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Ewa Kusio, Tomasz Wawrzonek, Agata Lewandowska
Unmarked crosswalks – state of knowledge and practical aspects
Abstract: The safety of pedestrian traffic participants in Poland is the 
overriding goal of road traffic management organizations. There are 
numerous activities aimed at securing crosswalks, while only some cities 
decide to use unmarked crosswalks. This is despite the fact that em-
pirical research on the safety of pedestrian traffic participants proves 
that suggested pedestrian crosswalks provide, contrary to appearances, 
a higher level of road safety than traditional marked ones. What is the 
reason for such low popularity of suggested crosswalks in our country? 
What are the results of research on the use of unmarked pedestrian 
crossings? What are the good practices of using unmarked crosswalks 
in Gdańsk? The main aim of the article is to identify barriers in the 
use of unmarked pedestrian crossings. The specific objectives include 
determining the state of knowledge about unmarked crossings and 
identification of good practices in determining suggested crosswalks in 
Gdańsk. The literature analysis, case study and industry observation 
have been applied in the study. The results show that there is a need 
to change the approach to innovation management in public organiza-
tions, as well as changes in regulations concerning pedestrian traffic.
Key words: crosswalks, traffic management, road safety, innovation 
management

Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Mikulski
Trams in Lublin – urban concepts and other studies in historical and con-
temporary perspective 
Abstract: The article presents historical plans to launch tramway 
transport in Lublin. Pre-war concepts have been presented, as 
well as those from the communist times. Then the Study of con-
ditions and directions of spatial development of the city of Lublin 
at the turn of the century was analyzed in terms of introducing 
new means of public transport. In this respect, the provisions of 
the Lublin Development Strategy for 2013-2020, the Mobility Plan 
of the Lublin Functional Area for 2017-2025 and the Sustainable 
Development Plan of Public Transport were also quoted. Next, the 
author’s own analysis of the directions of development of the public 
transport system in Lublin was presented, focusing on the possibil-
ity of launching agglomeration tramway traction. Finally, the pos-
sibility of coexistence of a tramway and trolleybus network in one 
area has been reviewed.
Key words: trams, history, plans, concepts, new means of transport

A.  HORYZONT – 2050 – Platforma Problemów Granicznych w specjalnej 
formule dyskusji. Wybrane przykłady:
• Historia transportu miejskiego jako doświadczenie cywilizacyjne.
• Ekonomia transportu miejskiego – czy i dlaczego musimy dopłacać  

do transportu publicznego? 
• Miasto bez kongestii – wizja czy utopia?
• Czy planowanie miasta i transportu dla połowy XXI w. jest  

koniecznością czy ryzykiem?
• Miasto i transport jako struktura przestrzeni bliskich i przyjaznych.  

B.  Nowe technologie w transporcie
• Pojazdy autonomiczne, inteligentne drogi, sztuczna inteligencja,  

czysta energia na usługach mobilności. 
• Modele biznesowe i strukturalne transportu przyszłości (transport 

współdzielony, na żądanie, systemy płatności, Serwisy Mobilności, 
internalizacja kosztów itp.).

X I I I  KO N F E R E N C J A

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO
23.–25.06.2021 Poznań–Rosnówko

KOMUNIKAT 
Znaleźliśmy się U PROGU TRZECIEGO STULECIA TRANSPORTU MIEJSKIEGO. Wiemy jakie stoją przed nami wyzwania na najbliższe dekady. Musimy szukać odpowiedzi na funda-
mentalny problem inżynierii miejskiej: – Czy w planowaniu miast, polityce transportowej, badaniach, strategiach, modelach i prognozach mobilności możemy poprzestać 
na dotąd rozwijanych koncepcjach, metodach i rozwiązaniach? Czy nie nadszedł czas na szukanie nowych dróg i nowych horyzontów w planowaniu transportu? Proponuje 
się zatem następującą tematykę kluczową Konferencji: HORYZONT 2050 – LEPSZY TRANSPORT & LEPSZE MIASTO, z następującym zakresem zagadnień. 

ORGANIZATORZY
SITK – Oddział w Poznaniu, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska

UWAGI
• Konferencja odbędzie się tradycyjnie, hybrydowo lub on-line. Program szczegółowy i warunki uczestnictwa przesądzone zostaną w terminie późniejszym w zależności od sytuacji pandemicznej.
• Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w Konferencji po zgłoszeniu zainteresowania na adres SITK Oddział w Poznaniu: poznan.sitk@gmail.com będą informowane na bieżąco 

o podejmowanych decyzjach organizacyjnych.
• Do prezentacji dopuszczone zostaną autorki i dopuszczeni autorzy publikacji przyjętych do druku w Annałach Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu po pozytywnej recenzji;
• Zgłoszenie publikacji winno nastąpić do 28 lutego 2021 r. przez przekazanie pocztą mail na adres sekretarza KN a.krych@bit-poznan.com.pl informacji zawierających tytuł,  

wykaz autorów, adres osoby do kontaktu i streszczenie. Po akceptacji zgłoszenia przekazane zostaną warunki i wymagania dotyczące przygotowania artykułu do publikacji. 
• Komitet Naukowy zostanie rozszerzony w zależności od struktury tematycznej zgłoszonych publikacji. 

C. Modelowania podróży i prognozowanie ruchu
• Kontynuacja tradycyjnych wątków konferencji krakowskich (nie odbyta 

Modelling 2020) z wyszczególnieniem:
• Badania i modelowanie podróży w świecie po pandemii – planowanie 

i prognozowanie ruchu w krótkich i długich horyzontach czasu.

D. Planuje się także inaugurację nowego cyklu tematycznego Konferencji – 
Miasta w krajowych sieciach transportu. Sugeruje się na tej konferencji 
„Kolej na kolej”.

E. Nadal aktualne w tematyce Konferencji pozostają zagadnienia inżynierii 
i zarządzania ruchem oraz polityki transportowej i mobilności. SITK  
Oddział w Poznaniu <poznan.sitk@gmail.com> 
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Innowacyjny transport

Mikromobilność 

Wzrastające zainteresowanie mikromobilnością wiąże się z dążeniem do: realizacji uzgodnionych celów klima-
tycznych, osiągnięcia do roku 2050 zeroemisyjności  transportu miejskiego i respektowania w okresie pandemii 
zachowania wymaganego dystansu społecznego podczas dokonywania przemieszczeń.

Mikromobilność oznacza poruszanie się za pomocą lekkich pojazdów 
napędzanych siłą mięśni lub zasilanych prądem (a więc rowerem, hu-
lajnogą czy skuterem) na niezbyt duże odległości, będące często pierw-
szym lub ostatnim odcinkiem zaplanowanej podróży. Mogłaby zastą-
pić nawet do 60% wszystkich podróży samochodowych, które według  
badań McKinsey Center for Future Mobility nie przekraczają dystansu  
8 kilometrów, redukując znacząco emisję gazów cieplarnianych. 
W większości przypadków infrastrukturę mikromobilności mogłaby sta-
nowić rozbudowana sieć ścieżek rowerowych.

W wyniku pandemii, w porównaniu do roku 2019, flota dostępnych 
w Polsce rowerów współdzielonych zmniejszyła się aż o 25%.

Podobnie liczba dostępnych e-skuterów zmniejszyła się o 19%.

Według informacji z lipca 2020 roku dane o mikromobilności w miastach 
polskich przedstawiają się w sposób następujący (www.smartride.pl).

Jednocześnie liczba hulajnóg elektrycznych w porównaniu z rokiem 
ubiegłym zwiększyła się aż o 30%.

Ważnym działem mikromobilności miejskiej mogą stać się elek-
tryczne rowery towarowe, będące nowoczesną wersją napędzanych 
tylko siłą mięśni trzy- lub czterokołowych riksz osobowych i do przewo-
zu gabarytów, tak popularnych na ulicach Warszawy jeszcze w okresie 
powojennym.

W miastach brytyjskich elektryczne rowery towarowe mają stać 
się ważnym elementem ekologicznego programu Last-mile delivery, 
przyczyniając się do osiągnięcia planowanego na rok 2050 transpor-
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tu zeroemisyjnego. W maju 2020 roku w Nottingham podjęto decyzję 
o przeznaczeniu 47 900 funtów na zakup od lokalnego producenta firmy 
Releigh dwunastu dwukołowych i trzech pojazdów trzykołowych (Traffic 
Technology Today, 21.05.2020).

W Gdyni można już wypożyczyć jeden z 15 miejskich pojazdów to-
warowych wspomaganych elektrycznie – bezpłatnie, nawet na 7 dni 
(www.rowery.trójmiasto.pl).

W miastach francuskich rozważa się obecnie utrzymanie na stałe 
dokonanych podczas lockdownu korekt przekrojów ulicznych, widząc 
w tym szansę na radykalną poprawę warunków dalszego rozwoju mi-
kromobilności (projekt Cerema-Velo).

Kompleksową analizę korzyści wynikających z rozwoju tzw. nowej 
mobilności, tj. mikromobilności i współdzielenia pojazdów, zawiera 
opublikowany w lutym 2020 roku (a więc jeszcze przed wybuchem 

pandemii) raport opracowany przez PTV na zlecenie niemieckiego  
Ministerstwa Transportu. W raporcie przedstawiono symulację wpły-
wu rozwoju mikromobilności na transport miejski i środowisko w roku 
2030 i 2050 dla dwóch scenariuszy rozwojowych, uwzględniając 
wszelkie czynniki wpływające na zmianę zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców. Podczas gdy Scenariusz A zakłada jedynie odpowiednie 
uregulowania prawne dla dalszego rozwoju współdzielenia środków 
transportu, w Scenariuszu B polityka transportowa ukierunkowa-
na jest na promocję transportu publicznego oraz ruchu rowerowego 
i pieszego. A oto rezultaty oczekiwane w warunkach niemieckich (TTT, 
20.02.2020):

– Wg Scenariusza A „nowa mobilność” stanowić będzie w 2030 
roku 5% usług transportowych, a w przypadku realizacji Scena-
riusza B 11%. W roku 2050 odpowiednio: 9% i 17%.

– Wg Scenariusza B udział prywatnych pojazdów w podziale zadań 
przewozowych na terenach zurbanizowanych zmniejszy się już 
w roku 2030 o 14%.

– Wg Scenariusza A w roku 2030 suma odległości pokonywanych 
w  miastach wszystkimi środkami transportu wzrośnie o 1,2%, 
podczas gdy w przypadku realizacji Scenariusza B ulegnie 
zmniejszeniu o 8%.

– W przypadku obu scenariuszy zmniejszą się emisje CO2: o 1,8% 
w Scenariuszu A i aż o 13% w Scenariuszu B.

 
Zarówno w przypadku miast polskich, jak i niemieckich, najlepsze 

efekty zostaną osiągnięte przy jednoczesnym wsparciu „nowej mo-
bilności” usprawnieniem transportu publicznego, poprawie warunków 
ruchu rowerowego i pieszego oraz wprowadzeniu dalszych utrudnień 
dla poruszania się prywatnymi środkami transportu. Należy ponadto 
sądzić, że doświadczenia obecnej pandemii mogą wpłynąć na dalszy 
wzrost atrakcyjności „nowej mobilności” dla mieszkańców obszarów 
o dużej gęstości zaludnienia.
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Streszczenie: Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowe-
go w Polsce jest nadrzędnym celem organizacji zarządzających ruchem 
drogowym. Prowadzone są liczne działania ukierunkowane na zabezpie-
czanie przejść dla pieszych, natomiast tylko niektóre miasta decydują się 
na stosowanie sugerowanych przejść dla pieszych (ang. unmarked cros-
swalks). Dzieje się tak, mimo że badania empiryczne bezpieczeństwa pie-
szych uczestników ruchu drogowego dowodzą, że sugerowane przejścia 
dla pieszych zapewniają, wbrew pozorom, wyższy poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego niż te tradycyjne oznakowane. Jaka jest przyczyna tak 
małej popularności sugerowanych przejść dla pieszych w naszym kraju? 
Jakie są wyniki badań dotyczące stosowania nieoznakowanych przejść dla 
pieszych? Jakie są dobre praktyki stosowania sugerowanych przejść dla 
pieszych w Gdańsku? Celem głównym artykułu jest identyfikacja barier 
w stosowaniu sugerowanych przejść dla pieszych. Cele szczegółowe obej-
mują  określenie stanu wiedzy na temat sugerowanych przejść dla pie-
szych oraz identyfikację dobrych praktyk z wyznaczania sugerowanych 
przejść dla pieszych w Gdańsku. W badaniu zastosowano analizę literatu-
ry, studium przypadku i obserwację branży. Wyniki pokazują, że istnieje 
potrzeba zmiany podejścia do zarządzania innowacjami w organizacjach 
publicznych, jak i zmiany przepisów dotyczących ruchu pieszego.
Słowa kluczowe: przejścia dla pieszych, zarządzanie ruchem, bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, zarządzanie innowacjami.

Sugerowane przejścia dla pieszych  
– stan wiedzy i aspekty praktyczne1

Wprowadzenie
Wyznaczanie oznakowanych przejść dla pieszych w Polsce 
wciąż traktowane jest jako podstawowy środek ułatwiający 
pieszym przekroczenie jezdni. Jednocześnie istnieje błędne 
przeświadczenie wśród społeczeństwa, że przejście dla pie-
szych jest miejscem, w którym można bezpiecznie przekro-
czyć jezdnię. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „przejścia 
dla pieszych stosuje się w celu oznaczenia miejsca przezna-
czonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi” [11]. 
Dodatkowo przepisy określają zasady lokalizowania przejść 
dla pieszych, natomiast nie przewidują form stosowania tzw. 
sugerowanych przejść dla pieszych i nie określają zasad ich 
stosowania. Jednak to rozwiązanie nie jest zabronione aktu-
alnymi przepisami, a mimo coraz powszechniejszego stoso-
wania sugerowanych przejść, zarówno w USA, jak i miastach 
europejskich, w Polsce ten element infrastruktury wciąż nie 
cieszy się dużym zainteresowaniem.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: E. Kusio 50%, T. Wawrzonek 30%, A. Lewandowska 20%.

Sformułowano następujące pytania badawcze: Jaka jest 
przyczyna tak małej popularności sugerowanych przejść dla 
pieszych w naszym kraju? Jakie są wyniki badań dotyczą-
cych stosowania nieoznakowanych przejść dla pieszych? 
Jakie są dobre praktyki stosowania sugerowanych przejść 
dla pieszych w Gdańsku?

Celem głównym publikacji jest identyfikacja barier  
w stosowaniu sugerowanych przejść dla pieszych. Cele 
szczegółowe obejmują określenie stanu wiedzy na temat 
sugerowanych przejść dla pieszych oraz identyfikację do-
brych praktyk z wyznaczania sugerowanych przejść dla pie-
szych w Gdańsku.

