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Zasadnicze dylematy do interpretacji kierowane przez OZR:

• co można poprawić, aby było bezpieczniej (organizacja ruchu)?
• czy przyjęte parametry do obliczeń TMZ są właściwe i bezpieczne?

• czy ostatecznie przyjęte czasy międzyzielone są właściwe?
• czy projekt spełnia wymogi formalne?

• czy uwzględniono czasy opóźnień uruchamiania grup nadrzędnych względem podporządkowanych?
• czy zawarto i prawidłowo skonstruowano algorytm sterowania?

• czy można stosować daną kombinację sygnalizatorów?
• czy można stosować „zieloną strzałkę” w danej fazie sygnalizacyjnej?

• czy właściwie ustalono natężenie ruchu i obliczono przepustowość?
• „ja i tak tego nie rozumiem, więc niech Pan sprawdzi!”

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

• Opiniując wiele projektów organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną oraz
przeprowadzając Audyt BRD lub wykonując Raport o stanie BRD – praktycznie
zawsze dochodzi do wychwycenia błędów lub usterek zatwierdzonej
organizacji ruchu lub wątpliwych założeń projektowych…

• Na podstawie Szkoleń dla „samorządowych zarządców dróg” [KRBRD]
zidentyfikowano znaczące problemy uczestników we właściwej
interpretacji newralgicznych zasad projektowania programów sygnalizacyjnych.

„
„



Cel pracy:

Pozyskanie 
wiarygodnych danych 
na temat projektów 
z sygnalizacją i ich ocen



ANKIETA DO WSZYSTKICH OZR W KRAJU

ZAŁOŻENIA DO PRACY

KWESTIONARIUSZ ELEKTRONICZNY (LUB TRADYCYJNY) POPRZEZ MICROSOFT FORMS:

• całkowita anonimizacja danych, z przydzieleniem etykiety w zależności od OZR danej kategorii dróg publicznych;

• podział ze względu na liczbę sygnalizacji świetlnych podległych danemu OZR;

• szczegółowe pytania o potencjalne błędy w przedkładanych projektach organizacji ruchu;

• ogólne pytania o realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa.

KWESTIONARIUSZ PRZESŁANO DO:

• 16 jednostek zarządzających ruchem na drogach krajowych;

• 16 jednostek zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich;

• 314 jednostek zarządzających ruchem na drogach powiatowych i gminnych
poza obszarem miast na prawach powiatu;

• 66 jednostek zarządzających ruchem na drogach miejskich
w zakresie obszaru miast na prawach powiatu;

• 16 jednostek nadzorujących zarządzanie ruchem na drogach.



W BADANIU WZIĘŁO UDZIAŁ ŁĄCZNIE

STATYSTYKA
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CIEKAWOSTKI…

STATYSTYKA
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CIEKAWOSTKI…

STATYSTYKA

Czy przestrzegany jest termin 
minimum co 6-ciu miesięcznych 

przeglądów wprowadzonych 
organizacji ruchu z sygnalizacją 

świetlną pod względem prawidłowości 
zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania urządzeń 
sygnalizacji świetlnej?
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Optymalizacja Rozdz. 8.4 zał . 3 Dz.U.2019.2311?
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CIEKAWOSTKI…

STATYSTYKA
Czy przestrzegany jest termin

minimum raz w roku przeglądu 
warunków pracy sygnalizacji, 

tj. wykonania pomiaru natężenia ruchu
i badania efektywności przyjętych 

rozwiązań?



LISTA PYTAŃ

BŁĘDY W PROJEKTACH

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1. Związane bezpośrednio ze środkami organizacji ruchu oraz geometrią przyjętego rozwiązania

