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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Kazimierz Jamroz, Joanna Żukowska
Road safety problems and challenges in the New Decade
Abstract: After many years of systematic decrease in the number
of road fatalities and injuries, this favourable trend has stagnated or
even reversed over the past few years. The COVID-19 pandemic,
which resulted in a decrease in the mobility of inhabitants, contributed to a return to the downward trend in the number of deaths and
seriously injured. The article presents the forecast of the number of
fatalities and seriously injured at the end of 2020, which is the last
year of implementation of the 4th National Road Safety Program.
The assumptions and requirements of the United Nations and the
European Commission addressed to the member states on the reduction of fatalities and serious injuries in road accidents in the New
Decade (in the years 2021–2030) have been presented. The problems and possibilities of implementing these requirements in Poland
have also been discussed.
Key words: road accidents, fatalities, road safety programs, trend
forecasts
Kazimierz Jamroz
Challenges and opportunities for pedestrian protection on roads and streets
in Poland
Abstract: Every year 800 pedestrians are killed on Polish roads (almost 29% of all road deaths). For this reason Poland is a country
with the highest risk of fatal accidents among pedestrians in the
European Union. The article presents the state of pedestrian traffic
safety in Poland compared to other European countries. The characteristics of areas and circumstances of accidents with pedestrians as
well as proposals of actions necessary to improve pedestrian safety
are presented in the article.
Key words: pedestrians, traffic safety, accidents, places and circumstances of road accidents

Jamroz Kazimierz, Okraszewska Romanika, Michalski Lech,
Gumińska Lucyna, Mackun Tomasz
Draft guidelines for planning pedestrian routes
Abstract: As part of the legislative work carried out by the Ministry
of Infrastructure, aimed at changing the technical conditions to be
met by roads and their design standards, a set of guidelines for pedestrian infrastructure design has been created. The article presents
the goals, assumptions and the most important elements of the
“Guidelines for planning pedestrian routes” which constitute the
first part of the collection. The presented guidelines are a response
to the changes taking place in global trends in planning and designing pedestrian infrastructure, examples of foreign good practices
and the lack of comprehensive national solutions. The article presents an overview of the experiences of selected countries regarding
the planning of pedestrian routes, the characteristics of users and
devices for pedestrians. The pedestrian route planning procedure is
described in detail, including: analysis and assessment of the existing and planned condition, determination of pedestrian demand,
development of a pedestrian route plan. New elements introduced
by the presented guidelines into Polish planning and design practice
include: sorting out the definition, proposing the scope of necessary
data and rules for identifying problems and barriers for pedestrians,
rules for establishing a comprehensive network of pedestrian routes,
application of functional and technical classification of pedestrian
routes, determination of the scope of requirements design for key
pedestrian routes.
Key words: pedestrians, pedestrian routes, planning of pedestrian
routes, pedestrian infrastructure

Z działalności SITK
Wystawa „Czar wąskotorówek”
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP oraz
Biblioteczny Ośrodek Informacji PKP PLK
S.A. zapraszają na wystawę fotografii pod
tytułem „Czar wąskotorówek”, których
autorem jest Andrzej Mutka. Mecenasem
wystawy jest Koleżanka Anna Boruta. Na
wystawę zapraszamy do Bibliotecznego
Ośrodka Informacji w budynku Zakładu
Linii Kolejowych w Krakowie (Plac Matejki 12, IV piętro) od dnia 14 grudnia 2020
w godzinach od 800 do 1400.
Z uwagi na panującą aktualnie sytuację epidemiczną zwiedzających prosimy o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń i ograniczeń, przede
wszystkim o zasłanianie ust i nosa. W pomieszczeniu wystawy jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.
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Podsumowanie

XIII Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
GAMBIT 2020
W dniach 7–8 września 2020 roku w Politechnice Gdańskiej odbyła się
XIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
GAMBIT 2020 zorganizowana przez Politechnikę Gdańską i Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, pod patronatem Ministra Infrastruktury, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz JM Rektora Politechniki Gdańskiej.
W programie konferencji dominowały zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności dotyczące: bezpiecznej
infrastruktury drogowej, niechronionych uczestników ruchu drogowego,
organizacji i zarządzania ruchem oraz bezpiecznego transportu zbiorowego.
W czasie podsumowania konferencji stwierdzono, że w ciągu 24 lat
realizowania idei GAMBIT:
• osiągnięto wiele sukcesów, jednym z nich, bezspornym, jest systematyczne zmniejszanie się liczby ofiar śmiertelnych na polskich
drogach z 7800 w 1991 roku do 2860 w 2019 roku (tj. o 63%);
• pozostało wiele nierozwiązanych problemów i wyzwań: zbyt wolno
zmniejszająca się liczba ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych, duży udział osób niechronionych wśród ofiar wypadków
drogowych, negatywna kampania wokół systemu i restrykcyjnych
narzędzi zarządzania prędkością (ograniczenia systemu automatycznego nadzoru), duże trudności w stosowaniu rozwiązań eksperymentalnych (w szczególności dotyczących oznakowania);
• pojawiły się nowe idee, nowe technologie, które otwierają pola do
współpracy i zaangażowania nowych partnerów do realizacji proponowanych przez nas działań na rzecz ochrony życia i zdrowia
uczestników ruchu drogowego;
• wzrasta rola Inteligentnych Systemów Transportu i rozwój floty
autonomicznych pojazdów w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• oczekiwana jest poprawa standardów bezpieczeństwa istniejącej i projektowanej infrastruktury drogowej wraz z wdrażaniem
nowych przepisów techniczno-budowlanych;
• zwiększyło się zaangażowanie zarządów drogowych zarówno na
poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w systemowe rozwiązywanie problemów stwarzających zagrożenia na drodze, także
z udziałem ośrodków badawczych.
W czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny” nr 9/2020 zamieszczono część referatów dotyczących planowania i projektowania infrastruktury
dla rowerów oraz środków organizacji ruchu. W numerach 10/2020 i 11/
2020 przedstawiamy zbiór artykułów dotyczących bezpieczeństwa ruchu
pieszego, a w szczególności zagadnień planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych zawartych w przygotowywanych wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Wytyczne te są – do końca grudnia
2020 roku – przedmiotem konsultacji społecznych, a zamiarem autorów
jest przybliżenie założeń i rozwinięcie niektórych zapisów zawartych w tych
wytycznych. Celem tego zbioru artykułów jest zaprezentowanie wybranych

zasad planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych i zachęcenie
czytelników do zapoznania się z omawianymi wytycznymi.
W pierwszym artykule przedstawiono prognozę liczby ofiar śmiertelnych
i ciężko rannych w wypadkach drogowych na koniec roku 2020, będącego
ostatnim rokiem realizacji IV Narodowego Programu BRD. Przedstawiono
założenia i wymagania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej skierowane do krajów członkowskich w sprawie redukcji ofiar
śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach drogowych w Nowej Dekadzie
(w latach 2021–2030). Przedstawiono także problemy i możliwości realizacji tych wymagań w Polsce.
W drugim artykule omówiono wyzwania i możliwości ochrony pieszych
na drogach i ulicach w Polsce. Wykazano, że duża liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych powoduje, że Polska jest krajem o największym ryzyku zagrożeń wypadkami śmiertelnymi wśród pieszych uczestników ruchu
drogowego w Unii Europejskiej. Przedstawiono stan bezpieczeństwa ruchu
pieszych w Polsce na tle innych krajów europejskich, a także charakterystykę obszarów i okoliczności występowania wypadków z pieszymi. Podsumowaniem artykułu jest propozycja działań niezbędnych do poprawy
bezpieczeństwa pieszych na sieci dróg i ulic w Polsce.
W trzecim artykule omówiono cele, podstawowe założenia oraz najistotniejsze elementy wytycznych planowania tras dla pieszych stanowiących pierwszą część zbioru wytycznych projektowania infrastruktury
dla pieszych. Przedstawiono przegląd doświadczeń zagranicznych dotyczących planowania tras dla pieszych, charakterystykę użytkowników
oraz urządzeń infrastruktury dla pieszych. Opisano procedurę planowania tras dla pieszych zawierającą: analizę i ocenę stanu istniejącego oraz
planowanego, określenie popytu dla pieszych, opracowanie planu tras
dla pieszych.
W czwartym artykule (numer 11/2020) omówiono cele, podstawowe
założenia oraz najistotniejsze elementy wytycznych projektowania liniowej
infrastruktury dla pieszych, stanowiących drugą część zbioru wytycznych
projektowania infrastruktury dla pieszych. Przedstawiono identyfikację
problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz przegląd sposobów rozwiązywania tych problemów w innych krajach. Następnie omówiono kryteria doboru podstawowych parametrów projektowych
elementów tras dla pieszych oraz podstawowe zasady projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.
W piątym artykule (numer 11/2020) omówiono wytyczne projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych stanowiących trzecią część
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Przedstawiono
skondensowaną wersję wytycznych wraz z uzasadnieniem przyjętych
rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi, torowiska tramwajowe
i linie kolejowe. Istotnym elementem bezpieczeństwa pieszych jest zapewnienie pól widoczności, krótkich przejść dla pieszych i stosownych
elementów organizacji ruchu. Omówiono także metodę wyboru optymalnego typu przejścia dla pieszych
Prof. Kazimierz Jamroz
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Problemy i wyzwania w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Nowej Dekadzie1,2
Streszczenie: Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby
ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ostatnich kilku
latach nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji.
Pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło zmniejszenie mobilności mieszkańców, przyczyniła się do powrotu do tendencji spadkowej
liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. W artykule przedstawiono prognozę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na koniec roku
2020 będącego ostatnim rokiem realizacji IV Narodowego Programu
BRD. Przedstawiono założenia i wymagania Organizacji Narodów
Zjednoczonych i Komisji Europejskiej skierowane do krajów członkowskich w sprawie redukcji ofiar śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach
drogowych w Nowej Dekadzie (w latach 2021–2030). Przedstawiono
także problemy i możliwości realizacji tych wymagań w Polsce.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, programy brd,
prognozowanie trendów.

Wprowadzenie
Na początku 2020 roku zauważyliśmy nagle, że mamy do
czynienia z pandemią wirusa COVID-19, powodującego
dużą liczbę zachorowań i zgonów, co spowodowało szybkie
i kosztowane reakcje rządów, samorządów i mieszkańców
krajów dotkniętych tą pandemią.
Na drogach całego świata od wielu lat rozwija się swego
rodzaju pandemia pochłaniająca 1,35 mln ofiar śmiertelnych i skutkująca około 50 mln osób rannych rocznie w wyniku wypadków drogowych.
W przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego w perspektywie globalnej Unia Europejska to region świata o najniższych wskaźnikach zagrożenia wypadkami drogowymi.
Na jej obszarze występują ponad czterokrotnie niższe średnie wskaźniki ofiar śmiertelnych wypadków drogowych niż
na obszarze całego świata:
• Świat: RFR = 177 ofiar śmiertelnych / 1 mln mieszkańców,
• EU: RFR = 44 ofiar śmiertelnych / 1 mln mieszkańców,
• Polska: RFR = 76 ofiar śmiertelnych / 1 mln mieszkańców.

KAZIMIERZ JAMROZ
dr hab. inż., prof. PG, Politechnika
Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii
Drogowej i Transportowej, e-mail:
kjamroz@pg.edu.pl
JOANNA ŻUKOWSKA
dr hab. inż., prof. PG, Politechnika
Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii
Drogowej i Transportowej, e-mail:
joanna@pg.edu.pl

roku Polska znajdowała się na 4 miejscu najbardziej niebezpiecznych państw UE, biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych (rys. 1). Natomiast ryzyko bycia ofiarą śmiertelną
w odniesieniu do liczby mieszkańców w Polsce (rys. 2) jest
nadal:
• mniejsze niż w Rumunii, w Bułgarii i na Łotwie;
• nieco wyższe od średniej w UE;
• ponad dwukrotnie wyższe niż w Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Holandii i Danii.
Mimo systematycznego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych rezultaty są mniejsze od oczekiwanych. W Naro
dowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
NPBRD 2020 założono zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w roku 2020 do 2000 osób, a prognozy autorów z lat
poprzednich [1], [2] wskazywały, że liczba ta może być
o 1000 osób większa od oczekiwanej, tj. wynosząca nawet
3000 ofiar śmiertelnych na polskich drogach.
Podobnie w przypadku ofiar ciężko rannych tempo zmniejszania się tej liczby jest bardzo małe. W NPBRD przewidywano zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych z 11 491
w 2010 roku do 6900 osób w 2020 roku, a prognozy autorów z ubiegłych lat wskazywały, że liczba ta może wynieść
ponad 4250 osób więcej, tj. do 11 150 ofiar ciężko rannych.
To oznaczało duże zagrożenie w realizacji głównych celów
Narodowego Programu BRD do roku 2020, gdyż liczba
ofiar śmiertelnych w wypadkach od kilku lat wzrastała,
a liczba ofiar ciężko rannych utrzymywała się prawie na
niezmienionym poziomie.
.

W ciągu ostatnich 17 lat Polska kilkukrotnie zajmowała niechlubną pierwszą pozycję wśród krajów UE w rankingu najbardziej niebezpiecznych państw UE [1]. W 2019
1

2

©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w publikację: K. Jamroz 75%, J. Żukowska 25%.
Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu
„Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Rys. 1. Rozkład zmian liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w poszczególnych
krajach UE w latach 1980–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych statystyk wypadków

Transport miejski i regionalny 10 2020

Rys. 3. Rozkład zmian liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (istniejących i prognozowanych) w Polsce do roku 2020
Rys. 2. Rozkład zmian wskaźnika demograficznego wypadków drogowych w poszczególnych
krajach UE w latach 1980–2019

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych statystyk wypadków

drogach w Polsce może zmniejszyć się do 9150 osób, tj.
o 1750 osób mniej, niż przewidywano w poprzednim roku,
ale o 1750 więcej, niż założono w IV NPBRD 2020 (rys. 4).
Mimo sprzyjających warunków (paradoksalnie przynosi
je pandemia COVID-19) także drugi cel główny IV
NPBRD 2020 nie będzie prawdopodobnie zrealizowany
(rys. 4). Spodziewana liczba ofiar ciężko rannych zmniejszy
się zaledwie o 13% zamiast zakładanych 40%.

Pandemia COVID-19 a realizacja celów IV NRSP 2020
Niekorzystne prognozy liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z poprzednich lat zostały zaburzone nowym,
nieprzewidywanym czynnikiem, jakim jest pojawienie się
pandemii COVID-19. Ograniczenia w ruchu drogowym
i w podróżach spowodowane tym czynnikiem przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich
tragicznych skutków. Duże ograniczenia w podróżach narzucone w pierwszym i w drugim kwartale bieżącego roku
zarysowały tendencję silnego spadku liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych, co ilustrują wykresy na rysunkach 3 i 4. Gdyby te tendencje się
utrzymały, przez następne kwartały byłaby duża szansa na
zrealizowanie założeń IV Narodowego Programu BRD.
Jednakże powolny powrót do poprzednich warunków
funkcjonowania systemu transportu drogowego spowodował odwrócenie się trendów krótkoterminowych, a liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych zaczęły ponownie
wzrastać.
Wprowadzone ograniczenia i zmiany zachowań mieszkańców przyczyniły się do korekty trendów długoterminowych, które wskazują, że w 2020 roku w wypadkach drogowych może zginąć na drogach około 2400 osób. To jest
o 550 osób mniej niż przewidywano w poprzednim roku
(trendy wskazywały na 2950 osób śmiertelnych), ale o 400
więcej niż założono w IV NPBRD 2020 (rys. 3). Spodzie
wana liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do bazowego
2010 roku może zmniejszyć się o 39% zamiast zakładanych 50%, czyli pierwszy cel główny IV NRSP 2020 może
nie być spełniony.
Liczba ofiar ciężko rannych po latach stagnacji zmniejsza się, ale jest daleka od oczekiwań. W ubiegłym roku
przewidywaliśmy (trend określany na bazie zmian kwartalnych), że w bieżącym (2020) roku możemy się spodziewać
na polskich drogach 10 900 ofiar ciężko rannych (wobec
7400 ofiar przewidywanych w IV NPBRD 2020). Aktualne
prognozy wskazują, że ograniczenia związane z pandemią
COVID-19 spowodowały, że liczba ofiar ciężko rannych na

Rys. 4. Rozkład zmian liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych (istniejących
i prognozowanych) w Polsce do roku 2020
Źródło: opracowanie własne

Te prognozy należy traktować jako ostrzeżenie i wyzwanie do podejmowania nowych skutecznych działań w następnej dekadzie.

Uwarunkowania zewnętrzne
Druga Dekada ONZ
Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych na całym świecie stale rośnie. Według Światowej Organizacji
Zdrowia [11] w 2016 roku w wypadkach drogowych na
świecie zginęło 1.35 miliona osób, a około 50 mln było rannych. Oznacza to, że w rezultacie na całym świecie umiera
więcej ludzi w wypadkach drogowych niż w wyniku zakażenia HIV/AIDS, gruźlicy czy biegunki. Wypadki drogowe
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są obecnie najczęstszą przyczyną śmierci dzieci i młodzieży
w wieku od 5 do 29 lat na całym świecie.
Podczas Zgromadzenia Generalnego ONZ we wrześniu
2020 roku przejęto rezolucję dyskutowaną podczas 74. sesji dotyczącą „Poprawy globalnego bezpieczeństwa ruchu
drogowego” [11], w której ONZ między innymi:
• uznaje okres 2021–2030 za Drugą Dekadę działań
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego
celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych
i ciężko rannych w ruchu drogowym o co najmniej
50% w latach 2021–2030, w związku z czym wzywa
państwa członkowskie do kontynuowania działań do
2030 roku w odniesieniu do wszystkich celów związanych z bezpieczeństwem drogowym ujętych w ramach celu 3.6 Agendy 2030 dotyczącej zrównoważonego rozwoju;
• zachęca państwa członkowskie do zapewnienia politycznego zaangażowania i odpowiedzialności na
najwyższym możliwym szczeblu za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do opracowywania
i wdrażania strategii i planów bezpieczeństwa ruchu
drogowego przy zaangażowaniu wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym wszystkich sektorów i szczebli rządowych;
• zachęca państwa członkowskie, które jeszcze tego nie
uczyniły, do całościowego zajęcia się kwestią bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaczynając od wdrożenia
lub kontynuacji systemu zarządzania bezpieczeństwem drogowym, w tym współpracy międzyresortowej i opracowania krajowych planów bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
• zachęca państwa członkowskie do rozważenia włączenia bezpieczeństwa drogowego jako integralnego elementu planowania przestrzennego, projektowania
dróg i ulic, systemów transportu i zarządzania, mając
na uwadze potrzeby szczególnie narażonych użytkowników dróg na obszarach miejskich i wiejskich,
między innymi poprzez promowanie w stosowania
podejścia opartego na bezpiecznym systemie;
• zachęca państwa członkowskie do opracowywania,
stosowania i wdrażania nowych technologii i innowacji w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa ruchu drogowego (na wszystkich etapach działań) oraz
do zachęcania do ich wdrażania, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb najbardziej narażonych
użytkowników dróg (pieszych, rowerzystów, motocyklistów i użytkowników transportu publicznego);
• zachęca państwa członkowskie do przyjęcia, wdrożenia i egzekwowania polityk i środków zaradczych
w celu aktywnej ochrony i promowania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i poprawy zdrowia publicznego;
• apeluje do państw członkowskich o wdrożenie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu ochrony
osób najbardziej narażonych na utratę zdrowia lub
życia użytkowników dróg, w szczególności dzieci,
młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych;
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• zachęca państwa członkowskie do dalszych inwestycji

w bezpieczeństwo ruchu drogowego na wszystkich
poziomach, w tym poprzez przeznaczenie odpowiednich specjalnych budżetów na usprawnienia instytucjonalne i infrastrukturalne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego
W porównaniu z sytuacją globalną Unia Europejska radzi
sobie stosunkowo dobrze dzięki zdecydowanym działaniom
na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
W latach 2001–2010 liczba śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych w EU-27 spadła o 43%, a między 2010 a 2019
o kolejne 24% (rys. 5). Jednak 22 660 osób nadal straciło
życie na drogach EU w 2019 roku, około 130 000 zostało
ciężko rannych. Są to jednak niedopuszczalne i niepotrzebne koszty osobowe i społeczne ponoszone za mobilność.
Licząc w kategoriach pieniężnych, roczny koszt wypadków
drogowych w UE w nowym badaniu oszacowano na około
280 mld EUR, co odpowiada około 2% PKB [6].
W latach 2001–2013 tempo zmniejszania liczby ofiar
śmiertelnych wynosiło średnio 2265 ofiar śmiertelnych na
rok, natomiast w latach 2013–2019 wystąpiła stagnacja
w procesie zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych, a tempo
zmniejszyło się ośmiokrotnie do 270 ofiar śmiertelnych na
rok. To oznacza, że cele realizacji IV Programu BRD Unii
Europejskiej są zagrożone.
W pakiecie mobilności „Europa w ruchu” z maja 2018
roku Komisja Europejska przedstawiła nowe podejście do
unijnej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE i potwierdziła swój ambitny długoterminowy cel, jakim jest
zbliżenie się do liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych
przewidzianych w prognozie na 2050 rok (Wizja Zero), zatwierdzając deklarację z Valletty [5] w sprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego z marca 2017 roku. W konkluzjach Rady
unijni ministrowie transportu również po raz pierwszy wyznaczyli cel ograniczenia poważnych wypadków, a mianowicie