Zastosowano analizę literatury, studium przypadku oraz 
obserwację branży. Przypadek Gdańska dobrano celowo 
z uwagi na fakt, iż autorom publikacji miasto to jest naj-
bliższe. Wszyscy autorzy pracują w Gdańskim Zarządzie 
Dróg i Zieleni. Dodatkowo Gdańsk jest dużym miastem, 
w 2019 roku liczył około 471 tysięcy mieszkańców (wy-
kres 3), co również jest istotne. Autorzy celowo skupili się 
na uwarunkowaniach dla dużych miast, ponieważ więk-
szość wypadków z pieszymi ma miejsce w miastach oraz 
występują znaczne różnice w zarządzaniu ruchem na dro-
gach miejskich i drogach poza miastami.

Problemem, który stwarza potrzebę tego badania, jest 
zły stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach 
dla pieszych w naszym kraju i mało powszechne stosowanie 
sugerowanych przejść dla pieszych. Dane dotyczące liczby 
wypadków na przejściach dla pieszych w Polsce w latach 
2009–2018 przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1. Wypadki na przejściach dla pieszych w Polsce w latach 2009–2018
Źródło: [17]
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Istnieje potrzeba poszerzenia wiedzy na temat sugero-
wanych przejść dla pieszych w polskiej literaturze nauko-
wej i wskazania dobrych praktyk. Problem badawczy jest 
ważny, gdyż wiąże się z ludzkim życiem. Sugerowane przej-
ścia dla pieszych, według dostępnych wyników badań  
naukowych, stanowią bezpieczną alternatywę dla wyzna-
czonych przejść tego typu. Zdaniem autorów bardziej pow-
sze chne stosowanie sugerowanych przejść dla pieszych 
może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ru-
chu pieszego w naszym kraju. 

Analiza literatury 
W polskiej literaturze naukowej występuje widoczny nie-
dosyt badań sugerowanych przejść dla pieszych. Jednym 
z dokumentów, w którym pojawia się krótka wzmianka 
o tym rodzaju przejść, jest praca zbiorowa pod redakcją 
Jamroza K. Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ru-
chu pieszego z 2014 roku. Przytoczona w tej publikacji defi-
nicja sugerowanych przejść dla pieszych brzmi następująco: 

Sugerowane przejście dla pieszych to rozwiązanie podobne do 
przejścia dla pieszych, znajdujące się na przedłużeniu ciągu pie-
szego (chodnika), z obniżonymi krawężnikami jezdni (jeśli wystę-
pują) lub azylem dla pieszych, ale bez oznakowania, bez sygnali-
zacji i innych urządzeń dla osób niepełnosprawnych, lokalizowane 
tam, gdzie wyznaczone przejście dla pieszych nie powinno być sto-
sowane z uwagi na zbyt dużą prędkość pojazdów, małe natężenie 
ruchu pieszego lub dużą odległość do innego wyznaczonego przejścia 
dla pieszych. Na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeń-
stwa przed pojazdami [1,4].

Wydaje się, że powyższa definicja koncentruje się 
w dużej mierze na drogach pozamiejskich. Z doświadczeń 
Gdańska z pracy z osobami niepełnosprawnymi wynika, 
że dla tej grupy najważniejsze jest zastosowanie oznako-
wania fakturowego, które sugeruje im, że wkraczają na 
jezdnię. Informacja, czy korzystają z oznakowanego, czy 
sugerowanego przejścia nie ma dla nich wielkiego znacze-
nia. Dodatkowo należy wskazać na praktyki USA, gdzie 
również sugerowane przejścia dla pieszych posiadają ozna-
kowanie fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzą-
cych (fot. 1 i 2). Przykład sugerowanego przejścia dla pie-
szych w USA zamieszczono poniżej. Ponadto Gdańsk 

z sukcesem stosuje sugerowane przejścia dla pieszych na 
drogach, gdzie prędkość pojazdów jest niska. Zasadne 
wydaje się wprowadzenie w polskich przepisach oficjalnej 
definicji sugerowanego przejścia dla pieszych i wytycz-
nych do ich stosowania.

W celu dokonania oceny stanu wiedzy na temat sugero-
wanych przejść dla pieszych na świecie przeprowadzono 
przegląd zbioru publikacji w bazie danych Scopus (patrz 
rys. 2). Kryterium wyszukiwania: tytuł, abstrakt i słowo 
kluczowe. Zastosowano słowa kluczowe „unmarked cros-
swalk”. W bazie danych Scopus znajdowało się zaledwie 19 
publikacji na temat sugerowanych przejść dla pieszych. Jak 
się okazuje, liczba prac naukowych w zakresie sugerowa-
nych przejść dla pieszych jest niewielka. W badaniach w tym 
obszarze przodują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
skąd pochodzi aż 13 publikacji. 

Fot. 1. Przykład sugerowanego przejścia dla pieszych w USA
Fot. Marcin Baranowski

Fot. 2. Przykład sugerowanego przejścia dla pieszych w USA
Fot. Marcin Baranowski

Rys. 2. Liczba publikacji poświęconych sugerowanym przejściom dla pieszych (zastosowanie 
słów kluczowych „unmarked crosswalk”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SCOPUS  (dane na dzień 24.05.2020 r.)

Rozważania na temat sugerowanych przejść dla pie-
szych zapoczątkował Herms B.F. w 1972 roku. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań ilościowych doszedł on do 
wniosku, że   około dwa razy więcej wypadków z udziałem 
pieszych ma miejsce na oznakowanych przejściach dla pie-
szych niż na sugerowanych przejściach dla pieszych [2]. 

Herms B.F. podkreślił również, że dowody wskazują, że 
zły stan bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogo-
wego w USA nie jest spowodowany oznakowaniem przejść 
dla pieszych, natomiast jest odzwierciedleniem postawy 
i zachowania pieszych podczas korzystania z oznakowanych 
przejść dla pieszych.
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W wyniku swoich dociekań Herms B.F. przedstawił za-
lety i wady oznakowanych przejść dla pieszych [2]. Jako 
zalety wskazał, że oznakowane przejścia dla pieszych:

•	 mogą pomóc pieszym w orientacji i znalezieniu drogi 
przez złożone skrzyżowania;

•	 mogą pomóc pokazać pieszym najkrótszą trasę;
•	 mogą pomóc pokazać pieszym trasę z najmniejszym 

narażeniem na ruch kołowy i kolizje potoków ruchu;
•	 mogą pomóc w ustawieniu pieszych w miejscu, 

w którym będą najlepiej widoczni przez nadjeżdżają-
ce pojazdy;

•	 mogą pomóc wykorzystać obecność opraw oświetle-
niowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych po 
zmroku;

•	 mogą pomóc w skanalizowaniu i ograniczeniu ruchu 
pieszych do określonych lokalizacji;

•	 mogą pomóc w egzekwowaniu przepisów dotyczą-
cych ruchu pieszego;

•	 mogą działać w ograniczonym zakresie jako urządze-
nie ostrzegające i przypominające kierowcom, że jest 
to miejsce, w którym można spodziewać się konflik-
tów z pieszymi.

Jako wady wymienił, że oznakowane przejścia dla pieszych: 
•	 mogą powodować, że piesi mają fałszywe poczucie 

bezpieczeństwa i stawiają się w niebezpiecznej sytu-
acji w związku z ruchem pojazdów;

•	 mogą powodować, że pieszy uzna, iż   kierowca może 
i zatrzyma się we wszystkich przypadkach, nawet je-
śli nie jest to możliwe (nie ma odpowiedniej odległo-
ści od przejścia na zatrzymanie pojazdu);

•	 mogą powodować większą liczbę zderzeń tylnych i po-
wiązanych z nimi kolizji, ponieważ piesi nie czekają na 
przerwy w potoku ruchu, żeby przekroczyć jezdnię;

•	 mogą powodować wzrost liczby wypadków śmiertel-
nych i poważnych obrażeń;

•	 mogą powodować wzrost stawek ubezpieczenia wy-
padkowego w całej społeczności;

•	 mogą powodować brak poszanowania dla wszystkich 
przepisów dotyczących pieszych i ruchu drogowego.

Dodatkowo Herms B.F. podkreślił, że nieuzasadnione 
i źle umieszczone oznakowane przejścia dla pieszych mogą 
powodować generowanie wysokich kosztów instalacji 
i utrzymania, które mogą nie przekładać się na poprawę 
bezpieczeństwa publicznego. Co więcej, takie przejścia dla 
pieszych mogą zwiększać ryzyko wypadków drogowych.

Zegeer C.V. i inni w publikacji pt. Analiza bezpieczeństwa 
oznakowanych i nieoznakowanych przejść dla pieszych w 30 mia-
stach z 2004 roku podkreślili, że wyniki ich badań nie po-
winny być nadużywane jako uzasadnienie, aby nie robić nic 
dla pieszych w celu umożliwienia im bezpiecznego przekra-
czania jezdni [3]. Celem ich badań było ustalenie, czy ozna-
kowane przejścia dla pieszych bez sygnalizacji są bezpiecz-
niejsze niż nieoznakowane przejścia dla pieszych oraz 
przedstawienie zaleceń, w jaki sposób projektować bez-
pieczniejsze przejścia dla pieszych. 

Wyniki analiz prowadzonych przez Zegeera C.V. 
i współautorów wykazały, że istotnymi zmiennymi, które 
mają związek z większą częstotliwością wypadków z udzia-
łem pieszych, są: wyższe natężenie ruchu pieszego, wyższy 
średniodobowy ruch i większa liczba pasów ruchu. 
Natomiast zmienne, które nie mają istotnego wpływu na 
wskaźnik wypadków z udziałem pieszych obejmowały ro-
dzaj obszaru (np. mieszkalny lub biznesowy), typ lokaliza-
cji (skrzyżowanie czy odcinek między skrzyżowaniami), 
ruch uliczny (jednokierunkowy lub dwukierunkowy), stan 
oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych (dosko-
nały, dobry, dostateczny lub zły) i zastosowany wzór ozna-
kowania poziomego na przejściu (linie równoległe, rodzaj 
drabinki lub pasy zebry) [3].

Zaskakująca analiza wykazała, że ograniczenie prędko-
ści nie było istotnie powiązane z częstotliwością wypadków 
z udziałem pieszych. Jednak Zegeer C.V. i współautorzy 
podkreślili, że z pewnością można oczekiwać, że wyższe 
prędkości ruchu drogowego będą związane ze zwiększo-
nym prawdopodobieństwem wypadków z pieszymi. Jako 
wyjaśnienie dla uzyskanego wyniku dotyczącego nieistot-
ności ograniczenia prędkości podano, że w miejscach badań 
nie było dużych różnic w zakresie prędkości pojazdu lub 
ograniczeń prędkości. Jednocześnie wskazano na jeszcze 
jedną możliwość, że piesi mogą być bardziej ostrożni pod-
czas przekraczania dróg, na których występują wyższe 
prędkości.

Analiza porównawcza wskaźników wypadków z udzia-
łem pieszych dla oznakowanych i nieoznakowanych 
przejść dla pieszych w podgrupach według średniego do-
bowego ruchu, rodzaju pasu rozdziału i liczby pasów ru-
chu wykazała [3]:

•	 brak istotnej różnicy wskaźników wypadków na 
oznakowanych i nieoznakowanych przejściach dla 
pieszych: na drogach dwupasowych, na drogach wie-
lopasowych o średniodobowym natężeniu ruchu 
mniejszym niż 12 000; na drogach wielopasowych 
z wyniesionym pasem rozdziału i średniodobowym 
natężeniem ruchu mniejszym niż 15 000;

•	 oznakowane przejścia dla pieszych na drogach wie-
lopasmowych z średniodobowym natężeniem ruchu 
większym niż 12 000 i bez wyniesionych pasów 
dzielących oraz oznakowane przejścia dla pieszych 
z średniodobowym natężeniem ruchu większym niż 
15 000 i wyniesionymi pasami dzielącymi miały 
znacznie wyższe wskaźniki wypadków z udziałem 
pieszych niż lokalizacje z sugerowanymi przejściami 
dla pieszych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Zeeger C.V. 
i współautorzy stworzyli zalecenia dla instalowania oznako-
wanych przejść dla pieszych i innych potrzebnych ulepszeń 
w lokalizacjach bez sygnalizacji świetlnej, które przedsta-
wiono w tabeli 1. W tabeli zastosowano zmienne istotne, 
ale wzięto też pod uwagę prędkości. Zalecenia nie obejmu-
ją w sposób jednoznaczny sytuacji, w których należy stoso-
wać sugerowane przejścia dla pieszych. 



TransporT miejski i regionalny 01 2021

8

Autorzy podkreślają, że niezwykle ważne jest zapewnie-
nie sieci transportowej przyjaznej pieszym. „Decydując się na 
stosowanie oznakowanych przejść dla pieszych, należy pa-
miętać, żeby stosować je w połączeniu z innymi zabiegami, 
takimi jak zwężenie pasów ruchu, wyniesiona powierzchnia 
przejścia dla pieszych, aktywne przejścia dla pieszych, do-
świetlenie przejść dla pieszych i inne środki uspokojenia ru-
chu” [3]. Natomiast trzeba pamiętać, że oznakowane przej-
ście dla pieszych to jedna z możliwych opcji. Bezpieczne 
projektowanie ruchu pieszego zaczyna się już na etapie opra-
cowywania planów zagospodarowania przestrzennego.

Jones T.L. i Tomcheck P. poruszyli aspekty praktyczne 
związane ze stosowaniem sugerowanych przejść dla pie-
szych przez Wydział Transportu Miasta Los Angeles (City 
of Los Angeles Department of Transportation LADOT) 
[5]. Wskazano, że LADOT często odwoływał się do wyni-
ków badań Hermsa B.F. w celu uzasadnienia usunięcia lub 
odmowy instalacji oznakowanych przejść dla pieszych 
w „niechronionych” lokalizacjach. Autorzy wskazali, że ter-
min „niechronione” w ich publikacji odnosi się do legalne-
go przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu, na którym nie 
ma znaków stop na wszystkich wlotach ani sygnalizacji 
świetlnej w celu sterowania ruchem pojazdów na ulicy, 
przez którą przechodzą piesi. Poprzez usuwanie oznakowa-
nych przejść dla pieszych LADOT usiłował zmniejszyć licz-
bę wypadków z udziałem pieszych. Jednak, jak podkreślili 
Jones T.L. i Tomcheck P., obywatele i media zakwestiono-
wali opisaną praktykę i podali w wątpliwość, czy usunięcie 
przejść dla pieszych poprawia bezpieczeństwo, czy tworzy 
nieprzyjazne środowisko dla pieszych.

LADOT przy stosowaniu oznakowanych przejść dla 
pieszych postępuje zgodnie z zasadami podręcznika ruchu 
drogowego stanu Kalifornia, który stanowi:

„Oznakowanie przejść dla pieszych służy przede wszyst-
kim wyznaczeniu ścieżki którą powinni poruszać się piesi. 
Oznakowanych przejść dla pieszych nie należy stosować 
masowo. Oznakowane przejścia dla pieszych mogą być sto-
sowane tam, gdzie wskazane jest skierowanie pieszych na 
preferowany tor ruchu na skrzyżowaniu, gdy zamierzony 
tor ruchu nie jest łatwo widoczny, lub gdy w opinii inżynie-
ra wyznaczenie przejścia dla pieszych zminimalizuje kon-
flikty kierowca–pieszy. Zasadniczo przejścia dla pieszych 
nie powinny być wyznaczone na skrzyżowaniach, chyba że 
mają na celu ukierunkowanie pieszych”.