2. Związane z danymi o ruchu drogowym

3. Związane z właściwym doborem faz sygnalizacyjnych

4. Związane z formalnym doborem urządzeń sygnalizacji świetlnej

5. Związane z czasami międzyzielonymi oraz czasami opóźnień grup nadrzędnych względem podporządkowanych

6. Związane z charakterystyką poszczególnych elementów składowych projektu z sygnalizacją świetlną

7. Związane z charakterystyką elementów sterowania zależnego od ruchu (np. algorytm sterowania)

8. Związane z optymalizacją (np. analizy doboru długości sygnałów zezwalających na ruch, przepustowości…)

9. Związane z częścią rysunkową

10. Związane z błędami w programie sygnalizacyjnym



BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nieprawidł owa geometria (dotyczy tylko nowych rozwiązań

infrastruktury)

niezachowanie dostatecznej dostrzegalności przyjętego rozwiązania

organizacji ruchu

niezachowanie czytelności organizacji ruchu

nieprawidł owe oznakowanie pionowe

nieprawidł owe oznakowanie poziome

nieprawidł owo dobrane urządzenia brd

zbyt  duża powierzchnia potencjalnych punktów kolizji

organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją zagraża

bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego

organizacja ruchu bez sygnalizacji zagraża bezpieczeństwu

uczestników ruchu drogowego

brak analizy lub zachowanej przejezdności

Częstość1. Środki organizacji ruchu...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em
poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%

Oznaczenia: ҧ𝑥 = 15,72%
ҧ𝑥 + 2𝜎 = 46,19%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

nieprawidł owe korytarze ruchu (dotyczy tylko sygnalizacji

wahadł owej)

niezachowanie dostatecznej dost rzegalności przyjętego rozwiązania

organizacji ruchu

niezachowanie czytelności organizacji ruchu

nieprawidł owe oznakowanie pionowe

nieprawidł owe oznakowanie poziome

nieprawidł owo dobrane urządzenia brd

zbyt  duża powierzchnia potencjalnych punktów kolizji

organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją zagraża

bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego

brak analizy lub zachowanej przejezdności

Częstość1. Środki organizacji ruchu...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

ogólny brak danych o rzeczywistych natężeniach ruchu

ogólny brak danych o prognozowanych natężeniach ruchu

dane o natężeniach ruchu pojazdów pomierzone tylko dla jednej

godziny szczytu komunikacyjnego

dane o prognozowanych natężeniach ruchu pojazdów tylko dla

jednej godziny szczytu komunikacyjnego

brak danych o natężeniach ruchu pieszych

brak danych o natężeniach ruchu rowerzystów

Częstość2. Dane o ruchu drogowym...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

ogólny brak danych o rzeczywistych natężeniach ruchu

ogólny brak danych o prognozowanych natężeniach ruchu

dane o natężeniach ruchu pojazdów pomierzone tylko dla jednej

godziny szczytu komunikacyjnego

dane o prognozowanych natężeniach ruchu pojazdów tylko dla

jednej godziny szczytu komunikacyjnego

brak danych o natężeniach ruchu pieszych

brak danych o natężeniach ruchu rowerzystów

Częstość2. Dane o ruchu drogowym...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

nieefektywnie dobrany ukł ad faz sygnalizacyjnych (pod względem

natężeń ruchu)

nieprawidł owo dobrany ukł ad faz sygnalizacyjnych (pod względem

natężeń ruchu)

bł ędnie dobrany ukł ad faz sygnalizacyjnych (pod względem

przepisów prawa)

niejednoznaczne oznaczenia urządzeń sygnalizacji (np.

sygnalizatorów, detektorów)

nieprawidł owo dobrany rodzaj sygnalizatorów lub detektorów

brak zał ożeń doboru minimalnych sygnał ów zezwalających na ruch

brak zał ożeń doboru maksymalnych sygnał ów zezwalających na

ruch

brak zestawienia maksymalnych czasów opóźnień uruchamiania

grup nadrzędnych

Częstość3. i 4. Fazy i formalności...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak lub nieprawidł owe rozwiązania dla niechronionych

uczestników ruchu drogowego

nieprawidł owo dobrany ukł ad faz sygnalizacyjnych (pod względem

natężeń ruchu)

bł ędnie dobrany ukł ad faz sygnalizacyjnych (pod względem

przepisów prawa)

niejednoznaczne oznaczenia urządzeń sygnalizacji (np.

