
Aktywne przejście dla pieszych -
innowacyjny sposób na poprawę
bezpieczeństwa oraz komfortu
pieszych

Autor: Marcin Antonowicz
Miejsce: Warszawa
Data: 25.04.2022 r.

smartpass.city



Wypadki drogowe w roku 2021 i ich skutki wg. miejsca
powstawania

Przejście dla pieszych (tuż po jezdni) to
najniebezpieczniejsze miejscem na drodze.
W 2021 zostało zabitych 153 osób na
przejściach dla pieszych w Polsce.
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Od 2017 roku widać trend spadkowy w ilości
wypadków z udziałem pieszych.

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku, Komenda Głównej Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2022



Celem aktywnego przejścia dla pieszych
(oprócz oznaczenia miejsca w którym jest
przejścia dla pieszych) jest

1.Poinformowanie kierowcy o obecności
pieszego w strefie oraz na przejściu dla
pieszych,

1.Zapewnienie bezpiecznego i
komfortowego przejścia pieszym,

1.Ochrona zdrowia i życia ludzkiego
niewielkim nakładem finansowym.
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Aktywne przejść dla pieszych (APP) -
zsynchronizowany system
pulsujących świateł ostrzegawczych
pochodzących z oznakowania
poziomego i pionowego (1)
wyznaczającego uczestnikom ruchu
drogowego bezpieczne przejście
przez jezdnię. Pulsujące światła
ostrzegawcze w APP uruchamiają się
automatycznie jedynie w chwili, gdy
pieszy podchodzi do przejścia (2) i
generują sygnał ostrzegawczy dla
kierowców tak długo jak długo pieszy
znajduje się na przejściu (3).

smartpass.cityCo to jest aktywne przejście dla pieszych?



Gdy pieszy pojawia się w strefie
przejścia zsynchronizowane sygnały
świetlne o barwie żółtej (LEDy w 
drodze oraz nad znakiem D-6) 
włączają się automatycznie za 
pomocą czujników ruchu i pulsują w 
tej samej częstotliwości. 

System świateł ostrzegawczych
wyłącza się po opuszczeniu przez
strefy przejścia przez pieszego.

Gdy pieszego nie ma w 
strefie przejścia znaki D-6 oraz P-
10 wyznaczające miejsce
przejścia dla pieszych.

Zasady funkcjonowania
smartpass.city
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SmartPass - aktywne przejście dla pieszych
smartpass.city

http://www.youtube.com/watch?v=qxXdZpzrKdc


• Analiza I - jeszcze przed instalacją urządzeń BRD,
• Analiza II – bezpośrednio po instalacji urządzeń BRD,
• Analiza III – ponad miesiąc po instalacji urządzeń BRD.
• obliczono natężenie pieszych na przejściu z rozróżnieniem ich kategorii
• natężenie pieszych przeliczono na liczbę wejść na przejście z rozróżnieniem 

pojedynczo wchodzących osób i grup osób 
• natężenia i prędkości pojazdów uzyskano z badań firmy Heller Consult

smartpass.cityAnaliza bezpieczeństwa ruchu



Analiza bezpieczeństwa ruchu

• liczba przepuszczeń
- liczba (intencjonalnych) przepuszczeń przez 
pojazdy pieszych przechodzących przez 
przejścia

• czas oczekiwania pieszego na możliwość 
wejścia na przejście

• liczba sytuacji sklasyfikowanych jako 
konflikt

• prędkości pojazdów 10 m przed 
przejściem

smartpass.city



Poligon Różnica prędkości przed-po III seria [km/h]

Ludna -4,84
Powstańców Śląskich -5,44

Waszyngtona kier. Międzynarodowa -2,63 

Waszyngtona kier. Saska -2,16

Średnia ze wszystkich poligonów -3,76
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1. liczba przepuszczeń
3. czas oczekiwania pieszego na możliwość wejścia 
na przejście

2. liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt 4. prędkości pojazdów 10 m przed przejściem

Analiza bezpieczeństwa ruchu



Korzyści - Pieszy

✓Większe poczucie bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych

✓Większy komfort przejścia przez jezdnię

✓ Skrócenie czasu oczekiwania przed 
przejściem

✓Obserwowana zmiana zachowań kierowców 
(poprawa kultury jazdy i przepuszczania 
pieszych) 

smartpass.city



✓ Natychmiastowa informacja o obecności 
pieszego w strefie przejścia z dużej odległości

✓ Lepsza widoczność przejścia w każdych 
warunkach atmosferycznych i pory dnia

✓ Poprawa płynności ruchu – komfort jazdy

✓ Zmniejszenie drogi hamowania pojazdu 
przed przejściem

Korzyści - Kierowca
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✓Ograniczenie emisji spalin dzięki 
płynniejszej jeździe

✓ Oszczędność w budżecie miast -
Cena aktywnego przejścia dla 
pieszych z jest ponad czterokrotnie
niższa od ceny przejścia z sygnalizacją 
wzbudzoną dla tej samej lokalizacji
(średni koszt dla sygnalizacji wzbudzanej to około 150 tyś zł) 

✓ Zmniejszenia kosztów społeczny (dla rodzin 

oraz ich najbliższych) i ekonomicznymi (śmierć na drodze 
jednej osoby kosztuje Skarb Państwa 1 mln 470 tyś zł, jeśli śmierć dotyczy 
osoby w wieku do 17 roku życia koszt wzrasta do 5 mln zł)

Korzyści - Administracja
smartpass.city



APP w Polsce i w Warszawie

• Jest już ponad 430
Aktywnych Przejść
dla Pieszych Zebra
w Polsce

• 100% 
pozytywnych 
referencji
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Kontakt

PUP Euroasfalt sp. z o.o.
Marcin Antonowicz | Prezes
+48 606 854 206
marcin.antonowicz@euroasfalt.pl 
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