Rys. 5. Rozkład liczby ofiar śmiertelnych w krajach Unii Europejskiej (EU-27) w latach 2001–
– 2019
Źródło: opracowanie własne
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zmniejszenie o połowę liczby poważnych obrażeń w UE do
2030 roku w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2020
roku.
Aby osiągnąć te cele, Komisja Europejska przyjęła zbiór
dokumentów określających działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na następną dekadę: w dokumencie
z 2018 „Europa w ruchu” zawierającym politykę transportową roku wraz z załącznikiem zawierającym średniookresowy strategiczny plan działania do roku 2030 [6, 8, 10]
oraz w dokumencie z 2020 roku: „Ramy polityki bezpieczeństwa drogowego UE na lata 2021–2030. Kolejne kroki w kierunku Wizji Zero”[12] przedstawiono nowe podejście ukierunkowane na: realizację założeń Wizji Zero,
wdrażanie strategii opartej na Bezpiecznym Systemie oraz
uwzględnienie nowych trendów i technologii.
• Zwrócono uwagę na powszechniejsze rozpropagowanie założeń Wizji Zero zarówno wśród decydentów,
jak i wśród całego społeczeństwa. Podstawowe założenie stanowiące, że żadna utrata życia w ruchu drogowym nie może być akceptowalna, musi wpływać
na wszystkie decyzje dotyczące bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Nie akceptuje się zgonów pasażerów
w transporcie lotniczym, zatem nie można dłużej akceptować tragicznych zgonów uczestników ruchu
w wyniku wypadków na drodze.
• Proponuje się oprzeć działania strategiczne na funkcjonowaniu podstawowych elementów Bezpiecznego
Systemu poprzez zapewnienie bezpiecznych pojazdów, bezpiecznej infrastruktury, bezpiecznego użytkownika dróg (prędkość, jazda bez alkoholu, używanie pasów bezpieczeństwa i kasków) oraz zapewnienie
lepszej opieki powypadkowej.
• Zaproponowano uwzględnianie nowych trendów
i wdrażanie nowych technologii, takich jak narastające
zjawisko rozpraszania uwagi przez urządzenia mobilne.
Niektóre postępy technologiczne, przede wszystkim
w zakresie łączności i automatyzacji, stworzą w przyszłości nowe możliwości dla bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie roli błędów ludzkich.
Jednak najlepsze maszyny nie są jeszcze tak dobre, jak
ich ludzkie odpowiedniki, a przynajmniej w fazie przejściowej pojawiają się nowe zagrożenia, na przykład
związane z obecnością pojazdów o szerokim zakresie
różnych możliwości zautomatyzowanych, połączonych
w ruchu mieszanym z „tradycyjnymi” pojazdami i niechronionymi użytkownikami dróg, takimi jak motocykliści, rowerzyści i piesi.
Opierając się na radach czołowych ekspertów i po szeroko
zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami,
w komunikacie „Europa w ruchu” i strategicznym planie
działania przedstawiono zestaw kierunków działań strategicznych odpowiadających największym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a mianowicie:
• bezpieczeństwo infrastruktury z uwzględnieniem realizacji dróg wybaczających błędy, wdrożeniem zasad zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;

• bezpieczeństwo pojazdu z uwzględnieniem rozwoju

systemu oceny bezpieczeństwa pojazdów, zastosowania nowych technologii;
• bezpieczne poruszanie się po drogach pojazdami z uwz
ględnieniem zagrożeń związanych z nadmierną prędkością, alkoholem i narkotykami, rozpraszaniem
uwagi, stosowanie sprzętu ochronnego oraz wsparcie
dla niechronionych uczestników ruchu (pieszych,
dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych);
• rozwój systemu ratownictwa na drogach, w tym reagowanie w sytuacjach awaryjnych i opieka powypadkowa nad poszkodowanymi.

Wyzwania i uwarunkowania realizacji strategicznych działań
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2030
Diagnoza brd
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, celowa jest ocena
miejsca, w którym znajduje się Polska na drodze do realizacji założeń Wizji Zero:
• Nadal grupami szczególnie wysokiego ryzyka śmierci
lub poważnych obrażeń w wypadku drogowym
w Polsce są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego:
piesi, rowerzyści i młodzi kierowcy.
• Podstawowymi problemami brd w Polsce pozostają:
niska jakość części infrastruktury drogowej, brak efektywnego systemu zarządzania prędkością, stosunkowo
niska kultura bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Wyczerpały się proste środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie wystarczą już tylko miękkie działania, konieczne jest zastosowanie podejścia
zintegrowanego, bazującego na wiedzy i wynikach
badań naukowych, wsparte stosownymi odpowiednymi siłami i środkami (także finansowymi).
Biorąc pod uwagę założenia Wizji Zero (zgodnie z polityką Komisji Europejskiej), założenia V Programu BRD
Unii Europejskiej na lata 2021–2030 oraz analizy i prognozy zmian ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce
(rys. 6) należy niezwłocznie:
• przystąpić do wykonania rzetelnej oceny funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Polsce;
• przystąpić do opracowania V Narodowego Programu
BRD na lata 2021–2030, wykorzystując wyniki
przeprowadzonej oceny oraz założenia Drugiej Dekady ONZ oraz założenia polityki bezpieczeństwa ruchu
drogowego Unii Europejskiej.
Prognoza liczby ofiar śmiertelnych
Dla potrzeb niniejszej analizy opracowano wstępne prognozy liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce
na następną dekadę, tj. do 2030 roku. Skorzystano z metody scenariuszowej, stosowanej dla średnich i długich okresów prognozowania wpływu czynników demograficznych,
społecznych, transportowych, infrastrukturalnych i ekonomicznych na śmiertelność w wypadkach drogowych [3].
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Przyjęto cztery scenariusze działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• S.1 – optymistyczny: bardzo silna polityka transportowa, bardzo wysoki PKB (poziom rozwoju społeczno–
–gospodarczego kraju);
• S.2 – zrównoważony: silna polityka transportowa,
wysoki PKB;
• S.3 – stagnacji: umiarkowana polityka transportowa,
niski PKB;
• S.4 – pesymistyczny: słaba polityka transportowa,
bardzo niski PKB.
Dla każdego scenariusza przyjęto odpowiedni zestaw
możliwych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tabeli 1 zestawiono prognozowane wartości liczby ofiar śmiertelnych i wskaźniki bezpieczeństwa dla
poszczególnych scenariuszy, a na rysunku 6 przebieg prog
nozowanych liczb ofiar śmiertelnych według poszczególnych scenariuszy do 2030 roku.
Przedstawione wyniki wskazują, że w zależności od scenariusza podejmowanych działań w roku 2030 można
będzie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych od 2120 osób
w scenariuszu pesymistycznym do 630 osób w scenariuszu
optymistycznym.
Tabela 1
Przewidywana liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
w Polsce w 2030 roku w zależności od scenariusza realizacji
działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Scenariusz

Liczba ofiar śmiertelnych

Wskaźnik śmiertelności
demograficznej

LZ (ofiar/rok)

RFR (ofiar/1 mln mk)

Optymistyczny – S.1

630

19

Zrównoważony – S.2

1120

30

Stagnacji – S.3

1650

45

Pesymistyczny – S.4

2120

57

Wyniki badań własnych prowadzonych w Katedrze
Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wskazują, że
istnieje realna możliwość przywrócenia trendu zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do roku 2030
i zbliżenia się do założeń Wizji Zero w 2050 roku, w czym
pomocne może być zmniejszenie linii trendu spowodowanego ograniczeniami w ruchu drogowym podczas pandemii
COVID-19 (rys. 6).
W zależności od skali i zakresu podjętych działań
zmniejszających zagrożenie użytkowników dróg w ramach
kolejnego V Narodowego Programu BRD możliwe jest
szybkie osiągnięcie ścieżki scenariusza zrównoważonego
S.2. Niestety zaniechanie zdecydowanych działań może
także spowodować powrót na ścieżkę scenariusza stagnacji
S.3 lub scenariusza pesymistycznego S.4.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy, proponuje
się przyjęcie celu głównego V Narodowego Programu BRD
na lata 2021–2030: nie więcej niż 1200 ofiar śmiertelnych
na polskich drogach w roku 2030, tj. o 50% mniej w stosunku do przewidywanej liczby 2400 ofiar śmiertelnych
w 2020 roku.
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Rys. 6. Przebieg prognozowanych liczb ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do roku
2030 według analizowanych scenariuszy
Źródło: opracowanie własne

Wymagania realizacji celu głównego
Pomyślna realizacja tak przyjętego celu głównego wymaga:
1. Uzyskania silnego wsparcia politycznego dla zintensyfikowania działań na rzecz brd, co wydaje się być obecnie
najwyższym priorytetem.
2. Zaangażowania instytucji i zespołów badawczych do
lepszego zidentyfikowania problemów i zaproponowania skutecznych metod poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
3. Ustanowienia lidera, tj. kompetentnej instytucji wiodącej odpowiedzialnej za zorganizowanie zintegrowanego,
wielodyscyplinarnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce odpowiedzialnego za
realizację przyjętego programu działań.
4. Opracowania V Programu Krajowego BRD na lata
2021–2030, spowodowanie przyjęcia tego programu
przez Rząd RP i zapewnienie odpowiednich środków na
jego realizację.
5. Uwzględnienia w V Programie BRD następujących
celów szczegółowych:
a. eliminację wypadków z pieszymi uczestnikami ruchu poprzez następujące działania: dostosowanie
prawa do zachowań pieszych i zmotoryzowanych
uczestników ruchu, ograniczenie prędkości pojazdów i zwiększenie systemu automatycznego nadzoru
nad ruchem w obszarach, gdzie poruszają się piesi,
stosowanie bezpiecznych urządzeń ochrony pieszych;
b. zmniejszenie liczby zderzeń bocznych, które występują na skrzyżowaniach i wjazdach poprzez następujące działania: zwiększenie automatycznego nadzoru
nad ruchem (eliminacja wymuszeń pierwszeństwa)
i budowę bezpiecznych skrzyżowań;
c. zmniejszenie liczby pojazdów jadących z niebezpieczną prędkością i wjeżdżających na skrzyżowanie
lub przejście dla pieszych przy czerwonym świetle,
poprzez rozwój systemu automatycznego nadzoru
nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu, także na drogi samorządowe.
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6. Kierunki działań strategicznych w V Narodowym Prog
ramie BRD powinny wykorzystywać elementy i zasady
funkcjonowania Bezpiecznego Systemu i obejmować:
a. potrzeby niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów), z uwzględnieniem osób starszych, dzieci oraz osób ze szczególnymi potrzebami;
b. nowe technologie budowy pojazdów i wymagań stawianych przez nowoczesne autonomiczne i elektryczne pojazdy;
c. rozwój systemu bezpiecznej infrastruktury drogowej, wybaczającej błędy uczestników ruchu, przyjaznej nowym wyzwaniom wraz z uwzględnieniem
nowych technologii zarządzania ruchem drogowym,
zarządzanej w całym procesie cyklu życia z uwzględnieniem narzędzi: ocena wpływa na brd, audyt brd,
ocena i klasyfikacja ryzyka zagrożeń, kontrola brd;
d. stosowanie działań usprawniających zarządzanie mobilnością, w tym uwzględnienie nowych idei w urbanizacji, przywrócenie ulic mieszkańcom w obszarach
zamieszkania, strefowanie ruchu;
e. rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu
drogowego: nowe regulacje prawne w zakresie zasad
i organizacji ruchu drogowego, aktualizacja wytycznych i standardów projektowania dróg i ulic, rozwój
narzędzi nadzoru nad ruchem, w tym rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym także na drogach samorządowych;
f. dalszy rozwój systemu ratownictwa na drogach i pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych;
g. rozwój systemu monitorowania realizacji programów brd, w tym ulepszenie bazy danych o zdarzeniach drogowych oraz wdrożenie zaproponowanych
przez Komisję Europejską wskaźników oceny realizacji programu (KPI).
7. Dla zapewnienia rozwoju bezpiecznej infrastruktury
drogowej w Polsce należy przyjąć realizację dwóch
celów rekomendowanych przez organizacje zajmujące
się zmniejszeniem ryzyka na drogach iRAP i EuroRAP,
a przyjętych w Agendzie ONZ dotyczącej II Dekady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 roku [11],
a mianowicie:
a. cel C – wszystkie nowo budowane odcinki dróg powinny mieć nie większy niż 3 gwiazdkowy poziom
ryzyka zagrożeń wypadkami poważnymi (tj. poziom
ryzyka bardzo mały – A, mały – B lub średni – C);
b. cel D – zapewnienie, że 75% podróży użytkowników
pojazdów i innych użytkowników podstawowej sieci
istniejących dróg (przede wszystkim dróg krajowych
i wojewódzkich) będzie się odbywać po odcinkach
dróg o poziomie ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami nie mniejszym niż 3 gwiazdki (tj. poziom ryzyka
bardzo mały – A, mały – B lub średni – C).
8. Dla realizacji tak postawionych szczegółowych celów
infrastrukturalnych proponuje się następujące kierunki
działań:
a. rozwój narzędzi planowania i projektowania bezpiecznych dróg, a w szczególności:

• powszechne stosowanie procedur zarzadzania

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w planowaniu i projektowaniu dróg (ocena wpływu
planowanej drogi na bezpieczeństwo się dróg
współpracujących, audyt brd planowanej lub projektowanej infrastruktury drogowej),
• wdrażanie do praktyki projektowej nowych standardów planowania i projektowania infrastruktury drogowej (przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury);
b. systematyczne stosowanie procedur zarzadzania bezpieczeństwem istniejącej infrastruktury drogowej,
a w szczególności:
• wdrożenie Dyrektywy 2019/1936 zmieniającej
Dyrektywę 2008/WE/96 dotyczącej Zarządzania
Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej do
polskiego prawa i praktyki drogowej (zmiana
ustawy o Drogach Publicznych, zmiana Rozporządzeń),
• powszechne stosowanie procedur zarzadzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (klasyfikacja odcinków niebezpiecznych, wybór odcinków
o największym potencjale redukcji ofiar poważnych wypadków, inspekcja brd na odcinkach niebezpiecznych);
c. budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej zapewniającej podstawowe standardy
bezpieczeństwa, a w szczególności działania zapewniające:
• ochronę pieszych i rowerzystów,
• kontynuację budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. dróg o wysokich standardach bezpieczeństwa,
• separację przeciwnych kierunków ruchu na drogach
dwupasowych, dwukierunkowych,
• budowa bezpiecznych skrzyżowań i węzłów drogowych,
• kształtowanie bezpiecznego przekroju i otoczenia
drogi,
• przebudowa łuków poziomych i pionowych,
• utrzymanie wymaganego stanu nawierzchni,
• stosowanie nowoczesnych systemów zarządzania
ruchem drogowym.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono następujące wnioski:
1. Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby
ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych
w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji. Zagraża to
realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego (NPBRD) 2020 oraz powoduje
wzrost liczby niepotrzebnych tragedii na polskich drogach.
2. Podstawowymi problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce pozostają:
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a. niska jakość części infrastruktury drogowej (konfliktowe skrzyżowania, brak rozdzielenia jezdni, zbyt słabo rozwinięta infrastruktura dla pieszych i rowerów);
b. brak efektywnego systemu zarządzania prędkością
(przyzwolenie na łamanie prawa przez kierowców,
ograniczenie działania systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem, duże trudności w stosowaniu
rozwiązań eksperymentalnych);
c. stosunkowo niska kultura bezpieczeństwa ruchu
drogowego (brak woli politycznej dla realizacji niepopularnych, ale koniecznych działań poprawiających stan bezpieczeństwa ruchu, apetyt na ryzyko
jazdy z nadmierną i niebezpieczną prędkością, brak
partnerstwa na drodze).
3. Wyczerpały się proste środki poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, nie wystarczą już tylko miękkie działania, konieczne jest zastosowanie podejścia zintegrowanego, bazującego na wiedzy i wynikach badań naukowych, wsparte odpowiednymi środkami finansowymi.
4. Pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło
zmniejszenie mobilności mieszkańców, przyczyniła się
do powrotu do tendencji spadkowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Wykorzystanie tej sytuacji do
utrzymania korzystnego trendu poprzez podjęcie trafnych i zdecydowanych działań programowych może
przyczynić się do powrotu na ścieżkę zrównoważonego
scenariusza zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
5. Wyniki badań własnych prowadzone w Katedrze Inżynierii
Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej wskazują, że istnieje realna możliwość przywrócenia trendu
zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych
w wypadkach drogowych w Polsce do roku 2030 i zbliżenia się do założeń Wizji Zero w 2050 roku zalecanych przez
Komisję Europejską. Wymaga to jednak:
a. uzyskania silnego wsparcia politycznego dla zintensyfikowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego, co wydaje się być obecnie najwyższym
priorytetem;
b. zaangażowania instytucji i zespołów badawczych do
lepszego zidentyfikowania problemów i zaproponowania skutecznych i efektywnych metod poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c. opracowania V Programu Narodowego Bezpieczeń
stwa Ruchu Drogowego na lata 2021–2030, przyjęcia tego programu do realizacji przez Rząd RP i zapewnienia środków na jego realizację;
d. przyjęcia celu głównego V Programu Narodowego
BRD na lata 2021–2030 zgodnego z założeniami
ONZ i Komisji Europejskiej, tj. zmniejszenie liczby
ofiar śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach
drogowych o 50% w ciągu nadchodzącej dekady
(2021–2030);
e. ustanowienia lidera, tj. kompetentnej instytucji wiodącej, odpowiedzialnej za zorganizowanie zintegrowanego, wielodyscyplinarnego systemu zarządzania
bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, odpo-
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wiedzialnego za realizację przyjętego programu działań, wspartego odpowiednimi środkami;
f. uwzględnienia w planowanych kierunkach działań
strategicznych:
• potrzeb niechronionych (pieszych i rowerzystów)
i osób o specjalnych potrzebach (seniorów i osób
o ograniczonej mobilności) jako uczestników ruchu drogowego,
• wymagań stawianych przez nowoczesne, autonomiczne i elektryczne pojazdy,
• systemu bezpiecznej infrastruktury drogowej,
przyjaznej nowym wyzwaniom,
• działań usprawniających zarządzanie mobilnością:
nowe idee w urbanizacji miast, ulice przywrócone
mieszkańcom, strefowanie ruchu,
• rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem
ruchu drogowego: nowe regulacje prawne, wytyczne, narzędzia zarządzania bezpieczeństwem.
• opracowania systemu monitorowania realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego i mechanizmów reagowania na zagrożenia realizacji.
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Wyzwania i możliwości ochrony pieszych
na drogach i ulicach w Polsce1,2

Streszczenie: Na polskich drogach rocznie ginie 800 pieszych (prawie 29% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych). Z tego
powodu Polska jest krajem o największym ryzyku zagrożeń wypadkami śmiertelnymi wśród pieszych uczestników ruchu drogowego w Unii
Europejskiej. W artykule opisano stan bezpieczeństwa ruchu pieszych
w Polsce na tle innych krajów europejskich. Przedstawiono charakterystykę obszarów i okoliczności występowania wypadków z pieszymi oraz
propozycje działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych.
Słowa kluczowe: piesi, bezpieczeństwo ruchu, wypadki, miejsca i okoliczności wypadków.