Opisane praktyki LADOT obejmują:
•	 wyznaczanie przejść dla pieszych w „niechronionych” 

lokalizacjach w szczególnych sytuacjach, które obej-
mują miejsca, w których istnieje potrzeba identyfika-
cji preferowanego punktu przejścia lub tam, gdzie 
z danej lokalizacji często korzystają piesi. Przykłado-
wo przy przystankach transportu zbiorowego, bu-
dynkach biurowych lub obszarach handlowych; 

•	 tam, gdzie ww. okoliczności nie występują, LADOT 
nie wyznacza przejść dla pieszych oraz nie odtwarza 
się przejść po ich usunięciu w związku z wymianą na-
wierzchni;

•	 w przypadku wyznaczania przejść dla pieszych 
w miejscach „niechronionych” stosowane jest odpo-
wiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz prowa-
dzone są kontrole przez służby porządkowe w celu 
zwrócenia uwagi kierowców na potrzeby pieszych. 
Długość zakazu parkowania przy takich przejściach 
dla pieszych zależy od bezpiecznej odległości na za-
trzymanie się przed przejściem dla pieszych;

•	 kiedy nawierzchnia ulicy jest przeznaczona do wy-
miany, przygotowywany jest plan aktualizacji ozna-

Rekomendacje dla instalowania oznakowanych przejść dla pieszych i innych potrzebnych ulepszeń w lokalizacjach bez sygnalizacji świetlnej*
Liczba pasów ruchu  
(z uwzględnieniem środ-
kowego pasa do skręcania 
i pasa dzielącego)

Średni dobowy ruch ≤ 9000 Średni dobowy ruch > 9000 do 12000 Średni dobowy ruch > 12000 do 15000 Średni dobowy ruch > 15000

Ograniczenie prędkości **

≤48 km/h 56 km/h 64 km/h ≤48 km/h 56 km/h 64 km/h ≤48 km/h 56 km/h 64 km/h ≤48 km/h 56 km/h 64 km/h

2 pasy ruchu C C P C C P C C N C P N

3 pasy ruchu C C P C P P P P N P N N

≥4 pasy ruchu z wyniesio-
nym pasem dzielącym *** C C P C P N P P N N N N

≥ 4 pasy ruchu bez pasa 
dzielącego C P N P P N N N N N N N

     *  Te wytyczne obejmują skrzyżowania i lokalizacje z pasem rozdziału (ang. midblock locations) bez sygnalizacji świetlnych lub znaków stopu na podejściu do skrzyżowania. Nie dotyczą przejść dla pieszych 
przy szkołach. Pas z wydzielonym lewoskrętem nie jest uważany za pas dzielący. Przejścia dla pieszych nie należy instalować w miejscach, które mogłyby stwarzać zwiększone ryzyko bezpieczeństwa dla 
pieszych, takich jak słaba widoczność, złożone lub wprowadzające w zakłopotanie układy drogowe, znaczna liczba pojazdów ciężarowych lub inne niebezpieczeństwa, bez uprzedniego zapewnienia odpo-
wiednich cech konstrukcyjnych i / lub urządzeń sterowania ruchem. Samo dodanie przejść dla pieszych nie zwiększy bezpieczeństwa przekraczania jezdni ani też niekoniecznie spowoduje zatrzymanie 
większej liczby pojazdów w celu ustąpienia pieszym. Niezależnie od tego, czy zainstalowano oznakowane przejścia dla pieszych, ważne jest, aby rozważyć inne udogodnienia dla pieszych (np. azyl dla 
pieszych, sygnalizację ostrzegawczą, aktywne przejścia dla pieszych, zwężenie jezdni, dedykowane oświetlenie górne, środki uspokajające ruch, inne rozwiązania) w zależności od potrzeb, w celu poprawy 
bezpieczeństwa na przejściu. To są ogólne zalecenia; przy podejmowaniu decyzji, gdzie zainstalować przejścia dla pieszych, należy zastosować dobrą ocenę techniczną.

  **  Jeżeli ograniczenie prędkości przekracza 64,4 km, samych oznakowanych przejść dla pieszych nie należy wyznaczać w nieosygnalizowanych lokalizacjach.
***   Wyniesiony pas rozdzielający lub azyl dla pieszych musi mieć co najmniej 1,2 m szerokości i 1,8 m długości, aby mógł służyć jako miejsce schronienia dla pieszych, zgodnie z MUTCD  i Amerykańskim 

Stowarzyszeniem Autostrad i Transportu Państwowego Wytyczne dla urzędników (AASHTO).
C = Lokalizacje kandydujące do oznakowanych przejść dla pieszych. Oznakowane przejścia dla pieszych należy instalować ostrożnie i selektywnie. Przed zainstalowaniem nowych oznakowanych przejść dla 
pieszych konieczne jest badanie inżynieryjne w celu ustalenia, czy lokalizacja jest odpowiednia dla wyznaczonego przejścia dla pieszych. W przypadku badań inżynieryjnych ocena przeprowadzona na miejscu 
może być wystarczająca w niektórych lokalizacjach, natomiast bardziej szczegółowe badanie natężenia ruchu pieszego, prędkości pojazdów, odległości widoczności, struktury rodzajowej pojazdów i innych 
czynników może być konieczna w innych lokalizacjach. Zaleca się, aby minimalne natężenie ruchu 20 pieszych na godzinę w szczycie (lub 15 lub więcej starszych i / lub dzieci) zostało potwierdzone w miejscu 
przed postawieniem wysokiego priorytetu na instalację samego oznakowanego przejścia dla pieszych.
P = Może wystąpić wzrost ryzyka zdarzeń z pieszymi uczestnikami ruchu, jeśli zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych bez innych ulepszeń infrastruktury dla pieszych. Lokalizacje te powinny być ściśle 
monitorowane i ulepszane, w razie potrzeby, o inne ulepszenia dotyczące przejść dla pieszych, przed dodaniem oznakowanego przejścia dla pieszych.
N = Same oznakowane przejścia dla pieszych są niewystarczające, ponieważ ryzyko zdarzeń z pieszymi może się zwiększyć, stosując same oznakowane przejścia dla pieszych. Rozważ zastosowanie 
innych zabiegów, takich jak uspokojenie ruchu, sygnalizacja świetlna z sygnalizacją dla pieszych, jeśli jest to uzasadnione, lub inne znaczące ulepszenia dotyczące przejść dla pieszych w celu poprawy 
bezpieczeństwa przekraczania jezdni przez pieszych.

Tabela 1

Źródło: [6]
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kowania pionowego i poziomego do aktualnych po-
trzeb i praktyk projektowych. W ramach tego 
procesu projektowania „niechronione” wyznaczone 
przejścia dla pieszych są analizowane, aby sprawdzić, 
czy powinny zostać zachowane, czy też usunięte.

Jones T.L. i Tomcheck P. w celu oceny praktyk stosowa-
nych przez LADOT przeprowadzili badanie porównawcze 
wypadków z udziałem pieszych w lokalizacjach, w których 
funkcjonowały oznakowane przejścia dla pieszych z liczbą 
wypadków z udziałem pieszych w tych samych lokaliza-
cjach po usunięciu oznakowania na nich. Przeanalizowane 
zostały 104 skrzyżowania, a okres analiz obejmował śred-
nio 87 miesięcy przed usunięciem oznakowania i średnio 87 
miesięcy po usunięciu oznakowania. Wyniki pokazały, że 
selektywne usuwanie oznakowanych przejść dla pieszych, 
praktykowane przez LADOT, zapewnia znaczące korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa [5].

Jones T.L. i Tomcheck P. w swojej publikacji zbadali tak-
że wpływ usuwania przejść dla pieszych na sąsiadujące nie-
osygnalizowane skrzyżowania pod kątem zwiększenia na 
nich liczby wypadków z udziałem pieszych. Wyniki wska-
zują, że selektywne usunięcie oznakowanego przejścia dla 
pieszych nie powoduje zwiększenia liczby wypadków z pie-
szymi na sąsiadujących skrzyżowaniach bez sygnalizacji 
świetlnej [5].

Mitman M.F. i współautorzy podkreślili, że badania 
przejść dla pieszych bez sygnalizacji można podzielić na 
dwie grupy: jedna grupa badań koncentruje się na aspek-
tach związanych ze zdarzeniami drogowymi, a druga na 
analizie zachowań pieszych i kierowców w obrębie przejść 
dla pieszych [7]. Zidentyfikowali oni lukę badawczą którą 
jest wiedza uczestników ruchu drogowego, a dokładniej 
znajomość przepisów dotyczących ruchu pieszego.

Mitman M.F. i Ragland D.R. w swoich badaniach skon-
centrowali się na analizie znajomości przepisów dotyczą-
cych pierwszeństwa na oznakowanych i nieoznakowanych 
przejściach dla pieszych oraz w dalszej kolejności na analizie 
zachowań pieszych i kierowców na oznakowanych i nie-
oznakowanych przejściach dla pieszych. 

W publikacji zatytułowanej Dezorientacja na przejściach 
dla pieszych. Więcej dowodów, dlaczego nie należy zakładać, że 
pieszy i kierowca znają kodeks drogowy (chodzi o kodeks dro-
gowy USA) z 2007 r. Mitman M.F. i Ragland D.R. przed-
stawili wyniki badań ankietowych i zogniskowanych wy-
wiadów grupowych, na podstawie których oceniono 
wiedzę kierowców i pieszych na temat przepisów dotyczą-
cych pierwszeństwa. Jak się okazało, zarówno piesi, jak 
i kierowcy mieli ograniczoną wiedzę na temat takich re-
gulacji [8].

Z kolei w publikacji pod tytułem Dylemat oznakowa-
nych przejść dla pieszych. Odkrycie niektórych brakujących po-
wiązań w 35-letniej debacie Mitman M.F. i współautorzy 
przedstawili wyniki obserwacji zachowań kierowców 
i pieszych na oznakowanych i nieoznakowanych przej-
ściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań, a wyniki te zin-
terpretowali w świetle wcześniejszych ustaleń z zakresu 

znajomości przepisów dotyczących pierwszeństwa [7]. 
Kluczowe wnioski z przeprowadzonych przez Mitman 
M.F. i in. badań obejmują [7]:

•	 niższy wskaźnik zatrzymań i ustąpienia pierwszeń-
stwa przez kierowców na nieoznakowanych przej-
ściach dla pieszych może być przynajmniej częściowo 
wynikiem braku wiedzy na temat pierwszeństwa pie-
szych na nieoznakowanych przejściach dla pieszych;

•	 wydaje się uzasadnione, że piesi zachowują szczegól-
ną ostrożność na nieoznakowanych przejściach dla 
pieszych ponieważ (a) nie wiedzą, że kierowcy muszą 
legalnie ustąpić im pierwszeństwa na nieoznakowa-
nych, jak i oznakowanych przejściach dla pieszych 
oraz (b) doświadczenie nauczyło ich, że kierowcy naj-
prawdopodobniej nie ustąpią im pierwszeństwa bądź 
(c) połączenie dwóch poprzednich przyczyn;

•	 prawdopodobne jest, że piesi zachowują zwyczajną 
ostrożność (w przeciwieństwie do nadzwyczajnej) pod-
czas przekraczania oznakowanych przejść dla pieszych 
z podobnych powodów: (a) częściej wiedzą, że kierow-
cy muszą im ustąpić pierwszeństwa na przejściu lub  
(b) doświadczenie nauczyło ich, że kierowcy są bardziej 
podatni na ustąpienie pierwszeństwa pieszym bądź  
(c) połączenie dwóch poprzednich przyczyn;

•	 uzasadnione jest, że istnieje większe ryzyko, iż pieszy 
na oznakowanym przejściu dla pieszych będzie zaan-
gażowany w potencjalny scenariusz wielu zagrożeń niż 
pieszy na nieoznakowanym przejściu dla pieszych, chy-
ba że zostaną wdrożone inne potrzebne zabiegi. Na 
przykład zastosowanie linii warunkowego zatrzymania 
przed przejściem dla pieszych, dedykowane oświetle-
nie na przejściu dla pieszych, wyspa azylu itp.

Mitman M.F. i in. skrytykowali bezmyślne usuwanie 
przejść dla pieszych, które miało miejsce w USA po ukaza-
niu publikacji Hermsa. „Takie podejście nie uwzględnia po-
trzeb bezpieczeństwa i mobilności pieszych” [7]. Podkreślili 
potrzebę zmiany priorytetów polityki i konieczność objęcia 
szerszego zakresu działań zaradczych, jak i uwzględnienia 
roli czynników ludzkich w zdarzeniach z pieszymi. W celu 
zmniejszenia ryzyka zdarzeń na przejściach dla pieszych za-
proponowali wytyczne, które ilustrują trzy elementy bar-
dziej zrównoważonej strategii:

•	 Techniczne środki zaradcze
Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe do-
stępne na techniczne środki zaradcze, istnieje ko-
nieczność planowania strategicznego celem maksy-
malizacji korzyści z wdrażania rozwiązań w tym 
zakresie. Zaleca się stworzenie pełnego wykazu za-
grożonych przejść dla pieszych, stosując model Seattle 
do strategicznego planowania bezpieczeństwa przejść 
dla pieszych [9]. Po sporządzeniu inwentarzu należa-
łoby uszeregować lokalizacje według priorytetów w za-
kresie wdrażania technicznych środków zaradczych.

•	 Edukacyjne środki zaradcze
Należy opracować szersze inicjatywy w zakresie edu-
kacji, aby zająć się bezpieczeństwem pieszych gene-
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ralnie, a nie tylko punktowo w miejscach, w których 
zastosowano środki techniczne.

Autorzy zwrócili również uwagę na edukację kie-
rowców i potrzebę stworzenia podręczników dla kie-
rowców, w których będą dobrze zilustrowane infor-
macje o konfliktach z pieszymi związane z różnymi 
przepisami ruchu drogowego.

Dodatkowo Mitman M.F. i współautorzy wskaza-
li, że należy zbadać możliwości kształcenia pieszych 
niebędących kierowcami.

•	 Środki zaradcze z zakresu egzekwowania przepisów 
Ważne jest, aby środki egzekwowania skierowane 
były do pieszych i do kierowców. 

Behbahani H. i współautorzy wskazali, że identyfikacja 
cech behawioralnych pieszych ma ogromne znaczenie i może 
przyczynić się do lepszego zaprojektowania dla nich udo-
godnień [12]. 

