
Ocena stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściach 

dla pieszych na drogach 
krajowych 

Kraków, 19-21 lutego 2020 r.  

KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO 2020



Ocena stanu BRD przejść dla pieszych usytuowanych na
drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

Poprawa stanu bezpieczeństwa wraz ze spadkiem
liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych na
analizowanych przejściach.

CEL 



Metodyka 
Metodyka audytu BRD istniejącej organizacji ruchu na przejściach dla 
pieszych oraz w ich otoczeniu,

przyjęta przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie do wykonania „Audytu BRD przejść
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez ZDM pod kątem
skuteczności oświetlenia tych przejść i zastosowanej organizacji ruchu w dzielnicach:
• Bemowo, Żoliborz- w zakresie oceny oświetlenia,
• Wawer, Włochy, Praga Północ, Bemowo, Żoliborz- w zakresie audytu zastosowanej

organizacji ruchu.”



Metodyka 

Skorzystano z:

 zasad i wskazówek odnośnie inspekcji i oceny przejść dla pieszych,
 formularzy i wzory bazy danych pozwalających na obróbkę zebranych 

informacji. 



Audytorzy BRD i inspektorzy zwracali uwagę na:

prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w 

nocy,
stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania 

pieszego na przejście,
prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
prawidłowość oświetlenia przejścia.

Metodyka
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Liczba skontrolowanych przejść dla pieszych w poszczególnych Oddziałach 
GDDKiA

ZAKRES PRAC  

I Etap - 682 przejścia dla pieszych na 

odcinkach o najniższym poziomie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego



ZAKRES PRAC  

Wykonano:
wizje lokalne, 
zdjęcia,
pomiary widoczności na przejściach.

W wyniku prac powstały:
formularze audytu, 
opinie audytorów BRD zawierające wskazanie zagrożeń i 

zalecenia,
ranking przejść dla pieszych. 



RANKING PRZEJŚĆ   
Ocena Opis

0
Bardzo duże ryzyko niechronionych użytkowników ruchu – poważne ryzyko śmierci w przypadku 

wystąpienia zdarzenia drogowego.

1
Duże ryzyko niechronionych użytkowników ruchu – ryzyko śmierci w przypadku wystąpienia 

zdarzenia drogowego.

2
Przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu – ryzyko śmierci lub urazów w przypadku 

wystąpienia zdarzenia drogowego.

3
Przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu – ryzyko urazów w przypadku wystąpienia 

zdarzenia drogowego.

4 Niskie ryzyko powstawania zdarzeń drogowych

5 Bardzo niskie ryzyko powstawania zdarzeń drogowych

4 3 2 1 0

4 3 2 1 1

4 3 2 2 2

4 3 3 3 3

5 4 4 4 4

Skutek/ciężkość zdarzenia
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RANKING PRZEJŚĆ   
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Liczba przejść dla pieszych o danej ocenie

0 1 2 3 4 5



RANKING PRZEJŚĆ   

15, 2%
46, 7%

114, 17%

262, 38%

183, 27%

62, 9%

Liczba i wartość procentowa przejść o danej ocenie

0 1 2 3 4 5

Na 9 % skontrolowanych przejściach 

stwierdzono duże lub bardzo duże 
ryzyko niechronionych uczestników 
ruchu.



ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA
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478

Przejście "niepotrzebne" - dublujące sąsiednie

Parkowanie na przejściu dla pieszych

Brak konsekwencji rozwiązań w stosunku do przejść sąsiednich

Brak uwag

Zbyt mała szerokość azylu

Oznakowanie pionowe - przysłonięte

Zbyt szerokie pasy ruchu

Przejście przez min 3 pasy w jednym kierunku

Widoczność - parkowanie poza bezpośrednim sąsiedztwem przejścia

Oznakowanie pionowe - brak, niepełne, w złym stanie

Powierzchnia malowana, która nie zabezpiecza pieszych

Brak lub niewystarczające urządzenia dla niepełnosprawnych - rampa

Przejście wrażliwe na zastawianie i ograniczenia widoczności (niestwierdzone w czasie…