Wprowadzenie
Poruszanie się pieszo jest powszechnym rodzajem transportu we wszystkich społeczeństwach na całym świecie.
Praktycznie każda podróż zaczyna się i kończy chodzeniem.
Poruszanie się pieszo może być jedynym środkiem podróżowania zarówno podczas stosunkowo długiej podróży, jak
i krótkiego spaceru do sklepu. Podróż może także składać
się z kilku części i być wykonywana różnymi środkami
transportu, na przykład pieszo do i z przystanków autobusowych, a pomiędzy nimi przejazd autobusem.
Chodzenie pieszo przynosi wiele korzyści zdrowotnych
i środowiskowych. Zwiększona aktywność fizyczna może
przyczyniać się do zmniejszenia liczby chorób układu krążenia i otyłości, dlatego wiele krajów zaczęło wdrażać polityki
zachęcające do chodzenia jako ważnego środka transportu.
Niestety, w niektórych sytuacjach zwiększony udział podróży
wykonywanych pieszo może prowadzić też do podwyższenia
ryzyka udziału w wypadkach drogowych i obrażeń wśród
pieszych uczestników ruchu. Przyczynia się do tego wzrost
liczby pojazdów samochodowych, a także ogólne zaniedbywanie potrzeb pieszych w projektowaniu dróg i planowaniu
zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu dróg.
Prawie jedna czwarta ofiar wypadków drogowych to piesi
uczestnicy ruchu. Na świecie w wypadkach ginie ponad 300 tys.
pieszych, a rannych jest ponad 10 mln pieszych rocznie.
Wskaźnik demograficzny ofiar śmiertelnych wśród pieszych na
świecie wynosi 41 ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców [1].
W Unii Europejskiej (UE-27), jako regionie świata o najniższych wskaźnikach zagrożenia wypadkami drogowymi,
rocznie ginie w wypadkach drogowych około 4800 pieszych
1
2
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tzn. że średnie wskaźniki śmiertelności wśród pieszych (11
ofiar śmiertelnych/1 mln mieszkańców) są prawie czterokrotnie niższe niż na świecie. Odsetek ofiar śmiertelnych pieszych
w stosunku do wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE wynosi 21%, przy czym najniższy odsetek występuje w Holandii (8%), Finlandii (11%) i Belgii (12%), a najwyższy w Rumuni (37%), Estonii (36%) i Łotwie (35%) [2].
Na polskich drogach rocznie ginie około 800 pieszych
(prawie 29% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych), a 2700 jest ciężko rannych (26% wszystkich ofiar
ciężko rannych). Wskaźnik demograficzny liczby pieszych
jako ofiar śmiertelnych RFRp wynosi 22 ofiar śmiertelnych
na 1 mln mieszkańców, czyli jest dwukrotnie mniejszy niż
średni na świecie, ale dwukrotnie większy niż średni w UE.
To niestety powoduje, że Polska jest krajem o największym
ryzyku zagrożeń wypadkami śmiertelnymi wśród pieszych
uczestników ruchu drogowego w Unii Europejskiej [3].
W opracowanych założeniach do V Programu BRD
Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC)
stwierdza, że odsetek ofiar śmiertelnych wśród niechronionych użytkowników dróg rośnie, ponieważ to pasażerowie
samochodów są głównymi beneficjentami poprawy bezpieczeństwa pojazdów. Rowerzyści i piesi są zasadniczo pozbawieni ochrony i narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Ponieważ zachęca się do aktywnego stylu życia,
w tym podróżowania pieszo lub rowerem ze względów
zdrowotnych, środowiskowych, zmniejszania zatorów drogowych i innych, należy pilnie zająć się w szczególności
bezpieczeństwem ruchu pieszego i rowerowego [3, 4, 5].
Ponadto ETSC wzywa kraje członkowskie, aby pomimo
obecnej pandemii traktowały bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ochronę niechronionych użytkowników dróg priorytetowo we wszystkich inicjatywach związanych z działaniami rozwijającymi systemy transportu [2].
W artykule przedstawiono charakterystykę urządzeń
stosowanych dla ochrony lub usprawnienia poruszania się
pieszych, analizę i ocenę stanu bezpieczeństwa pieszych,
analizę głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo pieszych oraz propozycje działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych w Polsce.

Charakterystyka i wymagania pieszych
Pieszy to osoba znajdującą się na drodze (poza pojazdem)
i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower,
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motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także osobę
w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby
dorosłej [6].
Zachowania i wymagania pieszych w stosunku do urządzeń infrastruktury służącej do ruchu pieszych różnią się w zależności od wieku pieszych oraz od rodzaju ich potrzeb.
W zależności od wieku wśród pieszych wyróżnia się: dzieci,
młodzież, dorosłych i seniorów, natomiast w zależności od
potrzeb wyróżnia się osoby ze szczególnymi potrzebami (stanowiące około 23% ogółu pieszych), do których zalicza się:
osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej mobilności
lub ograniczonej percepcji. Wyróżnione grupy pieszych
uczestników ruchu drogowego różnią się: motywacjami podróży, przestrzenią potrzebną do poruszania się, prędkością
ruchu, sprawnością, percepcją, zachowaniami.
Po chodnikach i innej infrastrukturze dla pieszych poruszają się także: rowerzyści (w wybranych przypadkach),
osoby na wózkach oraz użytkownicy transportu osobistego,
którzy mogą poruszać się z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.
Pieszy oczekuje, aby jego podróż odbywała się: bezpiecznie, bezpośrednio (najkrótszą drogą), komfortowo,
przyjemnie, efektywnie i w sposób zachęcający do poruszania się pieszo.
Bezpieczeństwo ogólne (obiektywne) i bezpieczeństwo
osobiste (subiektywne) pieszych użytkowników dróg zapewnia się, stosując drogi dla pieszych (chodniki i ścieżki
dla pieszych), które mają szerokość odpowiednią do rodzaju
i ruchu pieszych, są wolne od wszelkich przeszkód, a liczba
skrzyżowań tras dla pieszych z drogami dla pojazdów (obszary bezpośrednich konfliktów między pieszym i pojazdem) jest minimalizowana.
Trasy dla pieszych powinny być dostępne dla wszystkich
pieszych (pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych wymaganiach) w każdym miejscu. Trasy piesze powinny być
oczywiste i nie powinny wymagać od pieszych niepotrzebnego przemieszczania się na ich drodze.
Infrastruktura dla pieszych powinna zapewniać przestrzeń do postoju, przebywania lub siedzenia osób w strefach
przeznaczonych dla przebywania pieszych. Infrastruktura
dla pieszych powinna spełniać także wymogi planowania
uniwersalnego, tzn. uwzględnić różny stopień sprawności
pieszych: osoby sprawne i osoby o specjalnych potrzebach
(osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji), a także różny wiek pieszych, tj. osoby dorosłe, dzieci i seniorów (osoby w podeszłym wieku). Pieszy
może, korzystając z różnej infrastruktury, poruszać się wzdłuż
drogi lub w poprzek drogi.

Poziom bezpieczeństwa ruchu pieszych w Polsce
na tle innych krajów
Wypadki z udziałem pieszych należą do największych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2019 roku
na polskich drogach w wypadkach drogowych zginęło
2909 osób w tym 796 pieszych (prawie 29% wszystkich
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych), a 2700 było
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ciężko rannych (26% wszystkich ofiar ciężko rannych) [3].
Od wielu lat liczba pieszych jako ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce jest największa wśród krajów UE,
a większość wskaźników bezpieczeństwa ruchu pieszego
jest najgorsza (rys. 1, 2 i tab. 1).
Przedstawione dane wskazują, że zagrożenie utraty życia przez pieszego jako uczestnika ruchu drogowego w Polsce
jest dwukrotnie większe niż w Czechach, czterokrotnie
większe niż w Niemczech i ponad pięciokrotnie większe niż
w Szwecji (tab. 1).
Natomiast na przejściach dla pieszych ryzyko utraty życia pieszego w Polsce jest ponad dwukrotnie większe niż
w Czechach, ponad siedmiokrotnie większe niż w Szwecji
i ponad dwudziestokrotnie większe niż w Niemczech [3].
Tabela 1
Zestawienie wybranych miar bezpieczeństwa pieszych
w wybranych krajach UE
2016 rok

Miara oceny bezpieczeństwa pieszych
Polska

Niemcy

Czechy

Liczba ofiar śmiertelnych LZp (ofiary/rok)

868

500

130

42

Udział pieszych, ofiar śmiertelnych UZp (%)

29,3

15,6

20,3

8,2

Ogółem

22,8

6,0

12,3

4,2

Przejścia dla pieszych

6,5

0,3

2,7

0,9

Wskaźnik ofiar
śmiertelnych WZp
(of./1 mlm mk)

Szwecja

Rys. 1. Rozkład liczby pieszych jako ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce
i w wybranych krajach UE w latach 1990–2016
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Rozkład wskaźnika pieszych jako ofiar śmiertelnych RFRp wypadków drogowych na
przejściach dla pieszych w Polsce i w wybranych krajach UE w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne
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Różnica w poziomie bezpieczeństwa pieszych między
Polską i analizowanymi krajami wynika z wielu czynników,
a w szczególności z:
• wysokiego poziomu priorytetu dla pieszych na przejściu typu zebra (pierwszeństwo dla pieszych przechodzących przez przejście i dochodzących do przejścia),
z badań wynika, że ponad 90% kierowców w Niemczech ustępuje pierwszeństwa pieszym,
• ograniczonej liczby przejść typu zebra, stosowanych:
–– bez sygnalizacji na ulicach dwupasowych dwukierunkowych o małym natężeniu ruchu pieszego
i natężeniu ruchu pojazdów,
–– z sygnalizacją świetlna na ulicach dwujezdniowych wielopasowych;
• powszechnego stosowania przejść sugerowanych (obniżone krawężniki) na obszarach objętych strefą 30
(o prędkości dopuszczalnej 30 km/h) oraz braku wyznaczania miejsc przejścia na obszarach zamieszkania
i obszarach współdzielonych. Takie podejście spowodowało pozostawienie w miastach tylko głównych
arterii miejskich o dopuszczalnej prędkości 50 km/h
i powszechnym zastosowaniu strefowania ruchu
(strefa 30 km/h) na obszarach centralnych miast
(przykład Berlina) i obszarach mieszkaniowych;
• niestosowania lub w bardzo ograniczonej liczbie przejść
typu „zebra” na odcinkach dróg zamiejskich, a także
separację ruchu pieszego od kołowego w przypadku
występującej zabudowy przy drogach zamiejskich,
• stosowania przejść bezkolizyjnych w przypadku krzyżowania się potoków pojazdów i pieszych o bardzo
dużych natężeniach ruchu lub bardzo dużej prędkości
pojazdów na drodze.

Biorąc pod uwagę dużą skuteczność stosowanych
zasad ruchu i rozwiązań infrastrukturalnych umożliwiających poruszanie się pieszych na drogach i ulicach wielu krajów UE (Szwecja, Holandia, Niemcy),
należy podjąć działania polegające na: zmianie zasad
poruszania się pieszych po drogach i ulicach w Polsce
(zwiększenie priorytetu dla pieszych), stosowaniu
większej liczby rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych, w tym strefowanie ruchu w miastach.

Korzystając z baz danych udostępnionych przez
Komendę Główną Policji, przygotowano analizę i ocenę
przyczyn i okoliczności wypadków drogowych z pieszymi,
skupiając się na najważniejszych czynnikach wpływu: obszarach administracyjnych, kategoriach dróg i miejscach
występowania wypadku z udziałem pieszych na drodze [3].
Wypadki w obszarach administracyjnych i funkcjonalnych
Analizując dane o wypadkach z udziałem pieszych zarejestrowanych w bazie policyjnej, można zidentyfikować województwa, powiaty, odcinki dróg i skrzyżowania, na których
się koncentrują. W ramach raportu sporządzonego dla potrzeb Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [7]
opracowano metodę klasyfikacji i oceny ryzyka wypadków
z udziałem pieszych oraz zidentyfikowano województwa i powiaty, w których występuje największe ryzyko poważnych
wypadków z pieszymi. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono
klasyfikację ryzyka tego typu poważnych wypadków w województwach i powiatach za okres trzech lat (2015–2017).

Rys. 3. Klasyfikacja ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych w latach 2015–2017
w podziale na województwa
Źródło: opracowanie własne [7]

Obszary występowania i okoliczności wypadków z pieszymi
Wypadki z pieszym na sieci dróg w Polsce
W 1990 roku w wypadkach drogowych zginęło 2977 pieszych, w ciągu trzech dekad prowadzonych działań na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego liczba pieszych, jako
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, zmniejszyła się
do 796 w 2019 roku, tj. o 2181 osób, porównując do roku
1990 (spadek wyniósł 73%). Mimo tak dużego postępu poziom bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym odbiega
od standardów w innych krajach UE oraz oczekiwań mieszkańców i gości przybywających do Polski.

Rys. 4. Klasyfikacja ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych w latach 2015–2017
w podziale na powiaty
Źródło: opracowanie własne [7]
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Analizując otrzymane wyniki, stwierdzono, że:
• w sześciu województwach (rysunek 3) – śląskie, małopolskie, mazowieckie, łódzkie dolnośląskie i wielkopolskie – poziom ryzyka zaistnienia poważnego
wypadku z udziałem pieszego jest bardzo duży i duży,
w tych województwach liczba pieszych ofiar śmiertelnych lub ciężko rannych wynosi ponad 63% wszystkich ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach z udziałem pieszych w całym kraju;
• w 110 powiatach (rys. 4) ryzyko zaistnienia poważnego wypadku z udziałem pieszego jest na poziomie bardzo dużym i dużym, w tych powiatach liczba pieszych
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wynosi ponad 65%
ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w kraju.
Najwyższe poziomy ryzyka w tym zakresie występują
w powiatach: m. Łódź, tatrzańskim, m. Bielsko-Biała,
m. Częstochowa, m. Tarnów, pabianicki, brzeziński,
m. Konin, m. Włocławek, m. Nowy Sącz.
Wypadki na różnych rodzajach dróg i ulic
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że występują
duże różnice pomiędzy liczbą i ciężkością wypadków z pieszymi na drogach zamiejskich (na obszarach niezabudowanych) i na drogach miejskich (na obszarach zabudowanych), co przedstawiono na rysunku 5. W ostatnich trzech
latach podział ten jest następujący [3]:
• na obszarze zamiejskim (niezabudowanym) ma miejsce: 9% ogółu wypadków z udziałem pieszych, 7%
ofiar rannych i aż 33% ofiar śmiertelnych wśród pieszych, co świadczy o wysokim wskaźniku ciężkości
wypadków z udziałem pieszych na drogach zamiejskich, wynoszącym 37 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków z udziałem pieszych;
• na obszarze miejskim (zabudowanym) ma miejsce:
91% ogółu wypadków z udziałem pieszych, 93%
ofiar rannych wśród pieszych i 67% ofiar śmiertelnych wśród pieszych, co świadczy o znacznie mniejszym wskaźniku ciężkości wypadków z udziałem pieszych niż na drogach zamiejskich, wynoszącym
8 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków.

Rys. 5. Rozkład zmian liczby pieszych jako ofiar rannych i śmiertelnych w wypadkach drogowych w latach 2007–2018 z podziałem na obszar zabudowany i niezabudowany
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWiK
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W celu ukierunkowania działań prowadzonych przez
poszczególne zarządy dróg na rzecz zmniejszenia zagrożeń
wśród pieszych użytkowników dróg istotna jest wiedza
o występowaniu wypadków z udziałem pieszych na poszczególnych kategoriach dróg. Z przedstawionych wykresów (rys. 6 i 7) wynika, że największy udział pieszych,
jako ofiar wypadków ma miejsce na drogach i ulicach w miastach na prawach powiatów (powiatach grodzkich): 24%
ofiar śmiertelnych i 49% ofiar rannych oraz na drogach
powiatowych i gminnych: 39% ofiar śmiertelnych i 36%
ofiar rannych. Natomiast na drogach wojewódzkich ma
miejsce: 20% ofiar śmiertelnych i 9% ofiar rannych, a na
drogach krajowych 17% ofiar śmiertelnych i 6% ofiar
rannych [3].

Rys. 6. Rozkład udziału
ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi w latach
2015–2017 z podziałem na
poszczególne kategorie dróg
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Rozkład udziału ofiar
rannych wypadków z pieszymi
w latach 2015–2017
z podziałem na poszczególne
kategorie dróg
Źródło: opracowanie własne

Dla zilustrowania problemu zidentyfikowano odcinki
dróg wojewódzkich (rys. 8) i skrzyżowania ulic w Warszawie
[7] (rys. 9), na których koncentrują się wypadki z pieszymi.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że:
• bardzo duże ryzyko (odcinki czarne) i duże ryzyko
(odcinki czerwone) poważnych wypadków z udziałem pieszych występuje na 25% długości dróg wojewódzkich w Polsce, gdzie głównymi problemami jest
brak separacji ruchu pieszego od kołowego i ubogie
urządzenia ochrony pieszych;
• na wielu skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
w Warszawie występują liczne miejsca koncentracji
wypadków z udziałem pieszych, gdzie głównymi problemami są: ograniczona widoczność przez parkujące
przy przejściach dla pieszych samochody, duże natężenie ruchu pojazdów i duża prędkość pojazdów.
W celu rozpoznania umiejscowienia wypadków z udziałem pieszych i rodzaju ciężkości tych wypadków na poszczególnych rodzajach dróg wykonano analizę z podziałem
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• w przypadku odcinków dróg większość ofiar śmiertel-

nych wypadków drogowych z udziałem pieszych
(83%) i ofiar rannych (79%) występuje na drogach
dwupasowych, dwukierunkowych; a następnie na drogach (i ulicach) dwujezdniowych: 13% ofiar śmiertelnych i 15% rannych, zdarzają się także wypadki z pieszymi na autostradach i drogach ekspresowych;
• w przypadku przejść dla pieszych większość ofiar
śmiertelnych (71%) i rannych (73%) występuje także
na drogach dwupasowych, dwukierunkowych; ale
dość duży udział mają także drogi (i ulice) dwujezd
niowe: 26% ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem
pieszych i 21% rannych w wypadkach z udziałem
pieszych.