Badanie przeprowadzone przez Trinh P. wykazało, że 
piesi częściej patrzyli w obie strony przed przekroczeniem 
nieoznakowanego przejścia dla pieszych oraz, że znacznie 
większa liczba pieszych nie patrzyła wcale podczas przekra-
czania oznakowanego przejścia dla pieszych [13]. 

Należy zaznaczyć, że żadna z przytoczonych powyżej 
publikacji nie dotyczyła przejść dla pieszych przy szkołach. 
Przejścia dla pieszych przy szkołach należy traktować jako 
odrębny obiekt badań.

Mimo że przeprowadzone badania wskazują na korzyści 
płynące z wyznaczania sugerowanych przejść dla pieszych 
w określonych przypadkach, autorzy publikacji z tego za-
kresu po Hermsie podchodzą z dużą ostrożnością do publi-
kowanych wyników, podkreślając, że nie należy ich wyko-
rzystywać w tym celu, żeby zaniechać działań związanych 
z wyznaczaniem przejść i stosowaniem udogodnień dla pie-
szych [3, 7]. Z przeprowadzonego przeglądu literatury pły-
ną wnioski, że oznakowane przejścia dla pieszych należy 
wyznaczać z pewną dozą ostrożności. Natomiast zarówno 
oznakowane, jak i sugerowane przejścia dla pieszych należy 
stosować w powiązaniu z technicznymi środkami zaradczy-
mi, które przyczynią się do zapewnienia bezpiecznych wa-
runków do przekraczania jezdni przez niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo istnieje potrze-
ba zmiany postrzegania bezpieczeństwa ruchu pieszego 
i uwzględnienia poza technicznymi środkami zaradczymi 
również środków edukacyjnych i egzekwowania przepisów 
w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń na przejściach dla pie-
szych. 

Publikacje z zakresu sugerowanych przejść dla pieszych 
w USA są bardzo wartościowe i w ocenie autorów płynie 
z nich nauka, która może mieć zastosowanie również 
w Europie. Zastanawiąjące są przepisy obowiązujące w USA, 
które wskazują, że sugerowane przejścia dla pieszych są co do 
pierwszeństwa ruchu pieszego tak samo uprzywilejowane, 
jak oznakowane przejścia. Państwa europejskie również z po-
wodzeniem stosują sugerowane przejścia, jednak występuje 
niedosyt wyników badań tego elementu infrastruktury dro-
gowej bazującej na ich doświadczeniach. 

Polskie przepisy dotyczące ruchu pieszego  
poza przejściami dla pieszych
Zasady przekraczania jezdni i torowiska w polskim prawie 
regulują zapisy art. 13 rozdziału 2 „Ruch pieszych” usta-
wy Prawo o ruchu drogowym [14]. Zgodnie regulacjami 
punktu 1 tego artykułu pieszy zobowiązany jest do korzy-
stania z przejścia dla pieszych. Od tej zasady przewidziano 
wyjątki, które zostały określone w kolejnym punkcie arty-
kułu. Stanowi on, że pieszy może przechodzić przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych, gdy odległość od najbliższe-
go przejścia przekracza 100 m lub w obrębie skrzyżowa-
nia, jeżeli znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od 
tego przejścia. Co bardzo istotne w obu tych przypadkach 
może przechodzić przez jezdnię tylko, jeżeli nie spowodu-
je zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu  
pojazdów, a także musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom. 
Co ciekawe od przepisu punktu 1 wprowadzono wyłącze-
nia. Zostały one przedstawione w punkach 5,6 i 7 wymie-
nionego na wstępie artykułu. Zgodnie z tymi przepisami 
swoboda przekraczania jezdni w odległości większej niż 
100 m od najbliższego przejścia nie dotyczy:

•	 dróg dwujezdniowych na obszarze zabudowanym;
•	 dróg na obszarze zabudowanym, po których kursują 

tramwaje na torowisku wyodrębnionym z jezdni;
•	 dojścia do wysepki dla pasażerów komunikacji pu-

blicznej, jeżeli wysepka ta łączy się z przejściem dla 
pieszych.

W tych przypadkach obowiązuje konieczność korzysta-
nia z przejść dla pieszych. 

Ciekawym przypadkiem jest zapis pkt 6, który stanowi, 
że przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni 
dozwolone jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym 
[14]. Wprawdzie w przepisie tym nie wskazuje się, że musi 
to być przejście dla pieszych, ale w zestawieniu z zapisami 
punktu wcześniejszego zasada ta ogranicza się faktycznie 
wyłącznie do torowisk tramwajowych zlokalizowanych 
poza obszarami zabudowanymi, których w sieci tramwajo-
wej w Polsce jest niewielki procent. 

Analizując zapisy dotyczące praw i obowiązków piesze-
go w zakresie przekraczania jezdni, warto przywołać jeszcze 
jeden przepis. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach w załączniku nr 2 „Warunki tech-
niczne umieszczania znaków drogowych poziomych” 
w punkcie 7.8 „Przejścia dla pieszych” znalazł się zapis 
[14]: „Wyznaczenie przejścia tylko na jednym wlocie (wy-
locie) oznacza jednocześnie zakaz przekraczania przez pie-
szych tej jezdni na drugim wlocie (wylocie) oraz w odległo-
ści 100 m od niego”. Mimo wielokrotnych nowelizacji 
rozporządzenia przepis ten nie został skorygowany i jest 
wciąż obowiązujący, mimo że budzi on bardzo duże kontro-
wersje z uwagi na wątpliwość dotyczącą jego konstytucyjno-
ści. Biorąc pod uwagę sprzeczność z zapisami Prawa o ruchu 
drogowym, słusznym wydaje się stwierdzenie, że w sposób 
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niedopuszczalny rozszerza on aktem prawnym niższego 
rzędu (rozporządzenie) zapisy aktu będącego podstawą 
prawną tego rozporządzenia (ustawa). Warto dodać, że w po-
dobnych sprawach organy sądownicze w Polsce (Trybunał 
Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) podejmo-
wały wyroki jednoznacznie wskazujące wadliwość tego 
typu rozwiązań. Niestety od lat apele środowiska inżynie-
rów ruchu o kompleksową zmianę rozporządzenia [11] po-
zostają bez odzewu.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma wątpliwości, że 
przepisy nie przekreślają możliwości tworzenia rozwiązań 
na kształt sugerowanych przejść, nawet jeżeli rozwiązanie 
takie nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w regulacjach 
prawnych. Przy czym w tych punktach pierwszeństwo za-
sadniczo posiadają pojazdy, choć też nie w każdym przy-
padku. Pozostanie to poruszone w dalszej części artykułu. 

Osobną kwestią pozostają konkretne rozwiązania tech-
niczne. Bazując na zapisach rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [15], trudno jest uzyskać 
„produkt” o standardach oczekiwanych przez pieszych. 
Dotyczy to przykładowo wysokości krawężnika, który wy-
mienione przepisy kształtują w przedziale od 6 do 16 cm 
przy chodniku przylegającym do jezdni, robiąc wyjątek wy-
łącznie dla przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych 
i zjazdów.

Uznając fakt, że sugerowane przejścia dla pieszych, 
mimo że nie mają umocowania w obowiązujących przepi-
sach, nie są przez nie wykluczone, warto sobie odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego tradycyjne przejścia dla pieszych, tzw. 
zebry, wciąż dominują w polskim krajobrazie drogowym. 
Spójrzmy na to przez pryzmat zapisów Prawa o ruchu dro-
gowym i niektórych aktów do niego wykonawczych.

Trudno nie zauważyć, że zebry zdominowały ulice pol-
skich miast. Przez lata były przez zarządców dróg i zarządza-
jących ruchem panaceum na problemy z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, oczekiwanym również przez samych jego 
uczestników. Dlatego powstały ich tysiące, dając złudne po-
czucie bezpieczeństwa, absolutnie nie potwierdzające się 
w statystykach wypadków i ofiar śmiertelnych wśród pie-
szych. Do bezrefleksyjnego stosowania przejść dla pieszych 
przyczyniły się także polskie przepisy prawne, które w nie-
których zapisach wręcz wymuszały ich stosowanie. 
Przykładem tego może być zapis art. 26 ust. 2 [14], który 
stanowi, że „Kierujący pojazdem, który skręca w drogę po-
przeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na 
którą wjeżdża”. Warto przyjrzeć się temu przepisowi w kon-
tekście skrzyżowań o ustalonym pierwszeństwie, co zobrazo-
wano na rysunku 3. Kierujący pojazdem skręcającym z drogi 
głównej w drogę podporządkowaną, zgodnie z powyższym 
przepisem, musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który 
przechodzi przez tę drogę. Nie ma tu znaczenia, czy robi to 
korzystając z przejścia dla pieszych, sugerowanego przejścia 
dla pieszych, czy bez jakiejkolwiek formy rozwiązań przyja-
znych pieszym. Natomiast takiego samego obowiązku nie 

ma w relacji pomiędzy kierowcą pojazdu wyjeżdżającego 
z drogi podporządkowanej i pieszym przez nią przechodzą-
cym. W tej sytuacji to pojazd ma pierwszeństwo. Nietrudno 
zauważyć, że w jednym punkcie uzyskujemy dwie absolutnie 
sprzeczne regulacje, a sytuacja pieszego uzależniona jest od 
kierunku, z którego nadjeżdża pojazd. Stąd trudno się dziwić 
zarządzającym ruchem, że dla unormowania tej sprzeczności 
na wlotach podporządkowanych umieszczali oznakowane 
przejścia dla pieszych nawet, jeżeli nie przemawiała za tym 
struktura ruchowa czy inne aspekty. 

Takich problemów jest więcej, stąd mimo zapisów roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach [14], które słusznie stanowi, że przejścia dla pie-
szych w miastach zasadniczo powinny być stosowane wy-
łącznie na ulicach układu podstawowego uznanych za trasy 
z pierwszeństwem, liczba przejść dla pieszych liczona jest 
w tysiącach i dotyczy to wszystkich dróg niezależnie od 
prędkości dopuszczalnych czy ich klas.

Reasumując, obecnie sugerowane przejścia dla pieszych 
pod względem prawnym nie istnieją. Teoretycznie ich nie 
ma, więc policja nie identyfikuje problemów z ich funkcjo-
nowaniem. Uregulowanie sytuacji prawnej elementu infra-
struktury, którym są sugerowane przejścia dla pieszych, 
pozwoliłoby m.in. na poprawę współpracy organizacji za-
rządzających ruchem z policją i prowadzenie statystyk, któ-
re mogłyby stanowić podstawę do rzetelnych analiz stanu 
bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego 
również na sugerowanych przejściach dla pieszych. 

Studium przypadku Gdańska
Według Banku Światowego „Obecnie około 55% światowej 
populacji – 4,2 miliarda mieszkańców – mieszka w miastach. 
Tendencja ta powinna się utrzymywać. Do 2050 r. liczba 
mieszkańców miast zwiększy się ponad dwukrotnie i prawie 
7 na 10 osób na świecie będzie mieszkać w miastach” [16].

Rys. 3. Zasady pierwszeństwa na sugerowanym przejściu dla pieszych wynikające z obowią-
zujących przepisów
Źródło: opracowanie własne
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Gdańsk jest jednym z dużych miast w Polsce, a jego 
liczba mieszkańców od 2008 roku ma tendencję wzrosto-
wą, co obrazuje rysunek 4. Trend ten jest zgodny z progno-
zami Banku Światowego, według których liczba mieszkań-
ców miast rośnie, z uwagi na atrakcyjność tych obszarów. 
Jednocześnie ze względu na swoją atrakcyjność i wzrost 
liczby ludności miasta stoją przed wieloma wyzwaniami. 
Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego przy wzroście liczby podróży i liczby generatorów 
ruchu. 

ruchu. Za kluczowy kierunek działań przyjęto konieczność 
poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczanie 
prędkości w miejscach, gdzie następuje szczególna koncen-
tracja ruchu pieszego. Trzeba też dodać, że idea ta nie ogra-
niczała się tylko do przejść, ale raczej wskazano, że na wielu 
ulicach niższych klas technicznych (lokalne, dojazdowe, nie-
które zbiorcze), na obszarach o umiarkowanym ruchu drogo-
wym należy założyć, że pieszy powinien móc bezpiecznie 
przekroczyć jezdnię praktycznie w każdym miejscu. Taką 
swobodę przemieszczania powinna mu zapewnić bezpieczna 
infrastruktura i organizacja ruchu. Niestety z wielu wzglę-
dów realizacja strategii była odwlekana w czasie. 

Dopiero rok 2009 spowodował zmianę podejścia pod-
miotów odpowiedzialnych w mieście do wdrażania 
Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Związane to było z pogarszającymi się statystykami zda-
rzeń drogowych i ich skutków na drogach publicznych w mie-
ście. W zasadzie zbiegło się to z początkiem wzrostu liczby 
ludności miasta. W 2009 roku w blisko 590 wypadkach 
śmierć poniosły 33 osoby. Podobnie jak w latach wcześniej-
szych, większość ofiar śmiertelnych stanowili piesi (około 
70%). Dodatkowo wielu z nich poniosło śmierć w miej-
scach dedykowanych ich bezpieczeństwu, tj. na przejściach 
dla pieszych. Rok ten był przełomowy, jeżeli chodzi o spoj-
rzenie na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w mieście, w tym szczególnie na stopień zagrożenia, jakie 
ponoszą niechronieni jego uczestnicy, przede wszystkim 
piesi. Jasnym stało się, że dotychczasowe działania, które 
szukały kompromisu pomiędzy poprawą bezpieczeństwa 
a ograniczaniem wpływu na efektywność sieci drogowej, 
były daleko niewystarczające. 

W 2010 roku w oparciu o założenia „Gdańskiego 
Gambitu” rozpoczęły się realizacje dwóch pilotażowych pro-
jektów. Pierwszym z nich było Gdańskie Rowerowe 
Śródmieście, a drugim dzielnica Wzgórze Mickiewicza. Wraz 
z tymi dwoma pilotażowymi projektami rozpoczął się 
w Gdańsku czas systemowego wdrażania stref TEMPO 30, 
skrzyżowań równorzędnych, fizycznych środków ogranicza-
nia prędkości, ale także innego podejścia do miejsca pieszego 
w przestrzeni drogowej. Tylko na wymienionych wyżej dwóch 
zadaniach sukcesywnie zlikwidowano kilkadziesiąt przejść dla 
pieszych, umożliwiając im przekraczanie jezdni w zasadzie 
w każdej dogodnej lokalizacji. Od tego czasu zaczyna się tak-
że gdańska historia przejść sugerowanych. Dziś wraz z roz-
wiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo na drogach (azy-
le dla pieszych, progi zwalniające, doświetlenia przejść, 
sygnalizacje typu Pelican itp.) są one oczywistością. Same 
strefy TEMPO 30 stanowią obecnie około 65% sieci drogo-
wej w mieście. Warto dodać, że zapisy mówiące o przejściach 
sugerowanych, ciągłości niwelety chodnika na zjazdach i wlo-
tach podporządkowanych są standardowym wymogiem 
w procesie uzgadniania każdego projektu, jaki wpływa do 
Gdańs kiego Zarządu Dróg i Zieleni i organu zarządzającego 
ruchem. W przypadku nowych przejść (zarówno oznakowa-
nych, jak i sugerowanych) nie ma także możliwości, żeby tego 
typu lokalizacje nie były dodatkowo wyposażone w rozwiąza-
nia minimalizujące zagrożenie dla pieszych. 

Rys. 4. Liczba mieszkańców Gdańska w latach 2000–2019
Źródło danych: https://www.gdansk.pl/gdanskwliczbach/mieszkancy,a,108046

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk już 
w 2004 roku przystąpił do opracowania Miejskiego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit Gdański. Dzięki 
wiedzy profesjonalistów z Politechniki Gdańskiej zgodnie 
z przyjętą uchwałą Nr XXV/747/04 Rady Miasta Gdańska 
z dnia 24 czerwca 2004 roku powstała najpierw diagnoza 
stanu istniejącego, a następnie rzetelna strategia na lata 
2006–2013. Rysunek 5 przedstawia rozkład liczby wypad-
ków, ofiar rannych i śmiertelnych według rodzajów zdarzeń 
w Gdańsku w latach 2000–2004. Z przedstawionych da-
nych wynika, że najechanie na pieszego stanowiło w Gdańsku 
najcięższy w skutkach rodzaj zdarzeń. 

Powstała strategia uwzględniała techniczne i edukacyjne 
środki zaradcze oraz środki zaradcze związane z nadzorem 

Rys. 5. Rozkład liczby wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych według rodzajów zdarzeń  
w Gdańsku w latach 2000–2004
Źródło: Gambit Gdański Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Część I Diagnoza
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Skuteczność działań z zakresu bezpieczeństwa  
ruchu drogowego w Gdańsku
Prezentowane poniżej dane są ogólne i nie odnoszą się bez-
pośrednio do kwestii bezpieczeństwa pieszych uczestników 
ruchu na oznakowanych i sugerowanych przejściach dla 
pieszych, co jest słabością niniejszej publikacji. Autorzy 
natomiast chcieli w ten sposób zobrazować stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w Gdańsku i zasygnalizować 
potrzebę dalszych badań, które koncentrowałyby się na su-
gerowanych przejściach dla pieszych, na podstawie których 
można będzie dokonać obiektywnej oceny skuteczności 
tego elementu infrastruktury. Należałoby przeprowadzić 
porównania sugerowanych i oznakowanych przejść dla pie-
szych, dobierając zróżnicowane przypadki.

Rysunki 6, 7 i 8 prezentują statystyki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Gdańsku na przestrzeni lat 2000–

Rys. 6. Liczba wypadków drogowych w Gdańsku na przestrzeni lat 2000–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK

Rys. 7. Liczba ofiar śmiertelnych w Gdańsku w wypadkach drogowych na przestrzeni lat 
2000–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK

Rys. 8. Liczba rannych w wypadkach drogowych w Gdańsku na przestrzeni lat 2000–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK

2019. Wykresy te obrazują znaczny spadek liczby wypad-
ków, rannych i zabitych. Porównując rok 2009, kiedy za-
padła decyzja o realizacji Gdańskiego Programu Gambit, 
z rokiem 2019, można zauważyć spadek liczby wypad-
ków o 21%, spadek liczby ofiar śmiertelnych o 67% i spa-
dek liczby rannych o 19%. Natomiast porównując śred-
nią liczbę wypadków, zabitych i rannych z lat 2000–2004 
(na podstawie danych z okresu, gdy powstał Gambit 
Gdański) z rokiem 2019 spadki te wynoszą odpowiednio 
32%, 65% i 34%.

Rysunki 9, 10 i 11 prezentują statystyki bezpieczeństwa 
ruchu pieszego w Gdańsku w latach 2014–2019. Obecnie 
wypadki z udziałem pieszych w Gdańsku wynoszą 29% 
wszystkich wypadków związanych z ruchem w mieście, 
podczas gdy średnio w latach 2000–2004 udział ten wyno-
sił 45% (spadek udziału o 16%). Ofiary śmiertelne wśród 

Rys. 9. Wypadki drogowe z udziałem pieszych w Gdańsku w latach 2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK

Rys. 10. Ofiary śmiertelne wśród pieszych w wypadkach drogowych w Gdańsku w latach 
2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK

Rys. 11. Ranni wśród pieszych w wypadkach drogowych w Gdańsku w latach 2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SEWIK
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pieszych wynoszą obecnie 45% wszystkich wypadków 
związanych z ruchem drogowym w mieście, podczas gdy 
średnio w latach 2000–2004 udział ten wynosił 62% (spa-
dek udziału o 17%). Ranni wśród pieszych wynoszą obec-
nie 25% wszystkich rannych w wypadkach drogowych, 
podczas gdy średnio w latach 2000–2004 udział ten wyno-
sił 36% (spadek udziału o 11%). 

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu pieszego w latach 
2014 – 2019 (patrz wykresy 9, 10 i 11) pokazuje pewną 
stabilizację w zakresie wypadków z udziałem pieszych, licz-
bie zabitych i rannych wśród pieszych. Trzeba zaznaczyć, że 
w Gdańsku cały czas udostępniane są nowe tereny inwesty-
cyjne poprzez budowę nowych dróg. Jednocześnie powstają 
nowe źródła i cele ruchu i rośnie liczba mieszkańców. 
W mieście odbywa się coraz więcej podróży. Poprzez zarzą-
dzanie mobilnością miasto dąży do zmiany wzrostu udziału 
podróży pieszych w mieście. Taki stan rzeczy może być 
przyczyną spadku dynamiki poprawy stanu bezpieczeń-
stwa ruchu pieszego w ostatnich latach. 

Ciężko doszukiwać się znaczącego wpływu stosowania 
sugerowanych przejść w mieście na stan BRD, gdyż ich 
liczba w porównaniu z liczbą oznakowanych przejść jest 
bardzo mała. Zatem w ogólnych statystykach mogą zacho-
dzić zupełnie niewidoczne zmiany. Być może skutki wdra-
żania sugerowanych przejść będzie można obserwować 
w długookresowych analizach statystycznych. 

Przykłady praktyczne sugerowanych przejść dla pieszych
Gdańsk czyni starania celem poprawy jakości ruchu pie-
szego, aby pieszy, szczególnie w strefach uspokojonego 
ruchu, mógł swobodnie przekraczać jezdnię w dogodnej 
dla niego lokalizacji, a nie tylko na wyznaczonym do tego 
celu przejściu dla pieszych z jednoczesnym zachowaniem 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Równocześnie 
miasto dostosowuje infrastrukturę do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, osób z wózkami dla dzieci, osób star-
szych, żeby mogły w sposób komfortowy przekroczyć 
jezdnię, tworząc tzw. sugerowane przejścia dla pieszych. 
Sugerowane przejścia dla pieszych w Gdańsku, poza bra-
kiem oznakowania pionowego i poziomego, nie mają niż-
szych parametrów od tradycyjnych wyznaczonych przejść 
dla pieszych. Dodatkowo, wraz z przedmiotowym ele-
mentem infrastruktury, stosuje się zabezpieczenia przed 
parkującymi pojazdami. 

Przypadki implementacji sugerowanych przejść dla pie-
szych w Gdańsku można podzielić na pewne kategorie, 
uzależnione od zasad, które przyświecały ich wdrażaniu,  
co prezentują przedstawione poniżej przykłady. 

Na bazie zebranych przez Gdańsk doświadczeń zaleca 
się, aby stosując sugerowane przejścia dla pieszych mieć 
na uwadze dwa ważne aspekty. Po pierwsze, zdarzają się 
sytuacje, w których zastosowanie sugerowanych przejść 
dla pieszych nie sprawdza się w rzeczywistości. Wówczas 
trzeba dokonać ponownej oceny zasadności wdrożenia 
oznakowania przejścia dla pieszych bądź zastosowania in-
nych zabiegów, które przyczynią się do poprawy funkcjo-
nowania sugerowanego przejścia dla pieszych. Po drugie, 

warunki ruchu szczególnie na obszarach rozwijających się 
ulegają zmianom (m.in. w wyniku powstawania nowych 
obiektów usługowych) i w takich rejonach miasta istnieje 
potrzeba monitorowania sytuacji na istniejących sugero-
wanych przejściach, a gdy natężenia ruchu kołowego i/lub 
pieszego rosną, trzeba podejmować ewentualne decyzje 
o zastosowaniu znaków pionowych i poziomych przejścia 
dla pieszych. 

Żaden z przytoczonych poniżej przykładów nie dotyczy 
rejonów szkół i tras dojścia dzieci do szkół. 

Przykład 1. Obszarowe zmiany organizacji ruchu na 
terenie zabudowy jednorodzinnej – dzielnica Wzgórze 
Mickiewicza w Gdańsku
Wzgórze Mickiewicza to najmniejsza z dzielnic Gdańska 
zajmująca obszar około 0,5 km2 i licząca około 2,5 tysią-
ca mieszańców. Jest położona w niewielkiej odległości od 
centrum i ma charakter kameralnego osiedla domów jed-
norodzinnych. Obsługa komunikacyjna osiedla realizowa-
na jest głównie transportem indywidulanym z niewielkim 
udziałem komunikacji zbiorowej (jedna linia autobusowa 
kursująca od 2017 roku). Zamknięty układ ulic o klasie 
lokalnej i dojazdowej i długości około 7 km posiada bezpo-
średnie połączenie z ulicami układu podstawowego przez 
dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz przez układ 
dróg lokalnych sąsiedniej dzielnicy Siedlce. W opisywanym 
rejonie, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, brak jest 
szkół i tras uznawanych za drogi dzieci do szkół. 

Zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie przed-
miotowej dzielnicy przebiegały dwuetapowo. Pierwszy 
etap został zrealizowany w 2010 roku i przewidywał obję-
cie całej dzielnicy strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h 
i strefą skrzyżowań równorzędnych (usuniętych zostało 
około 200 pionowych znaków drogowych). Gdy mieszkań-
cy przywykli do nowej organizacji ruchu, wdrożony został 
drugi etap zmian, co miało miejsce w 2011 roku. Obejmował 
on m.in. likwidację około 30 wyznaczonych przejść dla pie-
szych (zaczęły one funkcjonować jako przejścia sugerowa-
ne) i oznakowania progów zwalniających (usuniętych zosta-
ło około 150 pionowych znaków drogowych). Likwidacja 
przejść dla pieszych nastąpiła w momencie, gdy oznakowa-
nie poziome zostało wytarte, co nie wymagało jego usuwa-
nia poprzez frezowanie. Większość usuniętych przejść było 
zlokalizowanych na skrzyżowaniach dróg.

W latach 2010–2012 monitorowano stan bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na obszarze dzielnicy Wzgórze 
Mickiewicza. Wprowadzone zmiany nie spowodowały po-
gorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszkańcy 
pozytywnie odbierali działania miasta. Co więcej, pojawiały 
się wnioski o likwidację fizycznych elementów uspokojenia 
ruchu drogowego w związku ze skutecznością nowej orga-
nizacji ruchu.

Sugerowane przejścia dla pieszych na terenie dzielnicy 
Wzgórze Mickiewicza były jednymi z pierwszych w Gdańsku 
(fot. 3 a, b, fot. 4 a, b, fot. 5 a, b). 
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Przykład 2. Przebudowa istniejącego układu drogowego 
– ulica Wajdeloty w Gdańsku
Ulica Wajdeloty ma kategorię drogi gminnej i klasę drogi 
lokalnej, położona jest na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
w Gdańsku. Do czasu przebudowy, która zakończyła się 
w 2015 roku, ulica ta funkcjonowała jako droga dwukie-
runkowa z ustalonym pierwszeństwem przejazdu i objęta 
była strefą ograniczonej prędkości do 40 km/h. 

Zmiany na ulicy Wajdeloty były realizowane w ramach 
zadania pn. „Przebudowa ulicy Wajdeloty oraz fragmentów 
ulic przyległych: Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony”, 
w związku z większym projektem pod nazwą „Rewitalizacja 
Wrzeszcza Dolnego w Gdańsku”. Przebudowa zakładała od-
tworzenie zabytkowego charakteru ulicy Wajdeloty. Wiązało 
się to z ograniczeniem i uspokojeniem ruchu kołowego 
i zmniejszeniem liczby miejsc postojowych. Ruch pieszy zo-
stał potraktowany priorytetowo. Poszerzono chodniki dzięki 
wprowadzeniu jednego kierunku ruchu, ograniczeniu liczby 
miejsc parkingowych i zmniejszeniu szerokości jezdni. 
Zastosowano sugerowane przejścia dla pieszych na wszyst-
kich skrzyżowaniach i zabezpieczono je przed parkowaniem 
za pomocą słupków wygradzających. Dodatkowo wymuszo-
no powolną jazdę za pomocą geometrii (odgięć toru ruchu 
pojazdów) i progów zwalniających. Ulica Wajdeloty i przyle-
gły do niej układ drogowy objęte zostały strefą ograniczonej 
prędkości do 30 km/h i strefą skrzyżowań równorzędnych. 
Na fotografiach 6a, b i 7a, b przedstawiono dwa sugerowane 
przejśćcia dla pieszych na ulicy Wajdeloty.

 

Fot. 3a,b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Wojskiego–Soplicy,  
z liniowym progiem zwalniającym płytowym
Fot. Ewa Kusio

Fot. 4a, b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Wojskiego–Horeszków, 
z liniowym progiem zwalniającym płytowym
Fot. Ewa Kusio

Fot. 5a, b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Wojskiego–Macieja, 
bez żadnych dodatkowych udogodnień dla pieszych
Fot. Ewa Kusio
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Przykład 3. Zmiana geometrii układu drogowego  
(przebudowa skrzyżowania) – skrzyżowanie ulic Zako
piańska–Bema w Gdańsku
Ulica Bema ma kategorię drogi gminnej i klasę dro-
gi lokalnej. Natomiast ulica Zakopiańska ma katego-
rię drogi gminnej i klasę drogi zbiorczej. Skrzyżowanie 
ulic Zakopiańska – Bema położone jest na terenie dziel-
nicy Siedlce i objęte jest strefą ograniczonej prędkości do 
30 km/h. Na przedmiotowym skrzyżowaniu mieszkańcy 
wnioskowali o wyznaczenie przejścia dla pieszych na wlo-
cie ulicy Bema. Z uwagi na niekorzystną geometrię układu 
drogowego wnioski spotykały się z odmową ze strony za-
rządzającego ruchem. Zmiana geometrii skrzyżowania oraz 
zabezpieczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ulicy 
Bema poprzez zastosowanie azylu dla pieszych stworzyła 
dogodne warunki do bezpiecznego przekraczania jezdni 
w danej lokalizacji. Zarówno natężenia ruchu pieszego, jak 
i kołowego, nie uzasadniały zastosowania oznakowanego 
przejścia dla pieszych. Wyznaczono w danej lokalizacji su-
gerowane przejścia dla pieszych, co w tym przypadku się 
sprawdziło. Jednocześnie zastosowane rozwiązanie spełnia 
oczekiwania mieszkańców (fot. 8a, b).