Widoczność - inne, przeszkody duże, budynki

Zbyt długie przejście dla pieszych

Widoczność - przystanki TZ

Zły stan techniczny nawierzchni jezdni

Widoczność - parkowanie

Widoczność - wygrodzenia/słupy

Brak odpowiedniej powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających

Widoczność - zieleń

Zagrożenia wynikające z geometrii wlotów jezdni kołowych

Wpusty w obszarze przejścia dla pieszych, najniższy punkt zlewni

Brak ciągłości trasy pieszych przed / za przejściem

Inne nietypowe opisane w tekście

Zjazdy w sąsiedztwie przejść

Niechroniony pieszy na krawędzi przejścia

Bardzo wysoka/wysoka prędkość pojazdów

Oznakowanie poziome - brak, niepełne

Brak lub niewystarczające urządzenia dla niepełnosprawnych - niewidomi



ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA
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Przejście przez min 3 pasy w jednym kierunku

Widoczność - parkowanie poza bezpośrednim sąsiedztwem przejścia

Oznakowanie pionowe - brak, niepełne, w złym stanie

Powierzchnia malowana, która nie zabezpiecza pieszych

Brak lub niewystarczające urządzenia dla niepełnosprawnych - rampa

Przejście wrażliwe na zastawianie i ograniczenia widoczności (niestwierdzone w…

Widoczność - inne, przeszkody duże, budynki

Zbyt długie przejście dla pieszych

Widoczność - przystanki TZ

Zły stan techniczny nawierzchni jezdni

Widoczność - parkowanie

Widoczność - wygrodzenia/słupy

Brak odpowiedniej powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających

Widoczność - zieleń

Zagrożenia wynikające z geometrii wlotów jezdni kołowych

Wpusty w obszarze przejścia dla pieszych, najniższy punkt zlewni

Brak ciągłości trasy pieszych przed / za przejściem

Inne nietypowe opisane w tekście

Zjazdy w sąsiedztwie przejść

Niechroniony pieszy na krawędzi przejścia

Bardzo wysoka/wysoka prędkość pojazdów

Oznakowanie poziome - brak, niepełne

Wykres przedstawia zidentyfikowane zagrożenia z 
pominięciem braku lub niewystarczających 
udogodnień dla niewidomych i niedowidzących. 
Pominięcie najczęściej pojawiającego się zagrożenia 
(pojawiającego się na 70% skontrolowanych przejść 
dla pieszych) pozwala na uwidocznienie skali 
pozostałych zagrożeń.



ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA

 Brak lub niewystarczające urządzenia dla niewidomych i niedowidzących 
(70% skontrolowanych przejść),

 Brak lub niepełne oznakowanie poziome (24% skontrolowanych przejść), 

 Bardzo wysoka/wysoka prędkość pojazdów (22% skontrolowanych 
przejść), 

 Niechroniony pieszy na krawędzi przejścia (16% skontrolowanych 
przejść), 

 Zjazdy w sąsiedztwie przejść (15% skontrolowanych przejść) ograniczające 
widoczność. 

Wiele przejść dla pieszych wymaga oświetlenia (97 przejść nie ma żadnego 

oświetlenia) 



Duża lub bardzo duża prędkości przed przejściem dla 
pieszych

Długi odciek prosty



Zagrożenie potrącenia pieszego na krawędzi znajdującego się 
przejścia dla pieszych 

Niechroniony pieszy na krawędzi przejścia.
Brak bezpiecznego dojścia do przejścia.



Niedostatecznie chroniony pieszy na krawędzi przejścia, 
Zastosowano jedynie powierzchnię wyłączoną z ruchu

Zagrożenie potrącenia pieszego na krawędzi znajdującego się 
przejścia dla pieszych 



Niedostatecznie chroniony pieszy na krawędzi przejścia, 
Zastosowano jedynie powierzchnię wyłączoną z ruchu

Zagrożenie potrącenia pieszego na krawędzi znajdującego się 
przejścia dla pieszych 



Duża prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia i możliwość 
wyprzedzania pojazdu, który zatrzymał się, żeby przepuścić 
pieszego. 

Przejście na odcinku dwujezdniowym 



Przejście na odcinku dwujezdniowym – co zrobić? 