Rys. 8. Klasyfikacja ryzyka poważnych wypadków z pieszymi z podziałem na drogi wojewódzkie w latach 2015 – 2017
Źródło: opracowanie własne [7, 8]

Rys. 10. Rozkład udziału ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi w latach 2016–2018
z podziałem na poszczególne rodzaje dróg (na odcinkach dróg)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK

Rys. 11.
Rozkład udziału ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi
w latach 2016–2018 z podziałem na poszczególne rodzaje
dróg (przejścia dla pieszych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK

Rys. 9. Klasyfikacja ryzyka poważnych wypadków z pieszymi z podziałem na skrzyżowania
w Warszawie w latach 2010–2012
Źródło: opracowanie własne [7, 8]

na zdarzenia mające miejsce na odcinkach dróg (rys. 10)
i przejściach dla pieszych (rys. 11). Analiza wyników wskazuje, że w celu ukierunkowania działań prowadzonych
przez poszczególne zarządy dróg na rzecz zmniejszenia zagrożeń wśród pieszych użytkowników dróg, istotna jest
wiedza o występowaniu wypadków z pieszymi na poszczególnych kategoriach dróg. Z przedstawionych wykresów
(rys. 8) wynika, że:

Biorąc pod uwagę występowanie miejsc koncentracji
wypadków z udziałem pieszych, na określonych obszarach, odcinkach dróg, skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych, należy:
1) Prowadzić systematyczną ocenę ryzyka w województwach, powiatach i poszczególnych kategoriach dróg,
wskazując na tej podstawie miejsca o największym
poziomie ryzyka wypadków z udziałem pieszych
i miejsca o największym potencjale redukcji wypadków i ofiar wypadków z pieszymi,
2) W identyfikowanych miejscach niebezpiecznych
należy prowadzić działania eliminujące lub zmniejszające ryzyko wypadków z pieszymi.
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Miejsca występowania wypadków z udziałem pieszych
Na rysunku 5 przedstawiono wykres zmian liczby pieszych
jako ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych
w ciągu ostatnich 12 lat. Natomiast na rysunkach 12 i 13
przedstawiono udział liczby pieszych jako ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w zależności od
miejsca występowania wypadków w okresie 3 lat (2016–
2018) [3].

W ciągu 11 lat (2007–2018) nastąpiły istotne zmiany
w liczbie i lokalizacji wypadków drogowych z udziałem
pieszych oraz liczbie ofiar tych wypadków (rys. 14 i 15):
1) W przypadku ofiar śmiertelnych:
a) ponad 60% wypadków z ofiarami śmiertelnymi
wśród pieszych ma miejsce na jezdniach, ponad 30%
wypadków z ofiarami śmiertelnymi ma miejsce na
przejściach dla pieszych, a około 10% w pozostałych
miejscach,
b) nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych o 59%, natomiast na jezdniach o 68,5%, a na przejściach dla pieszych tylko o 4,6%, w pozostałych miejscach zaledwie o 2%;
2) W przypadku ofiar rannych:
a) ponad 51% wypadków z ofiarami rannymi wśród
pieszych ma miejsce na jezdniach, ponad 37% takich
wypadków ma miejsce na przejściach dla pieszych,
a około 12% w pozostałych miejscach,
b) nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby ofiar rannych
wśród pieszych biorących udział w wypadkach drogowych o 54%, natomiast na jezdniach dróg liczba rannych pieszych zmniejszyła się o 72%, podczas gdy na
przejściach dla pieszych tylko o 21%, a w pozostałych
miejscach o 5%.

Rys. 12. Rozkład zmian liczby pieszych jako ofiar śmiertelnych wypadków w zależności od
miejsca występowania wypadku w latach 2007–2019 (2018)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK

Rys. 14. Rozkład udziału ofiar śmiertelnych wypadków w zależności od miejsca występowania wypadku w latach 2016–2019
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Rozkład zmian liczby pieszych jako ofiar rannych wypadków w zależności od miejsca
występowania wypadku w latach 2007–2019 (2018)

Rys. 15. Rozkład udziału ofiar rannych wypadków w zależności od miejsca występowania
wypadku w latach 2016–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK

Źródło: opracowanie własne
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Przedstawione wyniki analiz wskazują, że istotny postęp
w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród
pieszych poruszających się po drogach i ulicach, nastąpił
w przypadku liczby wypadków na jezdniach. Te pozytywne
zmiany nastąpiły w wyniku:
• zwiększania separacji ruchu pieszych od pojazdów
(poprzez budowę dróg i chodników dla pieszych
wzdłuż ulic i dróg zamiejskich),
• rozszerzenia obszarów o małej prędkości dopuszczalnej (strefy 30 i strefy zamieszkania) w miastach,
• stosowania elementów odblaskowych przez pieszych
poruszających się po drodze.
Niestety, praktycznie nie ma skuteczności w działaniach
na rzecz zmniejszania liczby ofiar wypadków z pieszymi na
przejściach dla pieszych.
Biorąc od uwagę duży udział wypadków i ofiar wypadków na jezdniach dróg i przejściach dla pieszych,
należy podjąć zdecydowane działania polegające na:
rozszerzeniu długości odcinków dróg zamiejskich
z separacją pieszych od pojazdów oraz stref ruchu
z małą prędkością dopuszczalną w miastach, zmianie
zasad poruszania się pieszych po przejściach dla pieszych i stosowaniu innych urządzeń umożliwiających
i ułatwiających przejścia przez jezdnię poza przejściami typu zebra.

Okoliczności wypadków z pieszymi
Pieszy uczestniczy (najczęściej jako ofiara) w co trzecim
wypadku drogowym w Polsce. Najechanie na pieszego to
najtragiczniejszy rodzaj wypadków na drogach. Do tego
rodzaju wypadków dochodzi, gdy:
• pieszy porusza się wzdłuż drogi i jako niechroniony,
często niewidoczny uczestnik ruchu, potrącany jest
przez jadące pojazdy;
• pieszy przekracza jezdnię drogi, po której poruszają
się pojazdy z dużą prędkością.

Tabela 2
Zestawienie udziału poszczególnych grup wiekowych w populacji
oraz jako ofiar śmiertelnych i rannych wśród pieszych uczestników
wypadków drogowych
Grupa wiekowa

Udział w populacji
UP [%]

Udział ofiar śmiertelnych UFp [%]

Udział ofiar rannych
URp [%]

Dzieci

15

2

12

Młodzież

10

5

14

Dorośli

50

41

38

Seniorzy

25

52

36

Źródło: opracowanie własne

(październik–grudzień), w którym wypadki z ofiarami
wśród pieszych stanowią 40% ogółu wypadków i 40% ofiar
wypadków [3]. Szczególnie niebezpieczna dla pieszego jest
pora ograniczonej widoczności (noc), wówczas ryzyko bycia
ofiarą śmiertelną wypadku drogowego jest znacznie większe niż w porze dziennej (rys. 16 i 17).
W wypadkach drogowych w warunkach ograniczonej
widzialności (pora nocna) ginie 75% wszystkich ofiar
śmiertelnych, a obrażenia odnosi 43% rannych w wypadkach z udziałem pieszych, natomiast na drodze nieoświetlonej w porze nocnej ginie 39% ofiar śmiertelnych i 9%
ofiar odnosi obrażenia.

Rys. 16. Rozkład udziału ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi w latach 2016–2018
w zależności od pory dnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru urządzeń infrastruktury dla pieszych konieczne jest zrozumienie mechanizmów powstawania zagrożenia pieszych
uczestników ruchu oraz umiejętność posługiwania się metodami redukcji tych zagrożeń, dlatego istotne są informacje o udziale poszczególnych grup pieszych w wypadkach drogowych na obszarze, na którym występują te
wypadki, przyczynach i najczęściej występujących miejscach tych wypadków.
W tabeli 2 zestawiono udział poszczególnych grup wiekowych w populacji oraz udział pieszych, jako ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w tych grupach. Uzyskane wyniki wskazują, że największymi grupami
ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ranną w wypadku drogowym wśród pieszych są seniorzy i osoby dorosłe. Bardzo
niebezpieczny dla pieszych jest okres jesienno-zimowy

Rys. 17. Rozkład udziału ofiar rannych wypadków z pieszymi w latach 2016–2018 w zależności od pory dnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK
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Wypadki z udziałem pieszych mają miejsce najczęściej
w złożonych okolicznościach, wskutek występowania wielu
czynników związanych zarówno z użytkownikami drogi, jej
otoczeniem, jak i pojazdem. Przyczyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są
w Polsce błędy popełniane przez kierowców (około 70%
wypadków) i pieszych (około 30% wypadków), a także błędy planistyczne i projektowe oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa:
1) Niebezpieczne zachowania kierowców i pieszych:
• nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu (59% ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi i 63% ofiar rannych),
• niebezpieczna prędkość pojazdu (11% ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi i 4% ofiar rannych) i brak
możliwości jego zahamowania lub ominięcia pieszego
znajdującego się na torze jazdy pojazdu;
2) Ograniczona widoczność:
• wjazd pojazdu na przejście dla pieszych na skrzyżowaniu lub odcinku między skrzyżowaniami, przy
braku albo ograniczonej widoczności pieszego,
• wejście pieszego na jezdnię przy braku albo ograniczonej widoczności pojazdu,
• cofanie pojazdu (5% ofiar śmiertelnych wypadków
z pieszymi i 7% ofiar rannych);
3) Wejście pieszego lub wjazd pojazdu na przejście przy
czerwonym sygnale świetlnym.
Niebezpieczne zachowania użytkowników dróg
Prędkość rozwijana przez kierowców pojazdów na dojeździe do przejścia dla pieszych jest z reguły znacznie większa
niż prędkość dopuszczalna, często nawet o 50%, i zależy od
wielu czynników. W zależności od kategorii i klasy drogi
prędkość dopuszczalna jest na polskich drogach przekraczana [9, 10, 11] (rys. 18 i 19):
• na drogach przebiegających po obszarach zabudowanych przez 70–85% kierujących pojazdami,
• na drogach przebiegających po obszarach niezabudowanych przez 25–60% kierujących pojazdami.

Rys. 18. Rozkład udziału kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość na drogach
położonych na obszarze zabudowanym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 10, 11]
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Rys. 19. Rozkład udziału kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość na drogach
położonych na obszarze niezabudowanym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 10, 11]

Na odcinku poprzedzającym przejście pojazdy poruszają
się z dużymi prędkościami i często przekraczając prędkość
dozwoloną na danym obszarze:
• na odcinkach ulic na obszarach zabudowanych (o dopuszczalnej prędkości 50 km/h) około 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość,
• na odcinkach dróg poza obszarami zabudowanymi
(o dopuszczalnej prędkości 70 km/h) aż 90% kierowców przekracza dozwolony limit prędkości.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na obszarze
przejść należy prowadzić systematyczne obserwacje zmiany
zachowań kierowców i pieszych, ocenę podejmowanych
działań zaradczych w rejonie przejść dla pieszych oraz systematyczny nadzór nad ruchem na obszarze przejść dla pieszych.
Zachowania pieszych i kierowców w obszarze przejść dla
pieszych są zróżnicowane. Kierujący pojazdami ustępują
pierwszeństwa pieszym w 30–90% przypadków. Obserwacje
wykazują [10, 11], że:
• na krótkich przejściach, położonych na wąskich jezdniach ulic o małej prędkości dopuszczalnej (mniejszej/
równej 30 km/h), kierowcy zachowują się bardzo poprawnie i ustępują pierwszeństwa poprzez zatrzymaBiorąc pod uwagę uzyskane wyniki, należy doprowadzić do zmniejszenia liczby pieszych poruszających się
po jezdniach dróg zamiejskich, zmniejszyć prędkość na
ulicach w miastach (poprzez poszerzenie stref 30 i stref
zamieszkania), usprawnić i poszerzyć zakres funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad prędkością wraz z objęciem tym systemem dróg samorządowych, zmniejszyć limity dopuszczalnej prędkości na
obszarach zabudowanych w porze nocnej do 50 km/h,
na autostradach do 130 km/h i na drogach ekspresowych do 110 km/h.
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nie w ponad 90% przypadków, gdyż kierowcy jadący
z niewielką prędkością mają możliwość obserwacji
przejścia i jego okolicy, jak również odpowiedniej reakcji na pojawienie się pieszego, przy niskich prędkościach pojazdów piesi czują się bezpieczniej i zdecydowanie wkraczają na przejście, a ich zachowania są
bardziej przewidywalne;
• przejścia usytuowane na ulicach o przekroju wielopasowym (jezdnia czteropasowa 1x4, dwie jezdnie dwupasowe 2x2 lub trzypasowe 2x3) stwarzają duże
trudności w przekraczaniu ich przez pieszych ze
względu na: duże natężenie ruchu pojazdów, duże
prędkości pojazdów, dodatkowym problemem jest
wyprzedzanie się pojazdów w obszarze przejścia, jest
to szczególnie trudne dla osób starszych, na tego rodzaju przejściach kierowcy znacznie rzadziej udzielają
pierwszeństwa pieszym (często w obawie przed wyprzedzającymi pojazdami, które mogą uderzyć w pieszego przechodzącego przez jezdnię).
Piesi ustępują pierwszeństwa pojazdom w 10–30%
przypadków. Ponadto piesi:
• wchodzą na czerwonym sygnale na przejście dla pieszych w 3–12% przypadków,
• rozmawiają przez telefon, piszą SMS-y, słuchają
muzyki w 3–10% przypadków,
• przechodzą przez jezdnię poza przejściami w 3–12%
przypadków,
• stosują elementy odblaskowe w 12–30% przypadków.
Kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym w 30–70%
przypadków, ponadto:
• wjeżdżają na przejście dla pieszych na czerwonym
sygnale w 0,5–1,0% przypadków,
• wywierają presję na pieszego w 1–3% przypadków,
• gwałtownie hamują przed przejściem w 0,3–0,5%
przypadków.

Propozycje działań niezbędnych
do poprawy bezpieczeństwa pieszych
Systematyka niezbędnych działań
Organizacja i zarządzanie ruchem pieszych jest zagadnieniem wielodyscyplinarnym, dlatego konieczne jest usystematyzowanie możliwych działań i wskazanie tych najbardziej efektywnych i skutecznych. Przedstawiona analiza
wykazała, że nie wystarczy tylko zmiana przepisów prawnych, ponieważ zbiór możliwych i koniecznych działań jest
znacznie szerszy. Działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa ruchu pieszych różnią się w zależności od celów
stosowania, obszarów stosowania oraz osiąganych efektów.
Działania te łączą różne środki fizyczne i narzędzia (plany,
procedury) w celu redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków lub zmniejszenia konsekwencji, jeżeli do
wypadku z pieszymi dojdzie. Dla celów niniejszego arty-

kułu przyjęto uproszczoną systematykę działań obejmującą
[3, 12]:
• kierunki i poziomy prowadzonych działań,
• sposoby prowadzenia działań,
• środki realizacji działania (narzędzia, urządzenia),
• realizatorów działań.
Kierunki i poziomy prowadzonych działań
Kierunki działań zawierają szerokie obszary interwencji
na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Wydzielić można następujące kierunki działań na rzecz ochrony pieszych w ruchu drogowym: usprawnianie zarządzania ruchem, rozwój
bezpiecznej infrastruktury dla pieszych, poprawa percepcji
użytkowników dróg, rozwój edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, nadzór nad ruchem, usprawnianie konstrukcji pojazdów.
Kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych zawierają szerokie obszary interwencji, a w szczególności:
• rozwój i usprawnianie bezpiecznej infrastruktury dla
pieszych (planowanie i projektowanie tras dla pieszych, budowa infrastruktury spełniającej podstawowe wymagania i standardy);
• poprawa percepcji użytkowników dróg, zwłaszcza na
przejściach dla pieszych lub miejscach częstego przekraczania jezdni przez pieszych, a w szczególności:
zapewnienie pola dobrej widoczności;
• rozwój edukacji pieszych i kierowców, szkolenia kadr
zarządzających ruchem drogowym, kampanie informacyjne;
• nadzór nad ruchem drogowym to kierunek działań
prewencyjnych i kontrolnych (egzekwowanie prawa,
automatyczny nadzór nad prędkością i wjazdem pojazdów na czerwonym świetle) w obszarze przejść dla
pieszych;
• udoskonalenie konstrukcji pojazdów na rzecz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu (poduszki dla
pieszych);
• usprawnienie obszarowego zarządzania ruchem (strefowanie ruchu, korytarze).
Działania te powinny być prowadzone na poziomie centralnym (instytucje centralne), regionalnym (samorząd województwa), powiatowym (samorząd powiatu) i lokalnym
(samorządy miejskie i gminne).
Sposoby prowadzenia działań
Zidentyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu drogowego mogą być eliminowane lub
redukowany być może poziom ich wpływu poprzez różne
sposoby prowadzenia działań (tab. 3):
• eliminacja lub zmniejszenie obszarów konfliktów
„pieszy–pojazd”,
• zmniejszenie prawdopodobieństwa powstawania
wypadków z pieszymi,
• zmniejszenie konsekwencji wypadków z pieszymi.
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Tabela 3
Zestawienie działań zmniejszających lub eliminujących wpływ
poszczególnych elementów ryzyka zagrożeń wypadkami
z udziałem pieszych
Zmniejszenie obszaru konfliktu (narażenia na ryzyko)

Zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku

Zmniejszenie konsekwencji
wypadku

Eliminacja ruchu pojazdów

Zmniejszenia natężenia
ruchu pojazdów

Zmniejszenie prędkości
dopuszczalnej

Racjonalne zagospodarowanie
przestrzenne otoczenia drogi

Zmniejszenie natężenia lub
eliminacja ruchu pieszego

Automatyczny nadzór nad
prędkością

Zmniejszenie konieczności
przebywania pieszych na
jezdni

Zwiększenie przepustowości

Uspokojenie ruchu pojazdów

Zmniejszenie czasu oczekiwania

Strefowanie

Rozdzielenie sytuacji
konfliktowych (w czasie
i w przestrzeni)

Dobór i zastosowanie
skutecznych urządzeń dla
pieszych

Zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych

Budowa dróg dla pieszych

Zwiększenie stopnia przestrze- Podniesienie poziomu
gania zasad ruchu drogowego edukacji

Stosowanie urządzeń zabezpieczających pieszych

Środki realizacji działań
Środki realizacji działań podejmowane na obszarze całego
kraju, regionu, powiatu lub gminy mogą mieć charakter inwestycyjny, organizacyjno-finansowy oraz prawny
i dotyczyć działań oraz środków edukacyjnych, inżynierskich i związanych z nadzorem nad ruchem drogowym.
Środkami służącymi do realizacji działań są: narzędzia
i urządzenia infrastruktury dla pieszych.
Narzędzia działań różnią się obligatoryjnością i powszechnością w zależności od kompetencji instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego, do których
zaliczyć można:
• przepisy prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia,
zarządzenia, wytyczne, standardy, przewodniki dobrej praktyki), strategie, analizy i ekspertyzy;
• metody zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (metody ocen bezpieczeństwa, audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i inspekcje bezpieczeństwa).
Urządzenia infrastruktury dla pieszych stosowane obecnie w Polsce są zbyt skromne dla prowadzenia skutecznych
oraz efektywnych działań i wymagają zmian. W opracowanym projekcie wytycznych projektowania infrastruktury
dla pieszych, opracowanym na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury [13, 14, 15], zaproponowano podział tych
urządzeń na infrastrukturę obszarową, liniową i punktową:
• infrastruktura obszarowa dla pieszych to sieć tras dla
pieszych na danym obszarze łączących główne generatory ruchu pieszego (ważne obiekty, rejony mieszkaniowe, przystanki transportu zbiorowego);
• infrastruktura liniowa dla pieszych składa się ze zbioru obiektów i urządzeń umożliwiających poruszanie
się pieszych wzdłuż drogi i poza nią oraz urządzeń
przeznaczonych do obsługi pieszych i obiektów związanych z ruchem pieszym;
• infrastruktura punktowa dla pieszych to zbiór urządzeń umożliwiających lub ułatwiających przechodzenie pieszych w poprzek drogi za pomocą przejść dla
pieszych (w poziomie jezdni i bezkolizyjnych) i rozwiązań alternatywnych.
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Szczegółowa charakterystyka infrastruktury dla pieszych
jest przedstawiona w kolejnych artykułach.
Realizatorzy działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pieszych
Wymienione obok działania mają swoich właściwych –
z uwagi na kompetencje – realizatorów. Realizatorami mogą
być: instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego, zarządcy dróg, ośrodki naukowe i badawcze [3].
1. Instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym, a w szczególności:
• władze centralne (parlament i rząd) w ramach przygotowania i wdrażania regulacji prawnych dotyczących standardów bezpieczeństwa, zasad i zaleceń dotyczących uczestników ruchu i operatorów, produkcji
i eksploatacji pojazdów oraz budowy i utrzymania
dróg;
• urzędy centralne (minister właściwy ds. transportu,
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Komenda Główna Policji, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad) w ramach przygotowania
i wdrażania krajowych resortowych programów poprawy bezpieczeństwa;
• jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkie,
powiatowe, gminne), regionalne i lokalne rady bezpieczeństwa ruchu drogowego lub inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach przygotowania
i wdrażania regionalnych i lokalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów
transportowych, planów mobilności aktywnej, planów tras dla pieszych i rowerów;
• inne instytucje (szkoły, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) w ramach tworzenia i wdrażania planów mobilności pieszych i rowerzystów oraz prowadzenia aktywności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Zarządcy dróg, dla których środkami realizacji działań
są przede wszystkim urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz niektóre narzędzia zarządzania bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacje bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego (przeglądy dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego). Zarządy dróg odgrywają
główną rolę na poziomie operacyjnym, przy czym
wdrażanie przez nich środków poprawy bezpieczeństwa pieszych powinno być koordynowane pomiędzy
zarządcami różnych kategorii dróg i poddawane konsultacjom społecznym ze stronami zainteresowanymi
problemem.
3. Ośrodki naukowe i instytuty badawcze poprzez prowadzenie badań dotyczących wyjaśnienia problemów bezpieczeństwa pieszych, oceny skuteczności i efektywności
stosowanych środków oraz transfer uzyskanej w ten
sposób wiedzy do instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu pieszego i zarządów dróg.
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Rekomendacje
1. Biorąc pod uwagę duży udział pieszych jako ofiar wypadków drogowych oraz niechlubne, pierwsze miejsce
Polski w rankingu krajów UE o największym zagrożeniu pieszych w ruchu drogowym, ochrona życia i zdrowia pieszych użytkowników dróg jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego powinna być działaniem
priorytetowym przy opracowaniu V Programu Krajo
wego BRD do roku 2030.
2. Dla ochrony pieszych w ruchu drogowym należy prowadzić działania w następujących obszarach: usprawnianie zarządzania ruchem, rozwój bezpiecznej infrastruktury dla pieszych, poprawa percepcji użytkowników dróg, rozwój edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, nadzór nad ruchem drogowym w obszarze
przejść dla pieszych, usprawnianie konstrukcji pojazdów. Działania te powinny być prowadzone na poziomie centralnym (instytucje centralne), regionalnym
(samorząd województwa), powiatowym (samorząd powiatu) i lokalnym (samorządy miejskie i gminne).
3. Zidentyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu drogowego mogą być eliminowane
lub zmniejszany może być poziom ich konsekwencji poprzez: zmniejszenie obszarów konfliktów „pieszy–pojazd” (skrócenie czasu przebywania pieszego na jezdni,
stosowanie urządzeń ochronnych o dużej skuteczności),
obniżenie poziomu prawdopodobieństwa powstawania
wypadków z pieszymi (poprzez zmniejszenie natężenia
ruchu kołowego w miejscach konfliktowych) oraz poziomu konsekwencji wypadków z pieszymi (poprzez
zmniejszenie prędkości pojazdów w miejscach konfliktowych).
4. Jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pieszych jest zmiana zasad organizacji ruchu na przejściach dla pieszych poprzez wzmocnienie ich pierwszeństwa w tych miejscach, a to zwiększy ich bezpieczeństwo. Zmiana ta jest oczekiwana od dawna i może
być korzystna dla zmniejszenia poziomu zagrożeń wypadkami drogowymi w Polsce. Jednakże wprowadzanie tych zmian wymaga rozważnego i konsekwentnego wdrażania kolejnych działań przy spełnieniu wielu
dodatkowych warunków: uporządkowaniu systematyki przejść dla pieszych, zweryfikowaniu liczby i lokalizacji przejść dla pieszych, dostosowaniu wyznaczonych
przejść dla pieszych do nowych zasad ich funkcjonowania.
5. Dodatkowymi uwarunkowaniami przyczyniającymi się
do zmniejszenia zagrożenia pieszych w ruchu drogowym będzie zmiana limitu dopuszczalnej prędkości do
50 km/h na obszarze zabudowanym oraz ograniczenie
możliwości parkowania pojazdów na chodniku, a co najmniej na pasach przeznaczonych do ruchu pieszych.
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Projekt wytycznych planowania
tras dla pieszych1,2

Streszczenie: W ramach prowadzonych przez resort infrastruktury prac
zmierzających do zmiany warunków technicznych, jakie powinny spełniać
drogi, oraz standardów ich projektowania powstał m.in. zbiór wytycznych poświęcony projektowaniu infrastruktury dla pieszych. W artykule
przedstawiono cele, założenia oraz najistotniejsze elementy „Wytycznych
planowania tras dla pieszych” stanowiących pierwszą część zbioru.
Prezentowane wytyczne są odpowiedzią na zachodzące zmiany w światowych trendach planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych,
przykłady zagranicznych dobrych praktyk oraz braku kompleksowych
rozwiązań krajowych. W artykule przedstawiono przegląd doświadczeń
wybranych krajów dotyczących planowania tras dla pieszych, charakterystykę użytkowników oraz urządzeń dla pieszych. Szczegółowo opisano
procedurę planowania tras dla pieszych zawierającą: analizę i ocenę stanu
istniejącego i planowanego, określenie popytu dla pieszych, opracowanie planu tras dla pieszych. Nowymi elementami wprowadzanymi przez
prezentowane wytyczne do polskiej praktyki planistycznej i projektowej
są: uporządkowanie definicji, propozycja zakresu niezbędnych danych
w procesie planistycznym oraz zasady identyfikowania problemów i barier dla pieszych, zasady planowania kompleksowej sieci tras dla pieszych,
wprowadzenie ich klasyfikacji funkcjonalnej i technicznej oraz ustalenie
zakresu wymagań projektowych dla kluczowych tras dla pieszych.
Słowa kluczowe: piesi, trasy dla pieszych, planowanie tras dla pieszych, infrastruktura dla pieszych.

Wprowadzenie
Do podejmowania optymalnych i skutecznych decyzji
sprzyjających funkcjonowaniu bezpiecznej, komfortowej,
spójnej, dostępnej i zachęcającej do korzystania infrastruktury dla pieszych konieczna jest szeroka wiedza na temat
wymagań pieszych uczestników ruchu drogowego oraz
czytelne zasady planowania, projektowania i utrzymania
1

2

©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w publikację: K. Jamroz 35%, R. Okraszewska 35%, L. Michalski 20%, L. Gumińska
5%, T. Mackun 5%.
Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu
„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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tej infrastruktury. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowano zbiór wytycznych projektowania dróg
i ulic, w tym między innymi „Wytyczne do projektowania
infrastruktury dla pieszych”.
Dokumenty opracowane zostały na zlecenie ministra infrastruktury w ramach projektu badawczego „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych
z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych” [1] realizowanego przez Konsorcjum (Politechnika
Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska,
Politechnika Wrocławska, Transprojekt Gdański i Trans
projekt Warszawski). Wytyczne dedykowane pieszym składają się z kilku części:
• Część 1: Wytyczne planowania sieci tras dla pieszych
(WRD-41.1) [2];
• Część 2: Wytyczne projektowania infrastruktury
liniowej dla pieszych (WRD-41.2) [3];
• Część 3: Wytyczne projektowania infrastruktury
punktowej dla pieszych (WRD-41.3) [4];
• Część 4: Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych
(WRD-41.4) [5].

Rys. 1.
Okładka „Wytycznych projektowania infrastruktury
dla pieszych”, Część 1 – Planowanie sieci tras dla
pieszych
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Wytyczne te zostały zaadaptowane przez zespół opracowujący Wzorce i Standardy w Ministerstwie Infrastruktury.
W artykule przedstawiono najważniejsze założenia i zasady kształtowania sieci tras dla pieszych w pasach dróg
publicznych i poza tymi, które szczegółowo opisane zostały
w „Wytycznych planowania sieci tras dla pieszych” (WRD41.1) [2].
Celem prezentowanych wytycznych jest:
• skoordynowanie rozwoju i poprawa jakości infrastruktury dla pieszych,
• ujednolicenie procedur i standardów planowania
i projektowania infrastruktury dla pieszych,
• ułatwienie współpracy jednostek planistycznych
i projektowych z zarządcami dróg odpowiedzialnymi
za infrastrukturę dla pieszych na etapie przygotowywania inwestycji drogowej.
Powyższe cele powinny być realizowane z myślą o zapewnieniu pieszemu i innym użytkownikom infrastruktury
dla pieszych właściwego poziomu bezpieczeństwa i wygody, tworząc tym użytkownikom warunki zachęcające do
mobilności aktywnej. Wymaga to dostosowania infrastruktury do możliwości i właściwości psychofizycznych poszczególnych grup użytkowników, zwłaszcza w zakresie przestrzeni ruchu pieszych, motywacji ich podróży, typowej prędkości
i czasu poruszania się. Standardowe wartości tych parametrów, jak i zasady oceny warunków i bezpieczeństwa ruchu
pieszych stanowią podstawowe przesłanki kształtowania sieci
tras dla pieszych i wymiarowania jej elementów. Nadrzędną
obowiązującą zasadą planowania sieci tras dla pieszych powinna być zasada projektowania uniwersalnego.

Kierunki współczesnego planowania tras dla pieszych
W Polsce zwrócono uwagę na problemy pieszych użytkowników dróg i urządzeń miejskich oraz konieczność zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
w wyniku globalnych tendencji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, spadku udziału podróży pieszych przy jednoczesnych, narastających kłopotach wywołanych rozwojem
motoryzacji oraz dużym udziałem pieszych jako ofiar wypadków drogowych.
Parlament Unii Europejskiej zachęcał do uczynienia polityki na rzecz pieszych podstawowym elementem polityki transportowej, planowania urbanistycznego i działań infrastrukturalnych państw członkowskich UE już w przyjętej w 1988
roku „Rezolucji w sprawie ochrony pieszych i Europejskiej
Karcie Pieszych” [6]. W kolejnych latach do zmiany podejścia
do kształtowania przestrzeni i urządzeń dla pieszych przyczyniły się: seria konferencji dotyczących pieszych (np. WALK 21
[7]), powstanie niezależnych organizacji zrzeszających i reprezentujących pieszych (Międzynarodowa Federacja Pieszych
[8], Piesza Polska [9]), seria międzynarodowych projektów
badawczych (CIVITAS [10], FLOW [11], IN-DeV [12],
PROSPECT [13] i inne [14]). Z upływem czasu pojawiły się
nowe uwarunkowania i wyzwania, a w szczególności: systematyczny wzrost liczby mieszkańców miast, rosnąca świadomość
potrzeby zmiany sposobu projektowania miast [15], a przede

wszystkim nowe koncepcje urbanizacji miast, w tym odwrócenie piramidy podziału środków transportu w wykorzystaniu podróży (rys. 2), potrzeba projektowania przestrzeni zachęcających do aktywnej mobilności, wprowadzenie do
systemu planowania transportu planów rozwoju infrastruktury dla pieszych i rowerów, włączenie zasad projektowania
uniwersalnego do projektowania urządzeń dla pieszych,
uwzględnianie wymagań osób ze szczególnymi potrzebami
w projektowaniu urządzeń dla pieszych.
W odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania i zmiany
ideologiczne, wiele krajów [14,16–18], regionów [19]
i miast [20–24] opracowało wytyczne i standardy planowania sieci tras dla pieszych oraz zasady projektowania urządzeń infrastruktury dla pieszych.

Rys. 2. Odwrócona piramida wykorzystania środków transportu w miastach według zasad
Nowego Urbanizmu [15]

Analizując przykłady planowania urządzeń dla pieszych
w wielu regionach i miastach na całym świecie należy zwrócić uwagę na następujące elementy procesu planowania tych
urządzeń:
• miejsce w dokumentach planistycznych,
• proces planowania,
• zasady planowania.
Dokumenty planistyczne
Problemy planowania tras i urządzeń dla pieszych omawiane są w różnych dokumentach planistycznych, takich
jak: strategie rozwoju transportu regionu lub miasta,
plany transportowe, plany mobilności, plany sieci tras
dla pieszych i rowerów, plany tras dla pieszych [21–27].
Dokumenty te zawierają zwykle charakterystykę istniejącego ruchu pieszego i ocenę funkcjonowania urządzeń dla
pieszych, wymagania dla urządzeń dla pieszych, charakterystykę i lokalizację głównych źródeł i celów ruchu pieszego, kierunki przemieszczania się pieszych i identyfikację
barier uniemożliwiających lub utrudniających przemieszczanie się pieszych, koncepcje sieci tras dla pieszych wraz
z ich klasyfikacją, wymagania projektowe dla wybranych,
planowanych tras dla pieszych. W niektórych przypadkach dokumenty te uzupełniane są o zasady przekształcania istniejącej infrastruktury dla pieszych uwzględniające
nowe standardy [20, 28–30]. W niektórych krajach wymagania ustawowe nakładają na władze lokalne obowiązek
sporządzenia planów zarówno dla istniejących, przebudowywanych, jak i nowych sieci tras dla pieszych i rowerów
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(zwanych „aktywnymi trasami podróżowania”) oraz powiązanych z nimi obiektów. Takie plany powinny być także
elementem przygotowywania polityki i strategii transportowych regionów i miast.
Proces planowania
Proces planowania obejmuje najczęściej: diagnozę stanu
istniejącego, identyfikację wymagań planistycznych, rozmieszczenie istniejących i planowanych źródeł oraz celów
ruchu pieszego, określenie głównych kierunków przemieszczania lub więźbę ruchu pieszego, opracowanie koncepcji
sieci tras dla pieszych z klasyfikacją funkcjonalną lub klasyfikacją techniczną, przeprowadzenie konsultacji społecznych lub udział społeczeństwa w poszczególnych fazach
planowania, określenie wymagań projektowych dla wybranych tras dla pieszych. Proponowany w wytycznych wieloetapowy proces planowania tras dla pieszych obejmuje
następujące etapy:
• Etap 1. Ocena stanu istniejącego obejmuje określenie
potrzeb pieszych, zrozumienie zasad poruszania się
pieszych na analizowanym obszarze (ze szczególnym
uwzględnieniem podróży do pracy i do szkoły) oraz
identyfikację barier utrudniających poruszanie się
pieszo na analizowanym obszarze.
• Etap 2a. Identyfikacja głównych generatorów ruchu
pieszego, takich jak: zakłady pracy, szkoły, zakłady
opieki zdrowotnej, obiekty handlowe, obiekty publiczne, obiekty sportowe i turystyczne, terminale
transportowe itp.
• Etap 2b. Określenie „zlewni” ruchu pieszego obejmuje określenie obszaru dostępu do poszczególnych
generatorów ruchu, możliwych tras dostępu, wielkości ruchu pieszego oraz barier utrudniających przemieszczanie się pieszych.
• Etap 2c. Klasyfikacja tras dla pieszych obejmuje hierarchizację sieci takich tras. Przewidziano pięć klas
w zależności od ważności obszarów, wielkości ruchu
pieszego i wymagań utrzymaniowych (tab. 1 i 2).
• Etap 3. Audyt podstawowej sieci tras dla pieszych zidentyfikowanych w ramach 2 etapu wykonuje się
w celu określenia koniecznych usprawnień i oszacowania ich kosztów. W procesie audytu ocenia się: komfort, atrakcyjność, dostępność, bezpośredniość i bezpieczeństwo infrastruktury sieci tras dla pieszych.
• Etap 4. Programy poprawy funkcjonowania istniejących tras dla pieszych obejmują opracowanie programu usprawnień istniejącej infrastruktury dla pieszych w konsultacjach ze społeczeństwem i ustalenie
priorytetów realizacji poszczególnych usprawnień
i tras.
• Etap 5. Identyfikacja nowych tras dla pieszych jest
kolejnym etapem planistycznym. Oprócz ulepszenia
istniejącej sieci tras dla pieszych poszukuje się nowych, najbardziej bezpośrednich i bezpiecznych tras
dla pieszych. Linie pożądanych tras dla pieszych
określa się na podstawie: postulatów społeczeństwa,
śladów powstałych ścieżek dla pieszych (ustalonych
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na podstawie audytu) i analizy barier (cieki wodne,
przeszkody terenowe, linie transportowe, ogrodzenia
itp.) oraz obiekty o małej przepustowości ograniczające popyt na podróże piesze.
• Etap 6. Etapowanie obejmuje (w zależności od potrzeb) podział procesu planowania na bardziej szczegółowe etapy. Natomiast monitorowanie obejmuje
obowiązek sprawdzania funkcjonowania infrastruktury dla pieszych po pewnym okresie od oddania do
użytku.
Tabela 1
Klasyfikacja tras dla pieszych w Walii
Klasa trasy
dla pieszych
1 (a)

Charakterystyka

Obszary
prestiżowe

Bardzo ruchliwe obszary miast z dużym udziałem przestrzeni
publicznej i użytkowego wyposażenia ulicznego

1

Trasy
pierwszorzędne

Trasy o dużym natężeniu ruchu, ruchliwe miejskie centra handlowe i biznesowe oraz główne ciągi piesze

2

Trasy
drugorzędne

Trasy o średnim obciążeniu ruchem pieszym, prowadzone przez
obszary lokalne, łączące główne trasy miedzy sobą oraz istotne
generatory ruchu (lokalne centra handlowe itp.)