Przykład 4. Budowa nowego układu drogowego – 
skrzyżowanie ulic Kolorowa–Srebrna w Gdańsku
Ulica Kolorowa ma kategorię drogi gminnej i klasę drogi 
lokalnej, położona jest na terenie dzielnicy Orunia Górna– 
Gdańsk Południe. Jezdnia ulicy Kolorowej wraz z obustron-

Fot. 6a, b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Wajdeloty–Aldony,  
na drodze jednokierunkowej, zabezpieczone słupkami wygradzającymi uniemożliwiającymi 
parkowanie 
Fot. Ewa Kusio

Fot. 7a, b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Wajdeloty–Konrada 
Wallenroda, na drodze jednokierunkowej, zabezpieczone słupkami wygradzającymi uniemoż-
liwiającymi parkowanie
Fot. Ewa Kusio

Fot. 8a, b. Dwa przejścia dla pieszych w obrębie ronda Zakopiańska–Bema, z płytkami fak-
turowymi dla niepełnosprawnych, jedno z przejść wyposażone w azyl
Fot. Ewa Kusio
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nymi chodnikami została wybudowana w ramach zadania 
pod nazwą „Budowa układu drogowego od ulicy Srebrnej 
do ulicy Niepołomickiej w Gdańsku” i dopuszczona do ru-
chu w 2018 roku. Poniżej przedstawiono przykład zastoso-
wania sugerowanych przejść dla pieszych w obrębie wynie-
sionego skrzyżowania ulic Kolorowa–Srebrna. Z uwagi na 
kursowanie transportu zbiorowego ulica Srebrna jest drogą 
z ustalonym pierwszeństwem przejazdu. Wskazane skrzy-
żowanie znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do  
30 km/h. Na przyległym układzie drogowym ruch jest spo-
wolniony poprzez zastosowane fizyczne elementy technicz-
ne. Skrzyżowanie ulic Srebrna–Kolorowa zostało wykona-
ne w formie wyniesionej (nawierzchnia z kostki betonowej 
w kolorze żółtym). Ponadto na skrzyżowaniu zachowano 
ciągłość kolorystyki nawierzchni chodnika wykonanego 
z płytek betonowych w kolorze szarym (fot. 9a, b).

ków, są poddawane wizji w terenie i przygotowywany jest 
plan aktualizacji organizacji ruchu drogowego. W ramach 
tego procesu analizowany jest ruch pieszy i w miarę po-
trzeb podejmowane są działania zmierzające do poprawy 
warunków ruchu pieszego. Przykładem takich działań jest 
plac Generała Józefa Wybickiego będący drogą jednokie-
runkową, która ma kategorię drogi gminnej i klasę dro-
gi lokalnej, i objęta jest strefą ograniczonej prędkości do 
30 km/h. W ramach wymienionego przedsięwzięcia istnie-
jące przedepty zostały utwardzone, a w miejscach, w któ-
rych piesi przekraczają jezdnię, zabezpieczono jezdnię przed 
parkowaniem poprzez zastosowanie wysp z prefabrykatów 
i elastycznych słupków wygradzających. Dodatkowo zani-
żono krawężniki, zastosowano oznakowanie fakturowe dla 
niepełnosprawnych i spowolniono ruch za pomocą progów 
wyspowych. Przykład jednego z sugerowanych przejść dla 
pieszych na placu Generał Józefa Wybickiego przedstawio-
no na fotografiach 10a, b.

Fot. 9a, b. Sugerowane przejście dla pieszych w obrębie wyniesionego skrzyżowania, z płyt-
kami fakturowymi dla niepełnosprawnych
Fot. Katarzyna Krason

Przykład 5. Wymiana nawierzchni bez zmian geome
trii, modernizacja chodników – plac Generała Józefa 
Wybickiego w Gdańsku
W Gdańsku od kilku lat prowadzony jest program mo-
dernizacji chodników. Wiąże się on z poprawą jakości na-
wierzchni chodników, natomiast prace są wykonywane na 
zasadzie zgłoszenia robót i brak jest możliwości ingeren-
cji w geometrię układu drogowego. Jednak również w ra-
mach tego programu prowadzone są działania z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. Wówczas ciągi 
ulic, na których ma być prowadzona modernizacja chodni-

Bariery wdrażania sugerowanych przejść dla pieszych
Podłoże problemu braku powszechnego stosowania no-
wych rozwiązań, takich jak sugerowane przejścia dla pie-
szych w Polsce, w ocenie autorów, leży u podstaw zarzą-
dzania innowacjami w organizacjach publicznych. De Vries 
i in. wyróżnili cztery poziomy czynników, które napędzają 
innowacje lub stanowią barierę dla jej wdrażania w organi-
zacjach publicznych [10]:

Fot. 10a, b. Sugerowane przejście dla pieszych na odcinku drogi między skrzyżowaniami 
(plac Wybickiego), na drodze jednokierunkowej, zabezpieczone wyspami z prefabrykatów  
i elastycznymi słupkami wygradzającymi uniemożliwiającymi parkowanie oraz progiem  
wyspowym, z płytkami fakturowymi
Fot. Ewa Kusio
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a) poziom środowiska – odnosi się do kontekstu zewnętrz-
nego, w którym działa organizacja (np. wpływ politycz-
ny, uwaga mediów, wymagania publiczne);

b) poziom organizacyjny – obejmuje cechy strukturalne i kul-
turowe organizacji (np. organizacyjne zapasy zasobów);

c) poziom innowacji – powiązany z cechami innowacji  
(np. złożoność innowacji);

d) poziom indywidualny pracownika – cechy osób wpro-
wadzających innowacje.

Na podstawie zaproponowanego przez De Vries [10] po-
działu czynników hamujących i napędzających wdrażanie 
innowacji autorzy niniejszej publikacji zidentyfikowali dla 
czterech ww. poziomów szczegółowe czynniki wdrażania su-
gerowanych przejść dla pieszych. Identyfikacji czynników 
dokonano na podstawie prowadzonych obserwacji branży.

Jako bariery z poziomu środowiska dla wdrażania sugero-
wanych przejść dla pieszych należy wskazać, że zarządzający 
ruchem nie mają wystarczających argumentów, które prze-
mawiają do mieszkańców i mediów. Barierą jest to, że nie ma 
reprezentatywnych wyników badań sugerowanych przejść 
dla pieszych dla Europy, a w tym dla Polski. Dodatkowo 
obowiązujące przepisy również hamują stosowanie tego roz-
wiązania. Zdecydowanie podpieranie się obowiązującymi 
przepisami ułatwia dyskusję z mieszkańcami i mediami. 
Brak w przepisach przynajmniej definicji sugerowanego 
przejścia i jednoznacznego dopuszczenia alternatywy dla 
oznakowanego przejścia dla pieszych hamuje jego wdrażanie.

Dodatkowo stosowanie innowacyjnych rozwiązań z za-
kresu organizacji ruchu drogowego wiąże się z licznymi 
wnioskami ze strony zwykłych uczestników ruchu drogo-
wego, którzy nie posiadają wiedzy na temat sugerowanych 
przejść dla pieszych i pojawiają się liczne wnioski o ich 
oznakowanie, argumentacje takie jak:

•	 brak poczucia bezpieczeństwa,
•	 obawy o dzieci i osoby starsze korzystające z sugero-

wanego przejścia.
 
Ponownie i w tym przypadku łatwiejszą formą przekazu 

informacji użytkownikom dróg o nowych elementach in-
frastruktury drogowej są zmiany w przepisach. Wzrost 
liczby wniosków użytkowników dróg o oznakowanie suge-
rowanych przejść dla pieszych zdecydowanie może budzić 
obawy przed wprowadzaniem zmian.

Kolejną barierą w stosowaniu sugerowanych przejść dla 
pieszych z poziomu środowiska mogą być obawy o brak 
znajomości obowiązujących przepisów dotyczących ruchu 
drogowego i stwarzanie zagrożenia na takich sugerowa-
nych przejściach przez kierowców i pieszych. Jak się okazu-
je wiedza użytkowników dróg jest niewystarczająca. 
Niejednokrotnie kierowcy nie wiedzą, czym jest strefa 
ograniczonej prędkości i nie znają przepisów dotyczących 
ruchu pieszego. Znajomość przez kierowców i pieszych 
przepisów dotyczących ruchu pieszego często kończy się na 
oznakowanych przejściach dla pieszych.

Z poziomu organizacyjnego wskazać należy, że kultura 
organizacji publicznych unikająca ryzyka to w naszym kra-

ju wciąż podstawowy problem, który sprawia, że organiza-
cje publiczne niechętnie dążą do implementacji nowych 
rozwiązań. Istnieją organizacje zarządzające ruchem, które 
traktują przepisy jako jedyne źródło wiedzy. Takie organi-
zacje w literaturze naukowej poświęconej zarządzaniu  
publicznemu nazywane są organizacjami kierowanymi  
prawem. Kładzie się w nich nacisk na administrowanie usta-
lonymi zasadami i wytycznymi. 

Następnym ograniczeniem w stosowaniu sugerowanych 
przejść dla pieszych z poziomu organizacyjnego jest brak 
zasobów ludzkich i finansowych do opracowywania doku-
mentacji projektowych, brak narzędzi do projektowania, 
brak czasu i pieniędzy na naukę (m.in. uczestnictwo w szko-
leniach).

Mała złożoność innowacji, którą są sugerowane przejścia 
dla pieszych, jest czynnikiem z poziomu innowacji. Są to 
rozwiązania podobne do zwykłych przejść dla pieszych, z tą 
różnicą, że nie są oznakowane. Każde miasto posiada do-
świadczenia w wyznaczaniu tradycyjnych przejść, więc za-
pewnienie standardu technicznego sugerowanego przejścia 
nie powinno stanowić bariery. Problemem natomiast jest 
brak szczegółowych wytycznych co do lokalizacji, w któ-
rych powinno się stosować sugerowane przejścia. 

Kolejnym czynnikiem z poziomu innowacji jest możli-
wość testowania tego rozwiązania, natomiast każdorazowo 
musi się to odbywać na żywym organizmie, którym jest 
sieć drogowa. Najłatwiej stosować testowo sugerowane 
przejścia dla pieszych na nowych układach drogowych, 
gdzie w ramach uzgadniania geometrii układów drogo-
wych można wymagać zastosowania środków technicznych 
zabezpieczających przejścia. Trzeba wtedy zwrócić uwagę 
na przewidywane natężenia ruchu kołowego i pieszego oraz 
generatory ruchu pieszego, kategorię i klasę drogi, prze-
znaczenie przyległych terenów na podstawie planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Koszt stosowania innowacji, którą są sugerowane przej-
ścia, zależy od przypadku. Zachętą do stosowania sugero-
wanych przejść dla pieszych może być fakt, że nie wymaga-
ją one kosztownego utrzymania. Tradycyjne oznakowane 
przejścia dla pieszych generują duże koszty związane z od-
twarzaniem oznakowania poziomego i utrzymaniem zna-
ków pionowych, co w przypadku sugerowanych przejść dla 
pieszych nie ma miejsca.

Barierą wdrażania sugerowanych przejść dla pieszych 
z poziomu innowacji jest wiarygodność tej innowacji, gdyż 
jak już podkreślono, brak jest regulacji w przepisach oraz 
nie ma reprezentatywnych wyników badań dla miast euro-
pejskich.

Jako kluczowe czynniki napędzające lub hamujące wdra-
żanie sugerowanych przejść dla pieszych należy wskazać 
przede wszystkim te z poziomu indywidualnego pracownika. 
Pracownik, który rozpoczyna stosowanie tego typu elemen-
tu infrastruktury w mieście, powinien posiadać wymagane 
cechy do wdrażania innowacji. Jednocześnie, co najważniej-
sze, powinna to być osoba w pełni decyzyjna. W przypadku 
dużych miast osobą, która powinna napędzać tego typu in-
nowacje, powinien być Zarządzający Ruchem.
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Podsumowanie
Celem głównym artykułu była identyfikacja barier wdrażania 
sugerowanych przejść dla pieszych. Większość wskazanych 
w punkcie 4 czynników sprowadza się do jednego głównego 
problemu, którym jest brak przepisów. W ocenie autorów 
jest to najważniejszy wniosek niniejszej publikacji. Trzeba 
uregulować przepisy poprzez m.in.: wprowadzenie definicji 
sugerowanego przejścia dla pieszych i wytycznych do ich sto-
sowania, usystematyzowanie kwestii pierwszeństwa na suge-
rowanych przejściach dla pieszych, dostosowanie warunków 
technicznych. Uregulowanie sytuacji prawnej sugerowanych 
przejść dla pieszych pozwoliłoby na wyodrębnienie zdarzeń 
mających na nich miejsce w statystykach policyjnych.

Identyfikacja dobrych praktyk stosowania sugerowanych 
przejść dla pieszych pozwoliła na sformułowanie poniższych 
wniosków. Po pierwsze, stosowanie sugerowanych przejść dla 
pieszych sprawdza się, jeśli są one wprowadzane w ramach 
kompleksowego przedsięwzięcia, tj. np. uporządkowania or-
ganizacji ruchu w całej dzielnicy, remontu chodników, prze-
budowy/budowy dróg itp. Po drugie, każda decyzja o wybo-
rze formy przejścia sugerowanego czy oznakowanego 
wymaga analizy tego konkretnego przypadku, ze wskaza-
niem, że standardem powinno być przejście sugerowane i tyl-
ko w szczególnych przypadkach należy je oznakować. Po 
trzecie, lokalizację sugerowanych przejść dla pieszych najle-
piej ustalać w oparciu o wizję terenową polegającą na obser-
wacji naturalnych ciągów pieszych, bo sam pieszy wie, którę-
dy chodzi się mu najlepiej/najkrócej. Po czwarte, sugerowane 
przejścia dla pieszych sprawdzają się na drogach jednokie-
runkowych jednopasowych, w strefach uspokojonego ruchu, 
na skrzyżowaniach równorzędnych. Dodatkowo należy re-
agować na zmiany w sieci drogowej i jeśli jakieś czynniki ze-
wnętrzne zmieniają sytuację na sugerowanym przejściu dla 
pieszych, należy poddawać je ponownej analizie. Ponadto 
sugerowane przejścia dla pieszych należy wyposażać w taką 
samą infrastrukturę, jak oznakowane przejścia, tylko z wyłą-
czeniem znaków pionowych i poziomych, oraz należy zabez-
pieczać je przed parkowaniem.