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/kolejne-niebezpieczne-przejscie-dla-pieszych-w-krakowie-z-nowymi-
rozwiazaniami/



Duża prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia i możliwość 
wyprzedzania pojazdu, który zatrzymał się, żeby przepuścić 
pieszego. 

Przejście na odcinku dwujezdniowym 

https://poznaj-testy.pl/czy-w-tej-sytuacji-wolno-ci-zmienic-zajmowany-pas-ruchu-gdy-zamierzasz-jechac-na-wprost-id-pytania-544/



Lokalizacja przystanku autobusowego w zatoce lub na jezdni w bliskim 
sąsiedztwie przejścia . 

Autobus stojący na przystanku ogranicza widoczność. Piesi wychodzą 
na przejście zza autobusu. 



Lokalizacja przystanku autobusowego w zatoce lub na jezdni w bliskim 
sąsiedztwie przejścia

Autobus stojący na przystanku ogranicza widoczność. Piesi wychodzą 
na przejście zza autobusu. 



Lokalizacja przystanku autobusowego w zatoce lub na jezdni w bliskim 
sąsiedztwie przejścia 

Autobus stojący na przystanku ogranicza widoczność. Piesi wychodzą 
na przejście zza autobusu. 



Lokalizacja przystanku autobusowego w zatoce lub na jezdni w bliskim 
sąsiedztwie przejścia

Autobus stojący na przystanku ogranicza widoczność. Piesi wychodzą 
na przejście zza autobusu. 



Zbyt długie przejście (przez co najmniej 3 pasy ruchu, zbyt szerokie 
pasy ruchu, przekrój z poboczem utwardzonym)  

https://www.walbrzych24.com/artykul/24915/beda-doswietlacze-na-przejsciach-dla-pieszych

Duże prędkości , możliwość wyprzedzania.   



Zbyt długie przejście (co najmniej 3 pasy ruchu, zbyt szerokie pasy 
ruchu, przekrój z poboczem utwardzonym)  

Duże prędkości , możliwość wyprzedzania.   



Przejście pomiędzy przystankami komunikacji zbiorowej na 
odcinku o przekroju 2+1 z rozdzieleniem kierunków ruchu 
powierzchnią wyłączoną z ruchu i słupkami uchylnymi. 

Duża prędkość pojazdów, wyprzedzanie, brak dojść do przystanków.  

Co zrobić? Wyznaczać przejście? Jakie argumenty przedstawić okolicznym mieszkańcom 
proszącym o wyznaczenie przejścia? 



Przejścia zlokalizowane w miejscach niebezpiecznych, np. w
miejscach niezapewniających wymaganej widoczność, gdzie
kierowcy rozwijają duże prędkości. Ograniczenie
widoczności w połączeniu z dużą prędkością pojazdów
stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Działania
 Oświetlenie przejść dla pieszych

 Kompleksowe zmiany na przejściach o najniższym poziomie BRD

 Realizacja, uzupełnienie, odtworzenie oznakowania poziomego

 Realizacja, uzupełnienie, wymiana oznakowania pionowego

 Poprawa widoczności oznakowania pionowego

 Zmiana lokalizacji przystanków autobusowych

 Usunięcie zieleni ograniczającej widoczność

 Sukcesywne uzupełnianie płytek ostrzegawczych dla niewidomych i 
niedowidzących. 

 OPRACOWANIE KATALOGU TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

 Przystąpienie w 2020 roku do drugiego etapu – oceny kolejnych, 
wytypowanych przejść dla pieszych 



WNIOSKI
 Brak wytycznych doboru typu przejścia dla pieszych

kiedy wskazana jest likwidacja przejścia?

kiedy sygnalizacja świetlna?

kiedy przejście w drugim poziomie?



WNIOSKI
 Oświetlenie przejść dla pieszych - Zgodnie z Art. 18 

Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 755) należy do zadań własnych gminy.

Co w przypadku gdy zarządca drogi widzi potrzebę 
doświetlenia przejścia dla pieszych? 



Dziękuję za uwagę!

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/foto-rara-dos-beatles-na-faixa-de-pedestre-da-abbey-road-vai-a-leilao/

Monika Bielewska 