3

Trasy lokalne

Połączenia lokalne prowadzące przez obszary miejskie i ruchliwe
drogi wiejskie

4

Dojścia lokalne

Trasy o małym ruchu, wzdłuż krótkich dróg osiedlowych i połączenia do głównych tras i ślepych zaułków

Źródło: [29]

Tabela 2
Klasyfikacja tras dla pieszych w Hertfordshire County
Klasa trasy dla pieszych

Średnie natężenie
dobowe pieszych
NPD (osób/ dobę)

1

Pierwszorzędne

2

Główne

1000 – 5000

3

Umiarkowanego
wykorzystania

250 – 1000

4

Standardowe

100 – 250

5

Małego wykorzystania

Uwagi

>5000

<100

dojścia do domów opieki, domów pobytu dziennego, placówek służby zdrowia
obszary zamiejskie, trasy mało używane

Źródło: [31]

Zasady planowania
Zasady planowania obejmują: sposoby realizacji wymagań
użytkowników, strategie planowania, hierarchizację sieci,
organizację ruchu (strefowanie). Wśród wymagań i oczekiwań użytkowników najczęściej pojawiają się postulaty zapewnienia bezpieczeństwa, spójności i bezpośredniości, dostępności, komfortu i estetyki, tak aby zachęcać mieszkańców do odbywania podróży pieszo [32][16].
Dobrym przykładem planowania sieci tras dla pieszych
jest Londyn, gdzie przyjęto podejście bazujące na zdrowiu
(Healthy Streests Approach – HSA), według którego trasy
dla pieszych powinny spełniać 10 wymagań i zapewniać:
czystość powietrza, łatwość przechodzenia przez jezdnie,
miejsca zapewniające schronienie przed słońcem i deszczem,
miejsca odpoczynku i postoju, obszary niezbyt głośne, bezpieczeństwo mieszkańców, uczucie relaksu i komfortu oraz
atrakcyjność, wynikającą z rzeczy, które można w takich
miejscach robić lub zobaczyć. Warunki te mają zachęcać
mieszkańców do realizacji podróży pieszo, rowerem i transportem publicznym. Takie podejście można stosować do każ-
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dego schematu, ale najlepiej sprawdza się podczas projektowania nowych tras dla pieszych. Nie ma również określonych
warunków minimalnych i maksymalnych, jakie ma spełniać
tworzona sieć. Podczas planowania z pomocą HSA pieszy jest
umiejscowiony najwyżej w hierarchii, a cały proces skupia się
na tworzeniu ulic przyjaznych, bezpiecznych, atrakcyjnych
dla pieszych, gdzie nie ma barier i nie brakuje miejsc dla odpoczynku.
W niektórych przypadkach przyjmowano różniące się
zasady dla urządzeń dla pieszych zlokalizowanych na obszarze zamiejskim i miejskim. W dużych miastach przyjmuje się różne strategie planowania rozwiązań dla pieszych
które obejmują:
• podejście obszarowe, z uwzględnieniem zróżnicowanych rozwiązań w zależności od gęstości ruchu pieszego: w skali całego miasta, w skali stref lub dzielnic
oraz rozwiązania lokalne;
• podejście korytarzowe;
• istotne generatory ruchu pieszego;
• podejście mieszane.
Dobrym przykładem podejścia obszarowego jest planowanie infrastruktury dla pieszych w Londynie [21], gdzie zaproponowano podział miasta na trzy strefy: centralną, wewnętrzną i zewnętrzną w zależności od wielkości podróży
odbywanych pieszo i długości podróży (rys. 3). W każdej strefie występuje inne zapotrzebowanie na podnoszenie jakości
warunków ruchu pieszego. Związane jest ono z nastawieniem
społecznym, różnicami aktywności mieszkańców czy dostępem do transportu miejskiego. Mimo różnych strategii wyszczególniono dwa cele: zwiększenie liczby podróży pieszych
z 24 do 26% oraz zwiększenie aktywności dzieci i wzrost pieszych podróży do szkół z 53% do 57% w roku 2024.
a)

b)

c)

Rys. 3. Podział obszaru Londynu na strefy o zróżnicowanych strategiach planowania tras dla
pieszych: a) strefa centralna, b) strefa wewnętrzna, c) strefa zewnętrzna [21] [26]

W strefie centralnej i wewnętrznej Londynu zaproponowano redukcję używania samochodów, co ma prowadzić do
większego ruchu pieszych, rowerzystów czy liczby osób korzystających z transportu publicznego. Zaplanowano również ułatwienia w miejscach przesiadkowych, by wymiana
pasażerów była bardziej wygodna. Jednak głównie wspierano działania na rzecz pieszych, ponieważ ma to być naj
atrakcyjniejsza alternatywa dla przepełnionych środków
transportu publicznego. Zadbano o to, by powstały nowe,
wysokiej jakości trasy dla pieszych, które nie mają barier
w postaci przepełnionych i zabałaganionych chodników.
Podjęte działania są skierowanie do mieszkańców aktywnych, którzy zdecydują się wybierać podróże piesze, a nie

transport zatłoczonym autobusem czy podróż własnym samochodem.
W strefie wewnętrznej Londynu planowana jest większa
intensywność metra i kolei, która ma zastąpić podróże samochodami. Chcąc ułatwić dostęp do przystanków i miejsc
przesiadkowych, zaplanowano rozbudowaną sieć dróg dla
pieszych i rowerzystów. Dodatkowo zaproponowano takie
rozmieszczenie tras, aby w ich promieniu znajdowały się
przystanki transportu zbiorowego oraz miejsca świadczenia
usług. Ma to zachęcić większą liczbę pieszych, by zdecydowali się skorzystać z oferowanych rozwiązań. Działania w tej
części miasta mają na celu przyciągnięcie nowych użytkowników, takich, którzy są otwarci na zmiany i chętnie pokonają krótkie podróże pieszo. Ma pomóc temu nowy, atrakcyjny system sieci pieszych, który zapewni dostęp do
wszystkich strategicznych punktów w okolicy.
W strefie zewnętrznej Londynu mieszkańcy zdecydowanie chętniej korzystają ze swoich pojazdów. Reakcją na to są
starania podejmowane na rzecz uatrakcyjnienia tras pieszych i rowerowych oraz ulepszenia w transporcie zbiorowym. Podjęto działania zmierzające do wyznaczenia nowych tras, ale również poprawiono dostęp do lokalnego
centrum czy przystanków i węzłów transportu zbiorowego.
Głównym celem działań planistycznych na obrzeżach
Londynu jest zwiększenie liczby pieszych podróży do szkół
i obniżenie udziału podróży odbywanych samochodem.
Mieszkańcy są zachęcani do odbywania krótkich podróży
pieszo poprzez zapewnianie odpowiedniej infrastruktury.
Atrakcyjność tych rozwiązań ma przyciągnąć osoby, które
dotąd podróżowały samochodem [21] [26].
Hierarchizacja tras dla pieszych umożliwia ich podział
ze względu na kategorie funkcjonalne uwzględniające wymagania różnych grup pieszych oraz klasy techniczne
uwzględniające wielkość ruchu pieszego i stopień spełnienia wymagań stawianych przez pieszych [23]. Przykład takiej klasyfikacji przedstawiono w tabeli 1.
Sieć tras dla pieszych składa się z chodników zapewnionych, jeśli to możliwe, po obu stronach jezdni oraz ścieżek
dla pieszych, które nie biegną wzdłuż dróg zamiejskich.
Trasy te na obszarze miejskim powinny łączyć wszystkie
części (dzielnice, osiedla) miasta, w tym jego centrum, ze
sobą i łączyć się ścieżkami prowadzącymi na wieś do sąsiednich osad. Ścieżki wzdłuż brzegów rzek i kanałów, ścieżki
na otwartych przestrzeniach, wszelkiego rodzaju mosty
i różnorodne skróty uzupełniają sieć tras dla pieszych [21,
23, 24]. Przykłady sieci podstawowych tras dla pieszych
dla dzielnicy Heilbronn w Hanowerze i miasta Bellingham
przedstawiono na rysunkach 4 i 5.
Ważnym działaniem planistycznym jest wprowadzenie
zasad przekształcania sieci ulic uwzględniających dostosowanie istniejącej infrastruktury dla pieszych do przyjętych
zasad planowania tras dla pieszych [29]. Przykładami dobrej praktyki są podręczniki NACTO [20, 28], w których
rekomenduje się zasady przekształcania poszczególnych rodzajów istniejących ulic według standardów spełniających
podstawowe kryteria planistyczne (rys. 6). Głównym kryterium przekształceń przekroju poprzecznego ulicy jest
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Rys. 6.
Przykładowe przekształcenie
ulicy głównej o niskim poziomie
bezpieczeństwa (poziom ryzyka
1–3 gwiazdek), na standard
o wysokim poziomie bezpieczeństwa (ryzyko na poziomie
5 gwiazdek) [28] [38]

Rys. 4. Schemat przykładowej sieci tras dla pieszych w dzielnicy Heilbronn w Hanowerze
Źródło: [23],

Rys. 5. Schemat przykładowej sieci tras dla pieszych w mieście Bellingham
Źródło: [30]
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bezpieczeństwo poszczególnych uczestników ruchu, w tym
bezpieczeństwo pieszych. Bezpieczeństwo mierzone jest ryzykiem prezentowanym za pomocą systemu gwiazdkowego (1 gwiazdka – ryzyko bardzo duże, 5 gwiazdek – ryzyko
bardzo małe) [28].
Organizacja ruchu na trasach dla pieszych różni się
w zależności od rodzaju korytarza drogi lub ulicy (klasy
drogi) oraz strefy ruchu (strefa 30, strefa zamieszkania,
strefa współdzielona), przez który prowadzone są trasy dla
pieszych.
W Polsce, w niektórych miastach (Warszawa [25],
Wrocław [33], Lublin [34], Kraków [35] itp.) opracowano
standardy planowania i projektowania urządzeń dla pieszych, ale brakuje kompleksowych zasad planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych. Lukę tę wypełniają
przedstawione wytyczne.
Działania nakierowane na rozwój aktywnej mobilności
to przede wszystkim: strefowanie ruchu (strefy 30, obszary
zamieszkania, strefy dla ruchu pieszych, rozpowszechnienie
stosowania przestrzeni współdzielonej (ang. share space), eliminacja ruchu samochodowego z obszarów centralnych
miast (opłaty, transport zbiorowy, transport rowerowy, obwodnice), stosowanie nowych form urbanizacji (ang. techno-city, eco-city) [36] [35].

Użytkownicy infrastruktury dla pieszych
Pieszy to osoba znajdująca się na drodze (poza pojazdem)
i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki,
osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także osobę
w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby
dorosłej (Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym) [37].
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Rodzaje pieszych
Dla potrzeb planowania i projektowania urządzeń dla pieszych wyróżniono pieszych w zależności od wieku oraz
stopnia sprawności.
W zależności od wieku pieszych wyróżniono:
• dzieci – do 6 roku życia, które powinny poruszać się
pod opieką dorosłych, natomiast od 7 roku życia
mogą poruszać się samodzielnie, do projektowania
infrastruktury dla pieszych istotne są takie cechy jak
mały wzrost, niższa prędkość poruszania się niż osób
dorosłych, nieprzewidywalne zachowania;
• młodzież – grupa wiekowa od 15–25 roku życia, charakteryzująca się dużą ruchliwością, skłonnościami
do zachowań irracjonalnych: popisywania się, podejmowania ryzyka przy przekraczaniu przejść dla pieszych, przebiegania przez przejście na sygnale czerwonym;
• dorośli – dominująca grupa pieszych, charakteryzująca się dość dużą ruchliwością i ustabilizowanymi zachowaniami;
• seniorzy (osoby w podeszłym wieku) – grupa osób
dużego ryzyka, charakteryzująca się małą ruchliwością, znacznie mniejszą sprawnością, słabszym wzrokiem oraz percepcją drogi i otoczenia.
Udział podróży pieszych w poszczególnych grupach
wiekowych szacuje się następująco: seniorzy (30%), osoby
dorosłe (12–15%), młodzież (10–20%), dzieci (55%).
Natomiast według aktywności zawodowej szacuje się następująco: uczniowie (około 45% podróży), emeryci (30%
podróży), pracownicy (15–20% podróży).
W zależności od stopnia sprawności wyróżnia się osoby
sprawne i niepełnosprawne, tj. osoby ze specjalnymi potrzebami, do których należą m.in.:
• osoby o ograniczonej percepcji otoczenia – głównie
osoby niewidome i niedowidzące, osoby ze spastycznością, które poruszają się pod opieką innych osób,
samodzielnie korzystające z pomocy laski lub psa
prowadzącego;
• osoby o ograniczonej mobilności – korzystające z wózków inwalidzkich, balkoników i innych urządzeń
usprawniających poruszanie się, osoby starsze i chore,
kobiety w ciąży, osoby prowadzące wózek dziecięcy,
osoby przenoszące ciężki bagaż.
Osoby niepełnosprawne w Polsce według różnych szacunku stanowią od 12–18% populacji, około 5% populacji
to osoby niewidome lub niedowidzące i 0,3% populacji to
osoby niesłyszące. Osoby niepełnosprawne potrzebują dodatkowych urządzeń umożliwiających poruszanie się i więcej przestrzeni niż osoby sprawne.
Inni użytkownicy urządzeń dla pieszych to rowerzyści
(poruszający się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego w przypadku braku drogi dla rowerów), osoby na wózkach oraz użytkownicy transportu osobistego (poruszający
się z prędkością mniejszą od 10 km/h, tj. zbliżoną do prędkości pieszego).

Charakterystyki pieszych
Podstawowe charakterystyki pieszych, które należy brać
pod uwagę w planowaniu i projektowaniu infrastruktury
dla pieszych, to: motywacje oraz czas i odległość podróży, przestrzeń zajmowana przez pieszych, parametry ruchu
oraz zachowania i sprawność pieszych uczestników ruchu:
1. Głównymi motywacjami podróży pieszych są: zakupy,
dojście do przystanków transportu zbiorowego, dojście
do szkoły lub zakładu pracy, spacery rekreacyjne i turystyczne, dojście do obiektów użyteczności publicznej.
Czas podróży pieszego jest najkrótszy w porównaniu do
innych środków transportu. Ponad 40% podróży pieszych to te trwające do 10 minut, 35% – to podróże od
10 do 20 minut, 20% – to podróże od 20 do 30 minut,
a 5% – trwają ponad 30 minut.
2. Prędkość pieszego zależy od celu podróży oraz jego
wieku. Z czasem podróży związana jest prędkość poruszania się pieszych, która zawiera się w przedziale od
0,8 do 1,8 m/s (2,7 do 6,6 km/h), średnio 1,20 m/s
(4,5 km/h). Dzieci i seniorzy chodzą wolniej niż młodzież i dorośli.
3. Odległość, jaką ma do pokonania uczestnik ruchu drogowego, jest podstawowym czynnikiem wpływającym
na wybór środka transportu. Ponad 75% codziennych
podróży pieszych to podróże na odległość do 1 km,
a 5% podróży wykonywanych jest na odległość większą
od 2 km. Zatem największych potoków pieszych możemy się spodziewać w odległości 0,5 km, a nieco mniejszych od 1,0 km od generatora ruchu (będącego źródłem lub celem podróży pieszych). Podróże rekreacyjne
są znacznie dłuższe niż podróże codzienne (tab. 3).
Tabela 3
Szacunkowe wartości udziału podróży pieszych
w zależności od długości i rodzaju podróży
Długość podróży pieszych

Podróże codzienne

Podróże rekreacyjne

Lpp [km]

Upp [%]

Upp [%]

<0,5

55

10

0,5 – 1,0

20

40

1,0 – 2,0

20

30

2,0 – 3,0

4

10

>3,0

1

10

4. Przestrzeń zajmowana przez pieszych zależy od rodzaju i sprawności pieszego i różnicowana jest szerokością,
wysokością i długością zajmowanej przez pieszego
przestrzeni (rys. 7). Pojedynczy pieszy standardowo
zajmuje przestrzeń o szerokości 0,75 m, długości
0,9 m i wysokości 2,0 m. Dwie osoby niepełnosprawne
poruszające się na wózkach zajmują przestrzeń o szerokości 1,70–1,80 m, długości 1,20–1,50 m i wysokości
1,50–1,65 m. Oprócz długości statycznej pieszy stawia wymagania odnośnie długości dynamicznej, która
zależy rodzaju podróży pieszej i liczona jest jako odległość do poprzedzającego pieszego lub przeszkody i wynosi podczas: imprez publicznych 1,8–2,0 m; zakupów 3,0–3,5 m, normalnego chodzenia 4,5–5,5 m,
spaceru > 10,0 m.
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szych na jeden metr kwadratowy wraz ze wzrostem natężenia ruchu i zmniejszaniem się prędkości. Przy prędkości około 0,9 m/s i natężeniu maksymalnym występuje optymalna gęstość potoku pojazdów wynosząca około
2 os./m2 chodnika.
5. Dostępność przestrzenna chodnika, liczona jako odwrotność gęstości potoku pieszego, jest często używanym parametrem do oceny warunków ruchu. Wartość
liczbowa dostępności przestrzennej zmienia się od bardzo dużej (kilkadziesiąt metrów kwadratowych na osobę) do 0,25 m2/os. w tłumie osób stojących obok siebie.
Przy dostępnej powierzchni 0,7 m2/os. występuje największe natężenie ruchu pieszego.
Rys. 7. Wymiary przestrzeni wymaganej przez pieszych o różnych potrzebach 		
Źródło: [38]

5. Infrastruktura dla pieszych powinna spełniać wymogi planowania uniwersalnego, tzn. uwzględnić różny
stopień sprawności pieszych: osoby sprawne i osoby
o specjalnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej mobilności lub percepcji),
a także różny wiek pieszych: osoby dorosłe, dzieci
i seniorzy (osoby w podeszłym wieku).
Potok pieszych
Potok pieszych można scharakteryzować za pomocą różnych parametrów, a istotnymi do projektowania infrastruktury dla pieszych są natężenie ruchu pieszego, struktura ruchu, prędkość potoku i gęstość potoku pieszych:
1. Natężenie ruchu potoku pieszych to liczba pieszych
przekraczających wybrany przekrój (chodnika, przejścia
dla pieszych) w jednostce czasu (doba, godzina, minuta). Na wielkość natężenia ruchu wpływają gęstość generatorów ruchu pieszego i atrakcyjność analizowanego
urządzenia infrastruktury dla pieszych. Natężenie ruchu
zawiera się w przedziale od kilku osób na godzinę w obszarach zamiejskich do kilku tysięcy osób na godzinę
w obszarach centralnych miast.
2. W strukturze potoku pieszych na szczególne wyróżnienie zasługują dzieci, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością, które poruszają się ze znacznie mniejszą prędkością niż osoby dorosłe. Struktura potoku uwzględniana
jest za pomocą ekwiwalentnego ruchu pieszego.
3. Prędkość potoku pieszych zależy od natężenia i gęstości potoku według fundamentalnej zależności podobnej jak dla ruchu potoków pojazdów. Przy małym natężeniu ruchu pieszego średnia prędkość swobodna
pieszego wynosi około 1,2–1,5 m/s, wraz ze wzrostem
natężenia ruchu i gęstości pieszych prędkość potoku
pieszego zmniejsza się. Przy prędkości około 0,9 m/s
występuje maksymalne natężenie ruchu pieszego
(w zależności od warunków technicznych 60–90 os./
min/m).
4. Gęstość potoku pieszych liczona jest jako liczba pieszych na jeden metr kwadratowy chodnika dla pieszych.
Gęstość potoku pieszych rośnie od zera do kilku pie-
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Inni użytkownicy infrastruktury dla pieszych
Inni użytkownicy infrastruktury dla pieszych to rowerzyści,
użytkownicy transportu osobistego, wózki inwalidzkie:
1. Rowerzyści, używając rowerów zwykłych, rozwijają
prędkość do 20 km/h, a korzystający z rowerów elektrycznych powyżej 25 km/h, dlatego, korzystając ze
wspólnych przestrzeni z pieszymi rowerzyści, powinni
dostosować prędkość do prędkości pieszego, tj. nie
większą niż 10 km/h. Rowerzysta zajmuje przestrzeń:
szerokość 0,75–0,9 m, wysokość: 2,0–2,1 m, długość
1,7–2,0 m.
2. Użytkownicy transportu osobistego, używając hulajnóg
elektrycznych itp., mogą poruszać się z prędkością 7–22
km/h, dlatego, korzystając z wspólnych przestrzeni z pieszymi, powinni dostosować prędkość maksymalną do
prędkości pieszego, tj. nie większą niż 10 km/h. Użytkownik
hulajnogi zajmuje przestrzeń: szerokość 0,75 (0,45)–0,9 m,
wysokość: 2,0–2,1 m, długość 1,2–1,5 m.
3. Wózki inwalidzkie (zwykłe i elektryczne), umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym o ograniczonej mobilności, mogą poruszać się po chodniku, ale
z prędkością pieszego lub nie większą niż 10 km/h.
Użytkownik wózka zajmuje przestrzeń: szerokość 0,80
–1,0 m, wysokość: 1,5–2,1 m, długość 1,2–1,3 m.