Wyniki przeprowadzonej selekcji literatury na temat suge-
rowanych przejść dla pieszych doprowadziły do wniosku, że 
istnieje mało publikacji naukowych z zakresu sugerowanych 
przejść dla pieszych w polskiej literaturze, które wskazywałyby 
na skuteczność tych rozwiązań. Potrzebne jest badanie nie-
oznakowanych przejść dla pieszych w Gdańsku, celem doko-
nania szczegółowej oceny obecnych praktyk miejskich. 
Niezbędne jest badanie porównawcze oznakowanych i sugero-
wanych przejść dla pieszych w Polsce celem uzyskania repre-
zentatywnych wyników dla naszego kraju i potwierdzenia wy-
ników badań, które były prowadzone głównie w USA.

Na koniec warto dodać, że istnieje przeświadczenie, iż 
każda innowacja kończy się sukcesem. Jednak warto zwró-
cić uwagę na fakt, że każda innowacja wiąże się z ryzykiem 
i, żeby odnieść sukces, trzeba odpowiednio tym ryzykiem 
zarządzać. Również Gdańsk, przy stosowaniu innowacji 
w postaci sugerowanych przejść dla pieszych, nie uniknął 
pewnych niedociągnięć. Doświadczenia Gdańska pozwala-
ją coraz pewniej stosować ten element infrastruktury. 

Autorzy są świadomi ile wysiłku kosztowało wdrażanie su-
gerowanych przejść dla pieszych na początku i są przekona-
ni, że te doświadczenia mogą być nauką dla innych miast, 
które chcą wdrażać sugerowane przejścia. Jednocześnie ist-
nieje potrzeba stworzenia większej bazy dobrych praktyk 
z wyznaczania sugerowanych przejść dla pieszych.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono historyczne plany uruchomie-
nia w Lublinie komunikacji tramwajowej. Opisano koncepcje przedwo-
jenne, a także te z czasów PRL. Następnie przeanalizowano Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublina z przełomu wieków pod kątem wprowadzenia nowych środ-
ków transportu zbiorowego. W tym zakresie przytoczono także zapi-
sy Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020, Planu Mobilności 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017–2025 oraz Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. 
W dalszej kolejności przedstawiono autorskie opracowanie analizy kie-
runków rozwoju systemu transportu zbiorowego w Lublinie, skupiające 
się na możliwości uruchomienia aglomeracyjnej trakcji tramwajowej. 
Na zakończenie dokonano przeglądu możliwości współistnienia sieci 
tramwajowej i trolejbusowej na jednym obszarze.
Słowa kluczowe: tramwaje, historia, plany, koncepcje, nowy środek 
transportu.

Tramwaje w Lublinie – miejskie koncepcje 
oraz pozostałe opracowania w ujęciu  
historycznym i współczesnej perspektywie1

nym potrafili planować rozwiązania dla aglomeracji rodem 
z XXI wieku”.

Na początku XX wieku firma Siemens & Halske podpi-
sała z miastem umowę na realizację sieci tramwajowej wraz 
z niezbędną elektrownią. Jej brak był podstawową prze-
szkodą i z tego powodu ostatecznie nie przystąpiono do re-
alizacji planów.

W 1917 roku powstał „projekt warunków budowy i eks-
ploatacji tramwaju, oświetlenia i dostosowania energii elek-
trycznej” [2]. Jego założeniem było uruchomienie towarowej 
linii tramwajowej od dworca kolejowego przez ulice 
Zamojską, Królewską, Krakowskie Przedmieście do ulicy 
prowadzącej na Wieniawę, a także drugą odnogę ulicami Św. 
Ducha, Lubartowską i Ruską do cmentarza żydowskiego na 
Kalinowszczyźnie lub nawet do Słomianego Rynku. Trasa 
była więc podobna do tej z końca XIX wieku, jedynie rozwi-
dlenia miały być dłuższe. Do transportowanych towarów na-
leżeć miały węgiel oraz materiały do zakładów przemysło-
wych i warsztatów zlokalizowanych przy ulicy Zamojskiej, 
Przemysłowej i Lubartowskiej. Obsługa miała odbywać się 
w nocy.

W 1919 roku Lublin otrzymał od firmy Austro-Daimler 
z Genewy propozycję budowy tramwaju bezszynowego 
[2]. Przypuszcza się, że miał to być system trolejbusowy, 
jednak władze miasta, wobec braku dostatecznej wiedzy 
i doświadczenia, ofertę odrzuciły. 

Plany Lublina w czasach niepodległej Rzeczpospolitej do-
tyczyły ulokowania zajezdni tramwajowej wraz z elektrownią 
u zbiegu ulic do Wieniawy i szosy warszawskiej lub na 
Kośminku przy szosie zamojskiej (obecnie Droga Męczen-
ników Majdanka). Trasa tramwaju miała biec m.in. ulicą 
Namiestnikowską (obecnie Narutowicza) w kierunku projek-
towanych dzielnic mieszkaniowych oraz – w drugim etapie – 
ulicami Kapucyńską, Lubartowską, Ruską i Kalinow szczyzna.

Ostatecznie elektrownię, zlokalizowaną na Kośminku, 
uruchomiono dopiero w 1928 roku. Początkowo pozwoliło 
to na kontynuowanie planów budowy sieci tramwajowej, 
jednak kryzys następnych lat zahamował tę inicjatywę. 
Ożywienie gospodarcze, które miał przynieść powstający 
niedaleko Lublina Centralny Okręg Przemysłowy, przerwał 
natomiast wybuch II wojny światowej.

Plany w czasach PRL
W czasach PRL plany uruchomienia w Lublinie podsys-
temu tramwajowego wracały wraz z koncepcjami rozwo-
ju przestrzennego miasta. Niebagatelne znaczenie w tym 

Wprowadzenie
Lublin to największe miasto w Polsce po wschodniej stronie 
Wisły. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
z 30 czerwca 2020 roku liczyło 339 547 mieszkańców [1]. 
W mieście, poza autobusami, funkcjonuje jeden z trzech 
w kraju systemów trolejbusowych. Uruchomienie sieci na-
stąpiło 21 lipca 1953 roku, jako odpowiedź na rosnące ceny 
ropy i kryzys na rynku paliw. Trolejbusy miały być jednak 
jedynie tymczasowym środkiem transportu do czasu plano-
wanego wprowadzenia w mieście trakcji tramwajowej [2]. 
Jej projekty i koncepcje oraz próba odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego nigdy nie doszło do ich realizacji, są przedmiotem 
niniejszego opracowania.

Wizje przedwojenne
Pierwsza wizja wprowadzenia w Lublinie tramwajów po-
chodzi z czasów na długo przed datą uruchomienia w mie-
ście sieci trolejbusowej. W 1897 roku magistrat analizo-
wał budowę linii „drogi żelaznej” od dworca kolejowego 
przez ulice Zamojską i Królewską, gdzie następowałoby 
rozwidlenie: jedna linia miała prowadzić przez Krakowskie 
Przedmieście do ogrodu Saskiego, natomiast druga uli-
cami Świętoduską i Lubartowską do ówczesnego targu 
[2]. Rozważano trakcję konną lub mechaniczną. Interwał 
kursowania miał wynosić 10 minut. Marcin Jan Waciński 
w [2] podkreśla, że „zadziwia dalekowzroczność naszych 
przodków, którzy w mieście dużo mniejszym i mniej lud-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. 
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zakresie miało uprzednie centralne sterowanie dużymi in-
westycjami miejskimi w kraju. Najwyższy stopień zaawan-
sowania osiągnęły jednak prace przygotowawcze w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Zlecono wówczas opracowa-
nia strategiczne kilku niezależnym instytucjom, zorganizo-
wano konferencję naukowo-techniczną oraz powołano de-
dykowane projektowi Biuro Inżynierii i Organizacji Ruchu 
[3]. Władze urbanistyczne zabezpieczyły przed zabudową 
pas terenu leżący na planowanej trasie tramwajowej [3]. Co 
więcej, wykonano także odwierty i sporządzono przekroje 
geologiczne, które były z kolei niezbędne z uwagi na kon-
cepcję, która zakładała m.in.:
•	 wysoki stopień bezkolizyjności tramwaju z ruchem koło-

wym i pieszym;
•	 dwupoziomowe skrzyżowania z trasami drogowymi i ko-

lejowymi;
•	 tunelowo-wiaduktowe przejście przez rejon śródmie-

ścia – w ramach jednego z dwóch wariantów:
 – tunel o długości około 500 m i głębokości około 14 m 

poniżej poziomu terenu – wykonany metodą górni-
czą lub

 – tunel płytki o długości około 1000 m – wykonany 
metodą odkrywkową po śladzie ulic przecinających 
śródmieście poprzecznie;

•	 dojazd do tunelu z zastosowaniem estakad (w obu wa-
riantach);

•	 całkowicie wydzielone torowiska poza śródmieściem;
•	 wszystkie obiekty inżynieryjne na trasie z zastosowaniem 

skrajni 2,9 m, celem umożliwienia w przyszłości wyko-
rzystania taboru metra.
 
Pierwsza linia tramwaju szybkiego miała liczyć około  

13 km, łącząc dzielnice mieszkaniowe (obecnie dzielnica 
Rury, tzw. LSM) z dzielnicami przemysłowymi (obecnie 
Tatary i Hajdów-Zadębie). Jej przebieg był pomyślany w taki 
sposób, aby nie determinował docelowego układu trakcji. 
W rejonie śródmieścia z ruchu kołowego miała zostać wy-
łączona część ulic. Przyjęto następujące założenia:
•	 docelowy interwał kursowania 1,5 min oraz wykorzysta-

nie taboru metra,
•	 prędkość komunikacyjna 25–30 km/h,
•	 przepustowość 20 000 pas./h,
•	 potoki pasażerskie 9000 pas./h,
•	 liczba pasażerów przewiezionych transportem zbioro-

wym w 1990 roku wyniesie 240 000.

Prace budowlane miały ruszyć w 1986 roku, natomiast 
cztery lata później miał być gotowy pierwszy odcinek. 
Projekt został jednak zaniechany ze względu na kryzys go-
spodarczy, a następnie przemiany ustrojowe w Polsce. 
Godne odnotowania są przy okazji wyniki ówczesnych  
badań, pokazujące, że w warunkach istniejącego układu 
drogowego nie będzie można przenieść prognozowanego 
potoku pasażerskiego bez wprowadzenia nowego środka 
komunikacji – tramwaju [3]. Niemniej interesujące są 
przewidywania z 1984 roku, że Lublin w roku 1990  
osiągnie pułap 420 000 mieszkańców, a wskaźnik motory-

zacji wyniesie 200 samochodów osobowych na 1000 miesz-
kańców.

Funkcjonowanie miasta po 1989 roku
Uruchomienie podsystemu komunikacji szynowej zostało 
przewidziane w nieaktualnym już (poprzednim) Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego [4]. W Programie 10.1.3. „Obsługa komunikacją 
zbiorową” punkt d) dotyczył tramwajów. Zostało w nim za-
pisane, że „celem wprowadzenia komunikacji tramwajowej 
jest przeciwstawienie się naporowi ruchu do Śródmieścia 
i sukcesywne wypieranie samochodów z zatłoczonych cią-
gów ulic oraz wprowadzenie wielkopojemnego środka 
transportowego do obsługi przewozów na najbardziej ob-
ciążonych kierunkach w mieście”. Tramwaj przedstawiony 
był jako nieuciążliwy środek transportu, którego zadaniem 
miało być także łagodzenie uciążliwości funkcji komunika-
cyjnych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

W studium zapisano ponadto, że tramwaje podniosą 
atrakcyjność komunikacji zbiorowej oraz zmniejszą ruch 
kołowy przez ograniczenie liczby autobusów i trolejbu-
sów. Co ważne, dostrzeżono też korzyści uzupełniające, 
takie jak ożywienie gospodarcze oraz ochrona środowiska 
naturalnego. Wśród podmiotów, które miałyby się podjąć 
realizacji wprowadzenia nowego środka transportu zbio-
rowego wymieniono samorząd miejski Lublina i Świdnika 
oraz administrację wojewódzką samorządową i rządową. 
Zakładano udział środków z budżetu centralnego. Mimo 
że w studium nie podjęto się nakreślenia w jednoznaczny 
sposób możliwych kierunków i przebiegów linii tramwa-
jowych, fakt przewidywanego zaangażowania miasta 
Świdnik oznacza, że sieć miała łączyć Lublin z jego mniej-
szym „satelitą”.

Miasto Lublin nie podjęło kroków w celu realizacji przy-
toczonych zapisów. W studium określono, że „w okresie 
perspektywicznym powinno nastąpić przygotowanie tech-
niczne inwestycji wraz z pozyskaniem rezerw terenowych 
niezbędnych dla realizacji programu. Początek realizacji 
prognozować należy w okresie poperspektywicznym”. [4]. 
Jako warunki rozpoczęcia inwestycji wskazano m.in. znale-
zienie lub powołanie podmiotu realizującego, przeprowa-
dzenie badań zachowań komunikacyjnych, opracowanie 
zintegrowanego systemu obsługi komunikacją zbiorową 
Lublina i Świdnika, opracowanie koncepcji techniczno– 
ekonomicznej czy zakup gruntów .

1 lipca 2019 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła nowe 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego [5]. W dokumencie tym wycofano się z pla-
nów uruchomienia sieci tramwajowej, stwierdzając jedynie 
lakonicznie, że „dopuszcza się także realizację innych środ-
ków transportu zbiorowego, takich jak np. komunikacja 
tramwajowa, które mogłyby stanowić uzupełnienie syste-
mu komunikacji zbiorowej, umożliwiając realizację szyb-
kich połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi 
dzielnicami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru funk-
cjonalnego śródmieścia – centrum miasta oraz Świdnika  
i lotniska”. 
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W pozostałych aktualnych miejskich dokumentach pla-
nistycznych i strategicznych dotyczących transportu zbioro-
wego nie ujęto kwestii ewentualnego uruchomienia komuni-
kacji tramwajowej. W Strategii Rozwoju Lublina na lata 
2013–2020 [6] zawarto jedynie zapis o budowie kolei me-
tropolitalnej (co zresztą do roku 2020 nie nastąpiło) oraz 
trafną diagnozę, że „wyzwanie dla Lublina stanowi koniecz-
ność rozwiązania problemu transportu publicznego, który 
jest mało efektywny ze względu na brak uprzywilejowania 
względem transportu tradycyjnego – samochodowego. 
W kontekście postępujących procesów metropolizacji 
Lublina należy rozpocząć planowanie, a następnie wdrażanie 
rozwiązań zapewniających zintegrowany transport publiczny 
w ramach metropolii lubelskiej”. [6]. Plan Mobilności 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017–2025 
[7] także nie uwzględnia potrzeby analizy możliwości wpro-
wadzenia nowego środka transportu zbiorowego. Zakłada 
się w nim natomiast, że „kontynuowana będzie rozbudowa 
układu tras trolejbusowych wraz z systemem zasilania trakcji 
w połączeniu z kompleksową przebudową ulic i skrzyżowań, 
w celu ich przystosowania do uprzywilejowanego ruchu tro-
lejbusów, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia roz-
wiązań dla ruchu rowerowego i poprawy warunków ruchu 
pieszego. Zakłada się, że przyjazny środowisku transport tro-
lejbusowy obejmować będzie coraz większy obszar miasta, 
umożliwiając redukcję emisji hałasu i substancji szkodliwych 
do powietrza”. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadują-
cych [8] zakładał natomiast jedynie „konieczność przepro-
wadzenia optymalizacji eksploatacyjnej sieci komunikacyjnej 
lubelskiej komunikacji miejskiej. (…) Znaczący udział w ob-
słudze komunikacyjnej miasta powinna mieć czysta dla śro-
dowiska komunikacja trolejbusowa, wykorzystująca w ob-
szarze śród miejskim zasilanie z napowietrznej sieci trakcyjnej 
albo z zabudowanych w pojazdach zasobników energii elek-
trycznej (np. bateryjnych, superkondensatorowych) lub z in-
nych techno logii, których spopularyzowanie nastąpi w wyni-
ku postępu technicznego. Równolegle z zastosowaniem 
trolejbusów, do obsługi centrum Lublina mogą być wprowa-
dzone autobusy elektryczne (bateryjne) lub hybrydowe”. 