sygnalizatorów, detektorów)

brak stosowania sygnalizacji z detekcją ruchu (gdy jest wymagana)

brak zał ożeń doboru minimalnych sygnał ów zezwalających na ruch

brak zał ożeń doboru maksymalnych sygnał ów zezwalających na

ruch

Częstość3. i 4. Fazy i formalności...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak przedstawienia grup kolizyjnych (w dowolnej formie, np.

macierzy)

brak oznaczenia grup nadzorowanych

brak obliczeń czasów międzyzielonych dla wszystkich strumieni

kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch

przedstawienie wył ącznie macierzy czasów międzyzielonych

ostatecznych dla grup kolizyjnych

nieprawidł owo dobrane parametry obliczeń czasów

międzyzielonych (niezgodne z przepisami)

niebezpiecznie dobrane wartości czasów międzyzielonych w

programie sterowania (np. tmz =  3,97 i przyjęto 4 s)

brak uzasadnienia doboru innych parametrów prędkości dojazdu

niezgodność wartości czasów międzyzielonych "ostatecznie

przyjętych"  występujących w opisie technicznym i w programie…

brak uzasadnienia przyjęcia większych wartości czasów

międzyzielonych od minimalnych (np. tmz =  6,37 s i przyjęto 11 s)

Częstość5. Czasy bezpieczeństwa...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak przedstawienia grup kolizyjnych (w dowolnej formie, np.

macierzy)

brak obliczeń czasów międzyzielonych dla wszystkich strumieni

kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch

przedstawienie wył ącznie macierzy czasów międzyzielonych

ostatecznych dla grup kolizyjnych

nieprawidł owo dobrane parametry obliczeń czasów

międzyzielonych (niezgodne z przepisami)

niebezpiecznie dobrane wartości czasów międzyzielonych w

programie sterowania (np. tmz =  3,97 i przyjęto 4 s)

brak uzasadnienia doboru innych parametrów prędkości dojazdu

niezgodność wartości czasów międzyzielonych "ostatecznie

przyjętych"  występujących w opisie technicznym i w programie…

brak uzasadnienia przyjęcia większych wartości czasów

międzyzielonych od minimalnych (np. tmz =  6,37 s i przyjęto 11 s)

Częstość5. Czasy bezpieczeństwa...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak charakterystyki opracowanych programów sygnalizacji

brak harmonogramu pracy sygnalizacji

brak charakterystyki technicznej sterownika

brak charakterystyki technicznej sygnalizatorów

brak charakterystyki technicznej detektorów

brak charakterystyki technicznej konstrukcji wsporczych

Częstość6. Charakterystyka składowych...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak charakterystyki opracowanych programów sygnalizacji

brak harmonogramu pracy sygnalizacji

brak charakterystyki technicznej sterownika

brak charakterystyki technicznej sygnalizatorów

brak charakterystyki technicznej detektorów

brak charakterystyki technicznej konstrukcji wsporczych

Częstość6. Charakterystyka składowych...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak charakterystyki technicznej innych urządzeń sterowania

ruchem (np. wyświet laczy czasu, radarów prędkości - gdy występują)

brak opisu warunków logicznych pracy akomodacyjnej lub

acyklicznej (uruchamiania, kończenia, przejść faz)

brak przyjętych wartości jednostkowego wydł użenia sygnał u

zielonego

brak algorytmu sterowania w dowolnej formie (opisowej,

tabelarycznej, blokowej)

brak analizy doboru optymalnego programu sterowania ruchem

(dł ugości sygnał ów zielonych, cyklu)

brak wyników obliczeń przepustowości i miar warunków ruchu

brak wł aściwych wyników miar warunków ruchu w analizie

wieloprzedział owej (przy dużej zmienności ruchu)

przedkł adane rozwiązanie organizacji ruchu z sygnalizacją posiada

PSR IV (średnie st raty czasu d >  80 s)