Infrastruktura dla pieszych
Elementy trasy dla pieszych
Infrastruktura obszarowa dla pieszych to sieć tras łączących
główne generatory ruchu pieszego rozmieszczone na analizowanym obszarze. Trasa dla pieszych – to zbiór obiektów
i urządzeń dla pieszych tworzących spójny ciąg elementów
infrastruktury liniowej oraz punktowej łączący źródła i cele
ruchu pieszego (rys. 8).
Elementami podstawowymi tras dla pieszych są drogi
dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, pobocza drogi
przystosowane do ruchu pieszych lub jezdnie z dopuszczonym ruchem pieszych:
1. Droga dla pieszych (DP) jest podstawowym elementem
trasy dla pieszych przeznaczonym do ruchu pieszych,
najczęściej oddzielonym od jezdni krawężnikiem lub pasem terenu. Drogą dla pieszych jest chodnik lub ścieżka
dla pieszych.
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2. Chodnik (CH) jest podstawowym rodzajem drogi dla
pieszych, występującym w obszarach zabudowanych
i niezabudowanych, obejmującym przestrzeń do poruszania się i pobytu pieszych pomiędzy jezdnią a zabudową (granicami posesji), zlokalizowaną wzdłuż jezdni
drogi zamiejskiej lub ulicy. Chodnik zapewnia bezpieczną, komfortową przestrzeń przebywania i dostępność
w każdym miejscu dla wszystkich osób.
3. Ścieżka dla pieszych (SP) to rodzaj drogi dla pieszych,
o standardzie niższym niż chodnik, stosowana głównie
w obszarach zamiejskich albo w obszarach miejskich
poza ulicą, na trasach uzupełniających i trasach dojścia
do obiektów, tam gdzie ze względu na trudne warunki
terenowe nie może być zastosowany chodnik.
4. Droga dla pieszych i rowerów to droga lub część drogi
przeznaczona do ruchu mieszanego pieszych i rowerów,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
5. Pobocza drogi (BD) mogą być wykorzystywane do ruchu pieszych w przypadku braku drogi dla pieszych lub
drogi dla pieszych i rowerów.
6. Jezdnie dróg (J) mogą być wykorzystywane do ruchu
pieszych:
a) na drogach zamiejskich o bardzo małym natężeniu ruchu, w przypadku braku innych obiektów i urządzeń
dla pieszych, z separacją od ruchu kołowego (separatory lub wyznaczone pasy ruchu dla pieszych);
b) na ulicach położonych w strefach zamieszkania, strefach współdzielonych i w strefach pieszych.

ustalanej na etapie planowania sieci tras dla pieszych, najczęściej w ramach sporządzania dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i planów rozwoju infrastruktury transportowej,
a także od położenia trasy dla pieszych w korytarzach dróg
i strefach ruchu.
Klasyfikacja tras dla pieszych
W procesie planowania dla poszczególnych tras dla pieszych ustala się sieć tras, ich kategorie funkcjonalne i klasy techniczne uwzględniające rodzaj użytkowników tych
urządzeń wraz z ich oczekiwaniami oraz wielkość ruchu
pieszego.
Przystępując do planowania sieci tras dla pieszych, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
• gdzie ludzie najczęściej chodzą?
• dlaczego wybierają określone trasy?
• które trasy i kiedy są najbardziej obciążone ruchem?
W zależności od charakteru powiązań i dominującego
rodzaju pieszych użytkowników dróg pomiędzy generatorami ruchu pieszego zaproponowano podział tras dla pieszych ze względu na kategorie funkcjonalne i klasy techniczne (rys. 9).

Rys. 9. Funkcjonalna i techniczna klasyfikacja tras dla pieszych

Rys. 8. Podział infrastruktury dla pieszych

Elementy wyposażenia tras dla pieszych to urządzenia
obsługi obiektów, obiekty małej architektury, urządzenia
organizacji i bezpieczeństwa ruchu, systemy prowadzenia
osób o szczególnych potrzebach, urządzenia i obiekty towarzyszące oraz inne systemy wspomagające.
Infrastruktura punktowa dla pieszych to zwykłe przejścia dla pieszych (bez sygnalizacji i z sygnalizacją), przejścia
bezkolizyjne (tunele i kładki dla pieszych) oraz urządzenia
alternatywne (przejścia sugerowane, chodniki poprzeczne
i pasy wielofunkcyjne).
Parametry poszczególnych elementów trasy zależą
głównie od kategorii funkcjonalnej i klasy technicznej trasy,

Kategorie funkcjonalne tras dla pieszych umożliwiają dostosowanie ich parametrów do potrzeb i motywacji poszczególnych grup pieszych (sprawnych i wymagających wsparcia) przemieszczających się w celach: zaspokajania
codziennych potrzeb (np. z domu do sklepu), przemieszczeń
do terminali transportowych (np. do przystanków i centrów
przesiadkowych), rekreacyjnych (np. do parków). Wydzie
lenie kategorii funkcjonalnej trasy dla pieszych umożliwia
dostosowanie parametrów technicznych infrastruktury i wyposażenia poszczególnych tras do specyficznych potrzeb
grup pieszych najczęściej z niej korzystających, poprzez:
• ustalenie odpowiednich wymagań projektowych –
prędkość pieszego przyjmowana do projektowania
urządzeń dla pieszych, poziom warunków ruchu pieszego, stopień priorytetów dla pieszych, dopuszczalną prędkość pojazdów na drogach przecinających trasy dla pieszych;
• dobór rodzaju urządzeń ułatwiających przechodzenie
pieszych przez jezdnie dróg;
• dobór środków organizacji ruchu oraz systemu informacji i oznakowania tras dla pieszych.
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Tabela 4
Klasyfikacja techniczna tras dla pieszych
– kryteria stosowania klas trasy dla pieszych
Natężenie ruchu
pieszego

Klasa trasy
dla pieszych

Obszar
miejski

Obszar
zamiejski

Rodzaj obsługiwanych obszarów
(rola trasy)

Klasa

Nazwa trasy

Npd [os./24h]

PI

Podstawowa

> 1000

> 200

Trasa biegnąca głównie w korytarzach
ruchu, łącząca kluczowe (istotne) generatory podróży pieszych

PII

Uzupełniająca

100 –
1000

25 – 200

Trasa łącząca głównie trasy podstawowe
oraz trasy łączące generatory ruchu
o mniejszym znaczeniu

PIII

Dojście do
obiektu

< 25

Trasy stanowiące dojścia od tras podstawowych i uzupełniających do pojedynczych budynków mieszkalnych, małych
obiektów handlowych, usługowych,
biurowych, sportowych i rekreacyjnych

< 100

Tabela 5
Klasyfikacja techniczna tras dla pieszych
– wymagania użytkowe i techniczne
Klasa trasy
dla pieszych

Komfort
i atrakcyjność

Warunki ruchu
pieszego (poziom
dopuszczalności)

Bezpieczeństwo
(poziom dopuszczalności ryzyka)

Wymagania użytkowe i techniczne
Spójność i
bezpośredniość
(stopień wydłużenia trasy)

Trasa szkolna (PWS/PTS) to trasa o znacznym (>20%) lub
dominującym udziale podróży dzieci w drodze do szkoły,
łącząca miejsca zamieszkania z obiektami szkolnymi i placówkami oświatowymi o podwyższonym standardzie,
w szczególności dotyczącym stosowania dedykowanych rodzajów przejść dla pieszych przez jezdnię przy szkołach
i na trasach łączących dom ze szkołą.
Trasa dla osób z niepełnosprawnościami (PWN/PTN) to
trasa o znacznym (>20%) lub dominującym udziale osób
z niesprawnościami ruchowymi, osób w podeszłym wieku,
łącząca miejsca zamieszkania z obiektami służby zdrowia,
obiektami opieki społecznej, obiektami kultu religijnego
itp., o podwyższonym standardzie, w szczególności dotyczącym stosowania większej szerokości dróg dla pieszych,
parametrów projektowania sygnalizacji świetlnej oraz specjalnego wyposażenia przejść dla pieszych, urządzania
miejsc odpoczynku, systemu informacji i oznakowania itp.

Podstawowe kryteria wyboru klasy trasy dla pieszych
(wielkość ruchu pieszego oraz rola trasy w sieci i obszarze)
przedstawiono w tabeli 4, natomiast wymagania użytkowe
i techniczne dla poszczególnych klas tras dla pieszych
przedstawiono w tabeli 5.

Klasa

Trasa dla pieszych wielofunkcyjna (PW) to trasa łącząca
źródła i cele charakterystyczne dla podróży codziennych
użytkowników dróg na danym obszarze, takie jak: miejsca
zamieszkania, szkoły, miejsca pracy, miejsca handlu i usług,
centra miejscowości, przystanki i węzły transportu zbiorowego oraz podróży okazjonalnych. Na tych trasach poruszają się piesi o różnych motywacjach podróży.
Trasa dla pieszych transportowa (PT) to trasa o dominującym (>60%) udziale podróży osób korzystających
ze środków transportu zbiorowego, łącząca węzły transportowe i ponadlokalne przystanki transportu zbiorowego
z obszarami mieszkaniowymi, usługowymi, miejscami pracy, obszarami centralnymi.
Trasa dla pieszych rekreacyjna (PR) to trasa o dominującym
(>60%) udziale podróży rekreacyjnych lub turystycznych łącząca parki, place zabaw, obiekty i obszary rekreacyjne i turystyczne pomiędzy sobą i z obszarami mieszkaniowymi,
hotelami, obiektami transportowymi.
Wśród tras wielofunkcyjnych i transportowych, ze względu na strukturę użytkowników ruchu o specjalnych potrzebach, można wyróżnić dwa standardy wyposażenia trasy:
podstawowy i podwyższony. Standard podstawowy nie wymaga żadnych dodatkowych udogodnień poza tymi, które
stosuje się w ramach projektowania uniwersalnego infrastruktury dla pieszych, natomiast standard podwyższony
stosuje się na trasach dla pieszych o zwiększonym udziale
w ruchu osób o specjalnych potrzebach: dzieci w drodze
do szkoły oraz osób z niepełnosprawnościami. Dla tych
przypadków zaproponowano podkategorie funkcjonalne
tras dla pieszych, a mianowicie:
• trasy szkolne (PWS/PTS),
• trasy dla osób z niepełnosprawnościami (PWN/PTN).

Klasy techniczne tras dla pieszych umożliwiają podział
i dostosowanie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych (utrzymaniowych) do ich roli w sieci i w obsługiwanym terenie oraz do wielkości ruchu pieszego. Proponowana
klasyfikacja oparta jest na podejściu bazującym na ryzyku,
zapewniającym wyższy priorytet budowy i utrzymania dla
tras bardziej obciążonych ruchem (po której wykonuje się
więcej kroków) i ukierunkowanie dostępnych zasobów finansowych na trasy, które będą użyteczne dla jak największej liczby osób z niej korzystających. Wyróżnia się trzy
klasy tras dla pieszych:
• trasy podstawowe PI,
• trasy uzupełniające PII,
• dojścia do obiektów PIII.

Oznaczenie

Wyróżniono trzy kategorie i dwie podkategorie tras dla
pieszych.
Kategorie tras dla pieszych to:
• trasy wielofunkcyjne PW,
• trasy transportowe PT,
• trasy rekreacyjne PR.

PI Podstawowa

Mały
(Wdp<1,10)

Akceptowane

Zalecane

Jednoznacznie wyznaczone
pasy dla ruchu pieszego,
nawierzchnia atrakcyjna
i w bardzo dobrym stanie,
wyposażona w urządzenia
małej architektury

PII Uzupełniająca

Duży
(Wdp<1,40)

Tolerowane

Zalecane

W miarę możliwości wyznaczone pasy dla ruchu
pieszego, urządzenia małej
architektury

PIII

Dojście do
obiektów

Umiarkowany
Tolerowane
(Wdp<1,25)

W miarę możliwości wyDopuszczalne
znaczone pasy dla ruchu
w trudnych
pieszego, urządzenia małej
warunkach
architektury
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Zgodnie z przyjętą koncepcją klasę PI (trasę podstawową) przyjmuje się w przypadku, gdy analizowana trasa:
• łączy kluczowe generatory podróży pieszych na analizowanym obszarze, najczęściej doprowadzająca ruch
pieszy do obszarów centralnych miast, dzielnic lub
innych obszarów o dużym nagromadzeniu celów podróży, węzłów transportowych w miastach, obiektów
użyteczności publicznej;
• jest obciążona bardzo dużym ruchem pieszym.
Trasa podstawowa jest najczęściej prowadzona wzdłuż
głównych korytarzy ruchu i składa się zwykle z chodników.
Trasy te wymagają: bezpośredniości (z niewielkimi wydłużeniami), ciągłości (bez przerw i ostrych załamań), wysokiego priorytetu dla pieszych (na chodnikach i na przejściach
przez jezdnię), wysokiego poziomu bezpieczeństwa (akceptowany poziom ryzyka), zalecanego (dla danej kategorii
trasy) poziomu warunków ruchu pieszego, jednoznacznie
wyznaczonych pasów dla ruchu pieszego, wyposażenia
w urządzenia małej architektury, bardzo równej i atrakcyjnej nawierzchni oraz bardzo wysokich standardów utrzymania dróg dla pieszych.
Klasę PII (trasę uzupełniającą) przyjmuje się w przypadku, gdy analizowana trasa:
• stanowi połączenie pomiędzy trasami podstawowymi
lub łączy istotne generatory podróży pieszych na analizowanym obszarze (jednostki mieszkaniowe, szkoły,
obszary usługowe, obiekty użyteczności publicznej,
przystanki transportu zbiorowego itp.);
• jest obciążona średnim ruchem pieszym.
Trasa uzupełniająca jest najczęściej prowadzona wzdłuż
korytarzy ruchu, a w miastach także w strefach ruchu i składa się z chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz ścieżek dla pieszych. Trasy te wymagają umiarkowanej bezpośredniości i ciągłości, umiarkowanego priorytetu dla
pieszych, tolerowanego poziom ryzyka, zalecanego (dla
danej kategorii trasy) poziomu warunków ruchu pieszego,
wyznaczonych pasów dla ruchu pieszego, wyposażenia
w urządzenia małej architektury, równej nawierzchni oraz
średnich standardów utrzymania dróg dla pieszych.
Klasę PIII (dojścia do obiektów) przyjmuje się w przypadku, gdy analizowana trasa:
• stanowi połączenie obiektów (budynków mieszkalnych, sklepów, parków itp.) z trasami uzupełniającymi i podstawowymi;
• jest obciążona małym ruchem pieszym.
Dojście do obiektów jest najczęściej prowadzone
wzdłuż dróg lokalnych dojazdów albo poza korytarzami
dróg i składa się z chodników, dróg dla pieszych i rowerów
oraz ścieżek dla pieszych. Trasy te wymagają umiarkowanej bezpośredniości i ciągłości, umiarkowanego priorytetu
dla pieszych, tolerowanego poziomu ryzyka, dopuszczalnego poziomu warunków ruchu pieszego, wyposażenia
w urządzenia małej architektury, w miarę możliwości wyznaczonych pasów ruchu dla pieszych, możliwie równej

nawierzchni oraz dopuszczalnych standardów utrzymania
dróg dla pieszych.
Schemat tras dla pieszych różnej klasy technicznej
przedstawiono na rysunku 10.

Rys. 10. Schemat tras dla pieszych różnej klasy technicznej

Korytarze i strefy ruchu
Z punktu widzenia priorytetów dla ruchu zmotoryzowanego i niezmotoryzowanego, w strukturze zagospodarowania
przestrzennego obszaru wyróżnić można korytarze ruchu
i strefy ruchu, w których prowadzone są trasy dla pieszych.
Dlatego uzgodnienie parametrów poszczególnych kategorii funkcjonalnych i klas technicznych planowanych lub
projektowanych tras dla pieszych wymaga doboru prędkości pojazdów i ustalenia poziomu priorytetów dla pieszych
w korytarzach i strefach ruchu (rys. 11).

Rys. 11. Prędkość dopuszczalna pojazdów i poziom priorytetu dla pieszych

Korytarze ruchu zapewniają właściwe standardy obsługi
ruchu samochodowego, a w szczególności:
• zapewniają wysoki priorytet dla ruchu samochodowego, a niski priorytet dla pieszych w miejscach użytkowanych zarówno przez pieszych, jak i przez pojazdy;
• tworzone są wzdłuż dróg układu podstawowego, dostępnych dla wszystkich użytkowników dróg (klasy
GP, G i Z);
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• charakteryzują się prędkościami dopuszczalnymi

Vdop= 50–90 km/h;
• umożliwiają prowadzenie tras dla pieszych w przestrzeni korytarza.

Trasy dla pieszych prowadzone w korytarzach dróg wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się pieszych
wzdłuż i w poprzek tych dróg.
Strefy ruchu gwarantują lepsze standardy obsługi ruchu
pieszego, gdyż:
• niepełny lub pełny priorytet dla pieszych, w zależności
od wprowadzonych ograniczeń dla ruchu pojazdów
(prędkość dopuszczalna, uspokojenie ruchu, pierwszeństwo dla niechronionych uczestników ruchu);
• wprowadzają utrudnienia (zmniejszenie priorytetów)
dla ruchu pojazdów;
• zlokalizowane są na terenach zabudowy;
• tworzone są w układzie dróg klasy L i D (typy Lm i Dm).
W tabeli 6 zestawiono charakterystyki ogólne opisujące
pięć podstawowych stref ruchu: strefa 40, strefa 30, strefa
zamieszkania, strefa współdzielona i strefa ruchu pieszego.
Trasy dla pieszych prowadzone w strefach ruchu wymagają
zwrócenia uwagi na zapewnienie wymaganej prędkości pojazdów poprzez zastosowanie urządzeń uspokojenia ruchu lub
sprawnego systemu nadzoru nad ruchem (np. fotoradary).
Tabela 6
Ogólna charakterystyka stref ruchu
Rodzaj strefy

Prędkość dopuszczalna
Vdop [km/h]

Priorytet pieszego

Strefa 40

40

niski

Strefa 30

30

od niskiego do wysokiego

Strefa zamieszkania

20

wysoki

Strefa współdzielona

10

bardzo wysoki

Strefa piesza

-

pełny

Zasady planowania sieci tras dla pieszych
Wymagania podstawowe
Infrastruktura dla pieszych, zgodnie z oczekiwaniami
jej użytkowników, powinna zapewniać bezpieczeństwo,
dostępność, bezpośredniość, komfort i estetykę, tak aby
zachęcać do odbywania podróży pieszo [16,32].
Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy minimalizować
miejsca konfliktowe, m.in. poprzez wprowadzanie urządzeń podkreślających priorytet pieszego, urządzeń redukujących prędkość pojazdów, urządzeń oddzielających ruch
pieszy od ruchu zmotoryzowanego.
Urządzenia dla pieszych powinny być dostępne dla
wszystkich pieszych (również ze szczególnymi potrzebami)
w każdym miejscu. Przestrzeń przeznaczona dla ruchu pieszego powinna uwzględniać rodzaj i wielkość planowanego
ruchu oraz prędkość pieszego, w tym osób ze szczególnymi
potrzebami. Elementy wyposażenia drogi dla pieszych po-
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winny być projektowane z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego [39].
Bezpośredniość połączeń trasy dla pieszych ze źródłami
i celami podróży powinna zapewniać najmniejsze możliwe
wydłużenie tras oraz brak barier (płoty, przeszkody terenowe, rzeki, tory kolejowe, drogi wysokich klas) na drodze
pomiędzy ważnymi źródłami (budynki mieszkalne) i celami
podróży (szkoły, sklepy, budynki użyteczności publicznej,
kościoły itp.).
Dla zapewnienia komfortu użytkowania tras dla pieszych należy je projektować tak, aby:
• uwzględniały zasady projektowania uniwersalnego;
• na drodze pieszego nie występowały przeszkody lub
przejścia przez jezdnię znacznie wydłużające czas podróży pieszej (np. duża gęstość ruchu pieszego, niedostosowany do potrzeb pieszych cykl sygnalizacji
świetlnej, duże natężenie ruchu na jezdni);
• wyposażenie tras było dostosowane do charakteru sąsiadującego zagospodarowania przestrzennego, poprawiało komfort psychiczny i wizualny u pieszego
(zieleń uliczna) z zachowaniem właściwego bezpieczeństwa osobistego pieszych;
• pełniły funkcję integracyjną życia publicznego, zachęcały do przebywania w tej przestrzeni (spotkania
towarzyskie, odwiedzanie się i siedzenie).
Estetyka trasy jest ważnym czynnikiem zachęcającym
mieszkańców do wykonywania podróży pieszo, dlatego elementy infrastruktury dla pieszych należy tak planować,
aby układ tras dla pieszych i ich wkomponowanie w istniejącą zieleń i zagospodarowanie przestrzenne terenu były
szczególną zachętą do korzystania z tych tras przez pieszych
użytkowników.
Procedura planowania sieci tras dla pieszych
Celem planowania sieci tras dla pieszych na analizowanym
obszarze jest przeprowadzenie wieloetapowej procedury
umożliwiającej opracowanie spójnej sieci tras dla pieszych
łączącej podstawowe generatory ruchu, wymagań projektowych dla planowanych tras oraz opracowanie programu
usprawnień dla tras istniejących.
Pełna procedura planowania sieci tras dla pieszych składa się z trzech etapów (rys. 12):
• ocena istniejącej i planowanej infrastruktury dla pieszych,
• określenie popytu na ruch pieszy,
• opracowanie planu rozwoju sieci tras dla pieszych.
Ocena istniejącej i planowanej infrastruktury dla pieszych
Etap ten obejmuje zebranie niezbędnych danych i wykonanie ocen istniejącej infrastruktury, a także aktualnych planów
i projektów rozwoju tej infrastruktury, a w szczególności:
• określenie kontekstu prowadzonej oceny,
• charakterystykę i ocenę funkcjonowania istniejącej
infrastruktury dla pieszych,
• charakterystykę i ocenę funkcjonowania planowanej
infrastruktury dla pieszych.
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Rys. 13. Mapa analizowanego obszaru, stan istniejący – wypadki z pieszymi

Rys. 12. Schemat procedury planowania obszarowej infrastruktury dla pieszych

Określenie kontekstu oceny infrastruktury dla pieszych
obejmuje identyfikację podstawowych problemów wywołujących konieczność podjęcia planowania infrastruktury
dla pieszych oraz określenie granic obszaru. Ze względu na
krótkie odległości podróży pieszych zaleca się, aby obszar
prowadzonych analiz ograniczał się do obszaru dzielnicy
miasta dużego lub średniego, małego miasta, osiedla mieszkaniowego lub wioski.
Charakterystyka i ocena istniejącej infrastruktury dla
pieszych wymaga zebrania danych o istniejącym zagospodarowaniu przestrzennym, sieci transportowej (kategorie,
klasy, natężenia ruchu, prędkość) i infrastrukturze dla pieszych (lokalizacja urządzeń). Na tej podstawie należy ocenić obciążenie ruchem pieszym w zależności od gęstości
zabudowy oraz opracować mapę analizowanego obszaru
z podziałem na rejony i wskazaniem obszarów o największym obciążeniu ruchem pieszym.
Ocena funkcjonowania istniejącej infrastruktury dla pieszych powinna obejmować ocenę wielkości ruchu kołowego
i pieszego, warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu (rys. 13),
wyposażenia infrastruktury transportowej w urządzenia dla
pieszych, jakości infrastruktury dla pieszych, dostępności dla
osób o specjalnych potrzebach, organizacji ruchu. Ocena jakości infrastruktury dla pieszych powinna obejmować także
identyfikacje barier i deficytów (rys. 14), a w szczególności
powinna dotyczyć ograniczeń skrajni, występowania przeszkód, stanu technicznego nawierzchni, braków oznakowania, widoczności i oświetlenia.
Ocena planowanej infrastruktury dla pieszych dotyczy
zapisów w dokumentach planistycznych dotyczących polityki rozwoju infrastruktury dla pieszych, prowadzenia tras
dla pieszych, dostępności terenu do projektowania tras dla
pieszych, projektów infrastruktury dla pieszych. W ramach
oceny należy ocenić adekwatność rozwiązań funkcjonalno-technicznych drogi (kategoria drogi, klasa drogi, prędkość
dopuszczalna) z planowaną funkcją obszaru i gęstością zabudowy, a następnie porównać wymagany i dostępny pas

Rys. 14. Mapa analizowanego obszaru, stan istniejący – bariery i deficyty infrastruktury
dla pieszych

terenu dla prowadzenia projektowanej trasy dla pieszych
na podstawie analizy planu zagospodarowania przestrzennego terenu, dostępnych map geodezyjnych lub wizji w terenie. Należy także zebrać i ocenić postulaty i opinie od
instytucji i osób zainteresowanych rozwojem infrastruktury
dla pieszych na analizowanym obszarze.
Określenie popytu na ruch pieszy
W ramach określania popytu na ruch pieszy należy:
• dokonać identyfikacji generatorów ruchu pieszego
i obszarów koncentracji ruchu pieszego;
• opracować mapę dostępu do generatorów ruchu i obszarów funkcjonalnych;
• określić kierunki przemieszczania pieszych.
W celu identyfikacji istniejących i planowanych źródeł
i celów podróży w analizowanym obszarze (zwanych dalej
generatorami ruchu pieszego) należy stworzyć mapę zawierającą: układ ulic (ułatwiający ruch pieszy) i podstawowe
bariery utrudniające ruch pieszy (rzeki, linie kolejowe, drogi szybkiego ruchu, doliny, wzgórza itp.), a także lokalizacje najbardziej istotnych generatorów ruchu pieszego w postaci symboli poszczególnych grup obiektów.
Dla każdego istotnego generatora ruchu (lub rejonu,
w którym taki generator jest zlokalizowany), stanowiącego
cel podróży w okresie porannym określa się strefę akceptowanego dojścia pieszego poprzez wyznaczenie izolinii dojścia pieszego.
Wartość promienia okręgu Rdp wyznaczającego izolinie
dojścia do analizowanego obiektu można określić na podsta-
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wie wartości Rdp przedstawionych w tabeli 7, w zależności od
akceptowanego czasu dojścia pieszego Tpd i celu podróży pieszych. Promień ten może być skorygowany (pomniejszony)
w zależności od przyjętego współczynnika wydłużenia drogi
Wdp (tab. 5) uwzględniającego rzeczywistą drogę pomiędzy
analizowanymi generatorami ruchu pieszego.
Określone na podstawie wartości Rdp izolinie dostępu służyć mogą do identyfikacji głównych obszarów występowania
ruchu pieszego, określenia głównych kierunków przemieszczania się oraz sformułowania przesłanek do określenia kategorii i klasy trasy dla pieszych (przykład na rys. 15).
Źródłem podróży porannych są najczęściej obszary
mieszkaniowe, a celem obiekty lub obszary generujące podróże codzienne, okazjonalne, rekreacyjne i inne. Główne
kierunki podróży pieszych w skali analizowanego obszaru
przedstawia się w formie więźby, którą można wykonać:
• metodą uproszczoną, która polega na wyznaczeniu
więźby ruchu pieszego pomiędzy źródłami i celami
ruchu pieszego bez określania wielkości potoków
ruchu,

• metodą rozszerzoną polegającą na wyznaczeniu

więźby ruchu pieszego pomiędzy zidentyfikowanymi źródłami i celami ruchu pieszego i określeniu
rozkładu przestrzennego podróży pieszych, wizualizowanego za pomocą wielkości potoków ruchu pieszego obliczonych modelem symulacyjnym ruchu
(rys. 16).

Rys. 16. Przykładowy obszar – więźba ruchu pieszego pomiędzy generatorami ruchu pieszego

Opracowanie planu sieci tras dla pieszych
W ramach opracowania planu sieci tras dla pieszych należy:
• zidentyfikować brakujące lub wymagające usprawnień elementy istniejących tras dla pieszych,
• wykonać projekt planu rozwoju sieci tras dla pieszych,
• zidentyfikować korytarze i strefy,
• dokonać wstępnego doboru infrastruktury liniowej
i punktowej,
• przeprowadzić konsultacje społeczne,
• opracować finalny plan rozwoju sieci tras dla pieszych.
Rys. 15. Przykładowy obszar – mapa izochron dojścia do istotnych generatorów ruchu pieszego

Tabela 7
Zależności pomiędzy czasem dojścia Tdp, promieniem dostępu Rdp
i odległością dojścia pieszego do obiektów dla zalecanych warunków
podróży pieszych
Odległość dojścia
Promień
Akceptowany
do obiektu
izolinii dostępu
czas dojścia
generującego
do obiektu generupieszego
Cele podróży pieszych
ruch pieszy
jącego ruch pieszy
Tdp
Rdp
Ldp
[min]
[m]
[m]
5
300
375
Sklepy, przystanki transportu zbiorowego, place zabaw,
przedszkola, parki
10
600
750
Sklepy wielkopowierzchniowe, ponadlokalne przystanki
i węzły transportu zbiorowego, szkoły podstawowe,
placówki służby zdrowia
15
1000
1100
Placówki służby zdrowia,
szkoły podstawowe, boiska
i obiekty rekreacyjne dla
młodzieży
20
1350
1500
Miejsca pracy, szkoły średnie
i uczelnie, obiekty turystyczne
lokalne, obiekty sportowe i rekreacyjne, przystanki kolejowe
miejskie i metropolitalne
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Na podstawie analizy stanu istniejącego i planowanego należy zidentyfikować brakujące lub wymagające
usprawnień elementy istniejących tras dla pieszych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na bariery utrudniające lub uniemożliwiające ruch pieszy z zachowaniem warunków bezpośredniości i bezpieczeństwa ruchu. Najbar
dziej istotnymi barierami są: cieki wodne, koleje, obszary
zamknięte lub ogrodzone, drogi wysokich klas (A, S,
GP), odcinki dróg, gdzie ze względów formalnych nie
można prowadzić ruchu pieszego. Zidentyfikowane elementy należy przedstawić graficznie na mapie sieci drogowej.
Na podstawie analizy więźby (rys. 16) oraz kartogramów ruchu pieszego (rys. 17) i przeprowadzonych analiz
opracowuje się koncepcję układu tras dla pieszych wraz
z ustaleniem kategorii i klas dla tych tras (przykład na
rys.19 i 20). Zaleca się, aby maksymalnie wykorzystać
możliwości wpisania tras dla pieszych w istniejący układ
dróg/ulic (korytarze ruchu), przy czym generatory ruchu
pieszego zlokalizowane poza siecią ulic należy połączyć
dodatkowymi elementami tras dla pieszych, a ponadto
należy zaproponować nowe odcinki tras dla pieszych eliminujące utrudnienia związane z występowaniem barier
przestrzennych.
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Rys. 17. Przykładowy obszar – kartogram natężeń ruchu pieszego

Rys. 19. Przykładowy obszar – mapa kategorii funkcjonalnych tras dla pieszych

Rys. 18. Przykładowy obszar – korytarze i strefy ruchu pieszego

Rys. 20. Przykładowy obszar – mapa klas technicznych tras dla pieszych

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć trasy transportowe PT w obszarze oddziaływania węzłów transportowych i ponadlokalnych przystanków transportu zbiorowego i trasy rekreacyjne PR w obszarze oddziaływania obszarów
rekreacyjnych, pozostałe trasy należy uznać za trasy wielofunkcyjne PW. Następnie w obszarze oddziaływania szkół
i placówek oświatowych należy wyznaczyć trasy szkolne PS,
natomiast w obszarze odziaływania obiektów służby zdrowia i obiektów opieki społecznej należy wyznaczyć odcinki
tras dla osób ze szczególnymi potrzebami PN (rys. 19).
Strukturę techniczną sieci istniejących lub planowanych
tras dla pieszych należy ustalić na podstawie planowanych
natężeń ruchu pieszego (rys. 17) i przedstawić na rysunku,
wyróżniając trasy podstawowe, trasy uzupełniające i dojścia
(rys. 20).
Lokalizacja korytarzy i stref ruchu uwarunkowana jest
klasami i typami dróg występujących na analizowanym obszarze (rys. 18). W odniesieniu do stref ruchu ogólnie zaleca się, aby stosować:
• w strefie 40: typowy podział przestrzeni ulicznej na
jezdnię i chodniki, wyznaczone przejścia dla pieszych,
rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę
z prędkością dopuszczalną;
• w strefie 30: typowy podział przestrzeni ulicznej na
jezdnię i chodniki, wyznaczone przejścia dla pieszych
na granicy strefy i na odcinkach ulic o wysokim natężeniu ruchu pojazdów alternatywne urządzenia ułatwiające przekraczanie drogi, rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością dopuszczalną
bez oznakowania znakami ostrzegawczymi urządzeń
i rozwiązań wymuszających uspokojenie ruchu;

• w strefie zamieszkania: zachowanie typowego po-

działu przestrzeni ulicznej na jezdnię i chodniki, bez
wyznaczonych przejść dla pieszych, alternatywne
urządzenia ułatwiające przekraczanie drogi, rozwiązania lub urządzenia wymuszające uspokojenie ruchu
bez oznakowania znakami ostrzegawczymi;
• w strefie współdzielonej: nawierzchnie wyraźnie odróżniające się od nawierzchni otaczającej sieci dróg,
rozwiązania lub urządzenia wymuszające uspokojenie
ruchu bez ich oznakowania;
• w strefie pieszej: całą przestrzeń publiczną przeznaczoną i dostosowaną do wymagań ruchu pieszego,
nawierzchnie tras dla pieszych w obszarach objętych
opieką konserwatorską, nawierzchnie dostosowane
do wymagań osób niepełnosprawnych.
Na podstawie dostępnych danych ustala się rodzaj elementów liniowej infrastruktury tras dla pieszych:
• w przypadku braku danych o ruchu bierze się pod
uwagę: rodzaj obszaru, gęstość zabudowy, klasa i typ
drogi (tab. 8 dla obszaru zamiejskiego);
• w przypadku dostępu do danych o ruchu bierze się
pod uwagę: rodzaj obszaru, natężenie i prędkości ruchu samochodowego na drodze (tab. 9 dla obszaru
miejskiego).
Na podstawie dostępnych danych należy także ustalić
wstępną szerokość pasa terenu niezbędnego do wybudowania infrastruktury liniowej dla pieszych (droga dla pieszych,
urządzenia małej architektury itp.). Szerokość tego pasa zależy od rodzaju obszaru, klasy drogi, klasy drogi dla pieszych.
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Tabela 7
Zasady wstępnego doboru urządzeń dla pieszych wzdłuż drogi
Obszar/
charakter
zabudowy
Zamiejski

Gęstość
zabudowy
GZ [mio*/ha]

Klasa
drogi

Planowane urządzenia
dla pieszych wzdłuż drogi

Typ
drogi

Zalecane

GPz, Gz Droga dla pieszych
i rowerów po jednej
stronie jezdni

Minimalne

<3

GP, G

<3

Z

Zz

Ścieżka dla pieszych lub Ścieżka dla pieszych
urządzone pobocze
lub urządzone pobocze

<3

L

Lz

Ścieżka dla pieszych lub
urządzone pobocze drogi

-

<0,1

L

Lz

Urządzone pobocze drogi

-

Ścieżka dla pieszych
lub urządzone pobocze (jako rozwiązanie
tymczasowe)

Rys. 21. Przykładowy obszar – plan tras dla pieszych

*mio – liczba mieszkań i obiektów usługowych (szt./ha)

Tabela 8
Zalecane urządzenia liniowej infrastruktury
dla pieszych w obszarze miejskim
Natężenie ruchu pojazdów Nk [P/24h]

Prędkość dopuszczalna
Vdop [km/h]
≤ 20
30
40–50

<500
Jezdnia współdzielona
Chodnik

Nie stosuje się

Chodnik, droga dla pieszych i rowerów

60–70
Nie stosuje się
>70

≥5000

<5000
Jezdnia współdzielona, chodnik

Chodnik, droga dla pieszych i rowerów
(poza strefą bezpieczeństwa)
Droga dla pieszych i rowerów
(poza strefą bezpieczeństwa)

Korzystając z dostępnych danych, ustala się wstępnie
rodzaj urządzeń punktowej infrastruktury dla pieszych
w miejscach pokonywania barier (przejścia dla pieszych
bezkolizyjne, przejścia dla pieszych normalne lub urządzenia alternatywne). Rodzaj urządzenia dobiera się wstępnie
w zależności od klasy drogi stanowiącej barierę i prędkości
dopuszczalnej na tej drodze.
Ustalone klasy techniczne dróg i najbardziej istotne
urządzenia infrastruktury punktowej nanosi się na mapę
tworzącą plan tras dla pieszych na analizowanym obszarze.
Następnie przeprowadza się konsultacje społeczne.
Wnioski wynikające z wstępnego układu tras dla pieszych
wraz z istotnymi wnioskami z konsultacji społecznych powinny stanowić podstawę sformułowania wynikowego planu rozwoju sieci tras dla pieszych zawierającego: mapy sieci tras z ich
klasyfikacją (rys. 21), zasady etapowego rozwoju tras oraz wymagania projektowe dla tras kluczowych.
Istotnym elementem zasad rozwoju infrastruktury dla
pieszych powinny być zasady przekształcania tras o niskich
standardach według nowoczesnych wymagań stawianych
trasom dla pieszych [20, 28]. Zasady etapowego rozwoju
tras dla pieszych obejmują: opracowanie programu i harmonogramu budowy planowanych tras. Podstawę ustalenia kolejności podejmowania zadań inwestycyjnych powinna stanowić struktura funkcjonalna i techniczna sieci tras dla
pieszych oraz wielkość i warunki istniejącego lub planowanego ruchu pieszego. Przy ustalaniu kolejności realizacji tras
dla pieszych bardzo wysoki priorytet nadaje się trasom obsługującym duże potoki ruchu pieszego oraz zapewniającym
połączenia z istotnymi generatorami ruchu.
Dla kluczowych tras dla pieszych na analizowanym
obszarze (tras podstawowych oraz wybranych, najważniej-
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szych tras uzupełniających) ustala się wymagania projektowe
(np. w postaci karty trasy dla pieszych) obejmujące syntetyczny opis problemów zidentyfikowanych w czasie przygotowywania planu sieci tras dla pieszych, które powinny być
rozwiązane w trakcie procesu projektowania oraz zbiór wymaganych parametrów trasy dla pieszych, a w szczególności:
jej kategorii funkcjonalnej i klasy technicznej lub jej odcinków, położenia trasy względem jezdni (czy trasa prowadzona
jest w korytarzu drogi, czy też w innej lokalizacji), niezbędnej
szerokości pasa terenu wymaganego do budowy trasy, wielkości prognozowanego ruchu pieszego i kołowego (jeżeli
były prowadzone prognozy ruchu), sposobu pokonywania
barier (wiadukty, tunele, przejścia dla pieszych) itp.
Opracowane w ten sposób wymagania przyczynią się do
usprawnienia procesu projektowania i budowy tras dla pieszych.

Podsumowanie
Podstawowym celem planowania tras dla pieszych jest zapewnienie kompletnej, dostępnej, spójnej, bezpiecznej i estetycznej infrastruktury dla pieszych. Proces planowania, podobnie jak w przypadku tras dla rowerów, rozpoczyna się już
na etapie tworzenia strategii i polityk transportowych, gdzie
m.in. powinny być formułowane cele rozwojowe i gdzie powinna następować koordynacja rozwoju systemu transportowego z planowaniem przestrzennym, tak aby powstawały
odpowiednie warunki rozwoju ruchu pieszego. Kończy się
wraz z przyjęciem planu tras dla pieszych i ustaleniu wymagań projektowych dla kluczowych tras dla pieszych.
W procesie planowania kluczowe jest uwzględnienie
wymagań (i oczekiwań) poszczególnych grup użytkowników infrastruktury dla pieszych: sprawnych i ze szczególnymi potrzebami, młodzieży, dzieci i osób starszych, innych
użytkowników, a w szczególności ich cech psychofizycznych i możliwości motorycznych. Należy wziąć pod uwagę
różne powody odbywania podróży, a także ochronę pieszych przed zagrożeniami ze strony pojazdów w strefach
konfliktowych.
Proces planowania powinien przebiegać etapowo, począwszy od rozpoznania rodzajów użytkowników i ich potrzeb, źródeł i celów ruchu, kierunków przemieszczeń, poprzez nakreślenie więźby ruchu pieszego, przyjęcie koncepcji
tras dla pieszych wraz z klasyfikacją funkcjonalną i techniczną, doborem urządzeń infrastruktury liniowej i punktowej,
przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz opracowaniem końcowego planu tras dla pieszych.