Możliwości współczesne
Tematyka systemu komunikacji szynowej w aglomeracji 
lubelskiej jest szczególnie bliska autorowi niniejszej roz-
prawy, który w 2017 roku podjął się opracowania anali-
zy kierunków rozwoju systemu transportu zbiorowego 
w Lublinie [9], skupiając się na możliwości uruchomienia 
sieci tramwajowej.

W pracy [9] dokonano przeglądu i porównania różnych 
środków komunikacji miejskiej, przeanalizowano stan obec-
ny systemu transportu zbiorowego w aglomeracji lubelskiej 
oraz dokonano jego oceny. Wobec braku wykluczających 
przeciwwskazań do współistnienia na jednym obszarze tram-
wajów z trolejbusami stwierdzono, że celowym może być 
uruchomienie podsystemu komunikacji szynowej. Autor za-
proponował etapowe uruchomienie 4 linii tramwajowych, 
przedstawionych w tabeli 1 oraz na rysunku 1.

Linia T1 jest połączeniem Lublina i Świdnika. Jej głów-
nym zadaniem jest zaspokojenie popytu na obsługę komu-
nikacyjną na tej trasie – wypełnia istniejącą niszę rozwoju 
transportu zbiorowego, przejmując kierowców i pasażerów 
samochodów osobowych oraz klientów przewoźników pry-
watnych, oferując wysoki standard podróży, dostępność 
czasową i krótszy czas przejazdu. Linia T2 to postulowane 
od dawna szybkie połączenie północnych dzielnic Lublina 
z południowymi (Czechowa z Czubami). Linia T3 łączy 
dworzec kolejowy oraz powstający Dworzec Metropolitalny 
z północnymi dzielnicami, natomiast linia T4 z południo-
wymi. Wszystkie kursują przez obszar centralny miasta. 
Założono jednakowy interwał 15 min w dzień powszedni, 
w tym na odnogach do Ronda W. Pola (Czechów) i osiedla 
Widok (Czuby) wspólny interwał odcinkowy 7,5 min oraz 
synchronizację rozkładów jazdy na węzłach przesiadko-
wych. Do obsługi sieci przewidziano 16 wagonów (w tym 
3 rezerwowe). W obszarze śródmiejskim zaprojektowano 
obwodowy układ torowiska – „ring” komunikacyjny, któ-
ry umożliwia objazd centralnej części z dwóch stron, za-
pewniając większą niezawodność systemu i elastyczność 
eksploatacyjną, m.in. poprzez łatwość awaryjnego wyty-
czania objazdów. Łączna długość torowiska do wybudowa-
nia wyniosła 26,1 km toru podwójnego (w tym 1,8 km bez 
elektrycznej sieci napowietrznej) oraz 1,3 km toru poje-
dynczego. 

Tramwaj, jako środek transportu, w porównaniu do au-
tobusu i trolejbusu, cechuje się:
•	 najmniejszą zajętością przestrzeni i najniższą energo-

chłonnością potrzebną do przemieszczenia jednej osoby;
•	 najdłuższym okresem eksploatacji taboru;
•	 najwyższą możliwą do osiągnięcia prędkością komunika-

cyjną;
•	 najwyższą zdolnością przewozową;
•	 najniższą uciążliwością dla środowiska, szczególnie przy 

zastosowaniu zielonych torowisk, które posiadają walory es-
tetyczne, regulują bilans wodny, sprzyjają redukcji hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza i efektu miejskiej wyspy ciepła;

•	 najniższym wskaźnikiem wypadkowości;
•	 największą skutecznością w przyciąganiu nowych pasa-

żerów;
•	 największym poczuciem trwałości miejsca, odpornością 

na niekorzystne decyzje polityczne;
•	 największym poczuciem bezpieczeństwa dla innych 

uczestników ruchu – tor jazdy tramwaju jest przewidy-
walny z dokładnością co do centymetra.

Zaprojektowane linie tramwajowe dla aglomeracji lubelskiej

linia trasa długość 
[km]

liczba  
przystanków

roczny prze-
bieg [pockm]

liczba składów 
do obsługi

T1 Głęboka UMCS – Świdnik 
Galeria Venus 14,9 20 1 178 054 5

T2 os. Widok – Rondo W. Pola 8,0 17 632 512 3

T3 Dworzec Kolejowy Lublin 
Główny – Rondo W. Pola 6,7 13 529 729 2

T4 os. Widok – Lubomelska 7,5 17 592 980 3

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 
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Zaproponowana koncepcja podsystemu tramwajowego 
jest dostosowana pod kątem warunków lokalnych – do 
specyfiki, charakteru i dostępnej przestrzeni, prowadzi do 
uprzywilejowania transportu zbiorowego, skrócenia czasu 
podróży, poprawy punktualności, a także do polepszenia 
warunków i bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów – 
postulowanym inwestycjom i zmianom organizacji ruchu. 
Średni współczynnik wydłużenia drogi czterech linii tram-
wajowych wynosi 1,58 i jest niższy od obecnego (na 2017 
rok) średniego współczynnika wydłużenia drogi 10 głów-
nych linii komunikacyjnych o 0,22, co oznacza średnio 
220 m oszczędności na wydłużeniu trasy na każdy 1 km 
w linii prostej między przystankami końcowymi. W pro-
jekcie założono przywracanie funkcji społecznej ulicom, re-
witalizację i ożywienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej 
– terenów byłej cukrowni, niedokończonego wiaduktu uli-
cy Filaretów, ulicy Sowińskiego, Wapiennej, mostu pieszo-
-rowerowego na Bystrzycy, ulicy 1 Maja. Tramwaj pełni 
rolę miastotwórczą, wykorzystując potencjał rozwoju go-
spodarczego Lublina i Świdnika. Ponadto realizacja trasy 
międzymiastowej umożliwia podział ciężaru inwestycyjne-
go – absorpcję na ten cel środków z różnych źródeł: samo-
rządów gmin miejskich Lublina i Świdnika, powiatów, wo-
jewództwa lubelskiego, Skarbu Państwa oraz programów 
unijnych. Tramwaj wpisuje się także w wymogi dotyczące 
ochrony środowiska – nie emituje zanieczyszczeń w miejscu 
eksploatacji oraz sprzyja dążeniu do całkowitej eliminacji 
pojazdów konwencjonalnych z obsługi transportem zbioro-
wym obszaru śródmiejskiego. Wyliczono, że projekt umoż-
liwia redukcję o 41 liczby autobusów w ruchu (2 505 153 

wzkm rocznie), co oznacza zmniejszenie rocznej emisji CO2
 

do atmosfery w miejscu eksploatacji o około 2 809 278 kg. 
Całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano na 
581 000 000 zł.

Warto nadmienić, że przedstawiona koncepcja pozo-
stawia otwartą kwestię ewentualnej dalszej rozbudowy – 
wydłużenia linii tramwajowych w kierunku kolejowego 
przystanku osobowego Lublin Zachód, osiedla Choiny, 
Galerii Olimp oraz Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, 
a także umożliwia uruchomienie tramwaju towarowego 
czy integrację z koleją na zasadzie koltramu. W finalnym 
efekcie, uruchomienie komunikacji szynowej w aglomera-
cji lubelskiej powinno przeciwdziałać depopulacji terenów 
miejskich i wzrostowi wskaźnika motoryzacji, podnieść 
jakość życia, a także tworzyć przestrzeń przyjazną miesz-
kańcom.

Należy mieć na uwadze, że przywoływana tu praca, 
choć jest znaczącym przyczynkiem, nie wyczerpuje tematu 
analizy komunikacyjnej i ekonomicznej uruchomienia 
w Lublinie sieci tramwajowej, natomiast ukazuje celowość 
podjęcia przez miasto tematu oraz możliwości funkcjonal-
nego wprowadzenia nowego środka transportu, a także 
brak przeciwwskazań do równoczesnego współistnienia 
trakcji trolejbusowej i tramwajowej.

Możliwości współistnienia sieci tramwajowej  
i trolejbusowej
Kwestią wartą poświęcenia uwagi jest wspomniane funk-
cjonowanie w jednym miejscu sieci tramwajowej i trolej-
busowej, obecnie niespotykane w Polsce. W historii były 

Rys. 1. Marketingowy schemat sieci tramwajowej zaproponowanej dla aglomeracji lubelskiej
Źródło: opracowanie własne autora w [9]
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takie przypadki w Warszawie, Olsztynie czy Wałbrzychu 
[10]. Co do zasady, sieć tramwajowa i trolejbusowa są od 
siebie odizolowane, a to wynika ze specyfiki ich budowy: 
tramwajowa składa się z jednego przewodu ślizgowego (fa-
zowego), natomiast trolejbusowa z dwóch przewodów śli-
zgowo-prowadzących z różnymi potencjałami prądu stałe-
go [9]. Kluczową różnicą jest także konieczność stosowania 
napowietrznych zwrotnic w sieci trolejbusowej wobec bra-
ku takiej konieczności w sieci tramwajowej. Czynnikiem 
ułatwiającym integrację obu trakcji jest natomiast wspólne 
napięcie w zakresie od 400 do 700 V DC.

W przypadku konieczności skrzyżowania napowietrznej 
sieci trolejbusowej i tramwajowej to trolejbus jest „uprzy-
wilejowany” – pokonuje krzyżówkę, mając przez cały czas 
podawane zasilanie, podczas gdy tramwaj, analogicznie jak 
w czasie przejazdu pod izolatorem sekcyjnym, pokonuje to 
miejsce na rozpędzie (bez możliwości poboru prądu). 
Rozwiązanie techniczne takiego urządzenia przedstawiono 
na rysunku 2 (uproszczony schemat) oraz na rysunku 3 (fo-
tografia wykonana w czeskiej Ostrawie).

wy lub pomocniczy silnik diesla), z powodzeniem kursują na 
liniach, których trasa nie w całości pokryta jest siecią elek-
tryczną. Takie rozwiązanie znalazło swoje zastosowanie za-
równo w Lublinie, jak i w Gdyni czy Tychach. W tramwa-
jach możliwość jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej także się 
pojawiła, jednakże jej zastosowanie nie jest jeszcze powszech-
ne. W Polsce jedynie Kraków zakupił wagony firmy Stadler 
z alternatywnym zasilaniem bateryjnym [12].

Podsumowanie
Braku zainteresowania ze strony Lublina po 1989 roku 
podjęcia się, przynajmniej kompleksowej, analizy możli-
wości i celowości uruchomienia w mieście tramwajów, nie 
sposób ocenić in plus, zwłaszcza w kontekście realizacji 
zapisów poprzedniego Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. Miasto rozwija 
sieć trolejbusową, bez wnikliwej analizy spodziewanej 
w przyszłości roli trolejbusów w obsłudze komunikacyj-
nej miasta, w aspekcie ekspansji autobusów elektrycznych 
i zacierania się różnic między tymi środkami transportu 
oraz ewentualnej konieczności stopniowej dywersyfikacji 
systemu komunikacji miejskiej (np. poprzez uruchomie-
nie trakcji tramwajowej). Jakkolwiek autor ma wysokie 
uznanie dla pracy tutejszego samorządu i organizatora 
transportu publicznego, tak w przedstawionym zakresie 
Lublin może jawić się jako ośrodek pozostający w swo-
jej „strefie komfortu”, od lat podążający zastaną ścież-
ką. Z jednej strony dostrzegalna jest bardzo pozytywna 
zmiana w postaci całkowitej wymiany taboru komuni-
kacji miejskiej, redukcja emisji spalin oraz rozbudowa 
sieci trolejbusowej, oznaczająca podwojenie jej długości. 
Z drugiej – pomimo wspomnianych inwestycji – w dal-
szym ciągu nie rozwiązano podstawowego problemu: 
potrzeby stworzenia szybkiego (niezależnego od konge-
stii) i wydajnego połączenia komunikacyjnego np. mię-
dzy Czechowem a Czubami (północ – południe) czy ze 
Świdnikiem. Współczesne miasto powinno pragmatycz-
nie stawiać czoło wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie 
transport miejski i inżynieria ruchu.

Można zaryzykować wniosek, że Lublin z czasów PRL 
był w tym zakresie miastem wizjonerskim, z planami wy-
przedzającymi ówczesne trendy. Niestety, plany te zostały 
negatywnie zweryfikowane swoim rozmachem, bolączkami 
centralnie sterowanej gospodarki i kryzysem ekonomicz-
nym. Warto pamiętać, że w skali miasta wielkości Lublina, 
tramwaj może pełnić funkcjonalnie analogiczną rolę jak np. 
metro w Warszawie czy szybka kolej miejska w Trójmieście. 
Poza znaczeniem transportowym mowa zatem także 
o aspekcie miastotwórczym, o przyciąganiu mieszkańców 
i przedsiębiorców.

W raporcie „Sprawny transport publiczny w polskich 
miastach” [13] M. Beim podaje, że budowę naziemnego 
transportu szynowego w Polsce wskazuje się jako uza-
sadnioną w ośrodkach powyżej 200 000 mieszkańców 
(np. w Lublinie). Z kolei J. Wesołowski [14] wskazuje, 
że zawsze aktualne pozostaje pytanie, kiedy następuje 
odpowiedni moment dla uruchomienia takiej sieci. 

Rys. 2. Schemat skrzyżowania sieci trolejbusowej i tramwajowej oraz położenie pantografu 
tramwaju w momencie przejazdu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Rys. 3. Skrzyżowanie sieci trakcyjnej trolejbusowej i tramwajowej w Ostrawie w Republice Czeskiej 
Źródło: materiały własne

Warto mieć na uwadze, że poza krzyżówką elektrycznej 
sieci napowietrznej możliwa jest także realizacja skrzyżowa-
nia trasy przejazdu trolejbusu i tramwaju poprzez rezygnację 
z krótkiego odcinka jednej z sieci. Predestynowane do tej 
możliwości są trolejbusy, które, korzystając z zasilania alter-
natywnego (superkondensator, akumulator, agregat spalino-