Częstość7. i 8. Adaptacja i optymalizacja...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak charakterystyki technicznej innych urządzeń sterowania

ruchem (np. wyświet laczy czasu, radarów prędkości - gdy występują)

brak opisu warunków logicznych pracy akomodacyjnej lub

acyklicznej (uruchamiania, kończenia, przejść faz)

brak przyjętych wartości jednostkowego wydł użenia sygnał u

zielonego

brak algorytmu sterowania w dowolnej formie (opisowej,

tabelarycznej, blokowej)

brak analizy doboru optymalnego programu sterowania ruchem

(dł ugości sygnał ów zielonych, cyklu)

brak wyników obliczeń przepustowości i miar warunków ruchu

przedkł adane rozwiązanie organizacji ruchu z sygnalizacją posiada

PSR IV (średnie st raty czasu d >  80 s)

Częstość7. i 8. Adaptacja i optymalizacja...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak lub nieprawidł owy Plan orientacyjny (np. niewł aściwa skala)

nieczytelny Plan sytuacyjny (zbyt duże nagromadzenie informacji na

pojedynczym arkuszu rysunku)

nieprawidł owa lokalizacja sygnalizatorów lub detektorów w

przestrzeni pasa drogowego

nieuwzględnienie wszystkich istotnych, występujących w terenie,

przeszkód stał ych na Planie sytuacyjnym

brak rysunku zawierającego trajektorie ruchu strumieni kolizyjnych i

ich wzajemne punkty kolizji

nieprawidł owy przebieg trajektorii ruchu strumieni kolizyjnych i ich

wzajemnych punktów kolizji

brak schematu podstawowych faz sygnalizacyjnych

Częstość9. Część rysunkowa...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak lub nieprawidł owy Plan orientacyjny (np. niewł aściwa skala)

nieczytelny Plan sytuacyjny (zbyt duże nagromadzenie informacji na

pojedynczym arkuszu rysunku)

nieprawidł owa lokalizacja sygnalizatorów lub detektorów w

przestrzeni pasa drogowego

nieuwzględnienie wszystkich istotnych, występujących w terenie,

przeszkód stał ych na Planie sytuacyjnym

brak rysunku zawierającego trajektorie ruchu strumieni kolizyjnych i

ich wzajemne punkty kolizji

nieprawidł owy przebieg trajektorii ruchu strumieni kolizyjnych i ich

wzajemnych punktów kolizji

brak schematu podstawowych faz sygnalizacyjnych

Częstość9. Część rysunkowa...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

brak programu awaryjnego (stał oczasowego) w projekcie z

sygnalizacją akomodacyjną lub acykliczną

program acykliczny w formie pojedynczego cyklu np. minimalnego

w uporządkowanej strukturze kolejności faz F1-> PF1-2-> F2-> PF2-3-

> F3-> PF3-1-> F1 (tzn. brak uwzględnienia alternatywnych przejść…

program sterowania ruchem (zasadniczy) zawiera bł ędy

program startowy zawiera bł ędy

program końcowy zawiera bł ędy

brak wykresu koordynacji oraz jej parametrów (w przypadku

projektu z sygnalizacją skoordynowaną)

Częstość10. Programy sterowania...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

program acykliczny w formie pojedynczego cyklu np. minimalnego

w uporządkowanej strukturze kolejności faz F1-> PF1-2-> F2-> PF2-3-

> F3-> PF3-1-> F1 (tzn. brak uwzględnienia alternatywnych przejść

międzyfazowych, np. brak zestawienia z możliwością odczytania  F1-

program sterowania ruchem (zasadniczy) zawiera bł ędy

brak programu startowego lub zawiera bł ędy

brak programu końcowego lub zawiera bł ędy

Częstość10. Programy sterowania...

Marszał ek Województwa

Starosta

Prezydent

Ogół em

BŁĘDY W PROJEKTACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Oznaczenia:

poważna krytyczna

Skala błędów:

tolerowana

≤16% ≤46% >46%



STATYSTYKA…

BŁĘDY W PROJEKTACH

SPRAWDZENIE DYSTRYBUANT Z ROZKŁADU ODPOWIEDZI (PORÓWNANIE ROZKŁADÓW, 
TEST ZGODNOŚCI LAMBDA KOŁMOGOROWA-SMIRNOWA PRZY 𝜶 = 𝟓%)

• czy występują istotne różnice statystyczne:

• SOR a TOR (wszystkie odpowiedzi): NIE

• SOR a TOR (województwa): TAK

• SOR a TOR (starostwa): NIE

• SOR a TOR (miasta na prawach powiatu): NIE

• starostwa a miasta (SOR): TAK

• starostwa a miasta (TOR): TAK

• województwa a starostwa (SOR): NIE

• województwa a starostwa (TOR): TAK

• miasta a województwa (SOR): TAK

• miasta a województwa (TOR): NIE

KWANTYL 85% Z ROZKŁADU ODPOWIEDZI:

• nieprawidł. ozn. pionowe (SOR i TOR);

• nieprawidł. ozn. poziome (SOR i TOR);

• brak analiz przejezdności (TOR);

• brak danych o natężeniach rzeczywistych, 
prognozowanych, pieszych, rowerzystów (SOR i TOR);

• brak charakt. techn. sterownika (SOR i TOR);

• brak lub niepr. Plan orientacyjny (SOR);

• nieczyt. Plan sytuacyjny (SOR).



WNIOSKI I REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE

• NAJCZĘŚCIEJ WSKAZANA ODPOWIEDŹ JAKO BŁĄD W PROJEKCIE ORGANIZACJI RUCHU 
Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ: 

• BRAK DANYCH O NATĘŻENIACH PIESZYCH I ROWERZYSTÓW (ZARÓWNO SOR, JAK I TOR);

• NIEPRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE POZIOME - 83% (SOR, WOJEWÓDZTWA);

• BRAK DANYCH O NATĘŻENIACH PIESZYCH - 47% (TOR, STAROSTWA);

• BRAK DANYCH O NATĘŻENIACH PIESZYCH - 82% (SOR, MIASTA NA PRAWACH POWIATU).

• NAJCZĘŚCIEJ PROBLEMOWY OBSZAR WSKAZYWANYCH BŁĘDÓW/BRAKÓW: 

• DANE O RUCHU, ZARÓWNO SOR (średnio 34%), JAK I TOR (średnio 36%).

• NAJMNIEJ PROBLEMOWY OBSZAR WSKAZYWANYCH BŁĘDÓW/BRAKÓW: 

• SOR, 7. CHARAKTERYSTYKA STEROWANIA ADAPTACYJNEGO, (średnio 1%), 

• TOR, 5. CZASY MIĘDZYZIELONE I OPÓŹNIEŃ URUCHAMIANIA GRUP NADRZĘDNYCH (średnio 7%).

• WYNIKI WARTE DYSKUSJI I ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH: 

• NIECZYTELNE PLANY SYTUACYJNE, BRAK UWZGLĘDNIANIA ISTOTNYCH ELEMENTÓW NA RYSUNKACH
(W TYM KRYTYCZNY POZIOM BŁĘDÓW W WOJEWÓDZTWACH);

• KRYTYCZNY POZIOM BŁĘDÓW DLA BRAKÓW DANYCH O NATĘŻENIACH RUCHU PIESZYCH I ROWERZYSTÓW;

• KRYTYCZNY POZIOM BŁĘDÓW DLA WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE BŁĘDÓW OZNAKOWANIA PIONOWEGO 
I POZIOMEGO ORAZ STOSOWANIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO;

• ODNOTOWANO PO 2 POZIOMY BŁĘDÓW KRYTYCZNYCH OGÓŁEM I W MIASTACH, AŻ 8 (SOR) I 11 (TOR) 
W WOJEWÓDZTWACH ORAZ TYLKO JEDEN NA SZCZEBLU POWIATOWYM.





PROJEKT W RAMACH „POPRAWY BRD (PdP)” [11.2021]

PRZYKŁAD ZATWIERDZONEJ ORGANIZACJI RUCHU

𝐾 → 𝑃 = 3 +
6,4 + 10

𝟏𝟒, 𝟎𝟎
− 0 = 4,17 → 𝟓 𝒔

𝑃 → 𝐾 = 0 +
10 + 0

1,4
−

2,5

19,44
+ 1 = 6,01 → 𝟕 𝒔

9 𝑠 4 𝑠 10 𝑚



Dziękuję za 
uwagę !

KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ, TRANSPORTU I GEOTECHNIKI

AUDYTOR
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO


