
 

 

Cykl „DostępnośćLAB” 

Spotkanie 2: 

Planujemy dostępne elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

25 kwietnia 2022 r.  

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku odbyło się drugie spotkanie – w formie 

webinarium, w ramach nowego cyklu - DostępnośćLAB. Spotkanie tym razem 

obejmowało zagadnienie dostępności w kontekście Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Celem spotkań jest stworzenie forum wymiany wiedzy pod kątem 

opisywania, planowania i wdrażania dostępności w projektach dofinansowywanych z 

funduszy UE.  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania Pana Pawła Engela, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. Następnie głos 

zabrał pan Konrad Galiński ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Pan Konrad, prowadzący 

spotkanie, przedstawił zebranych prelegentów, dyskutantów i przedstawił pokrótce 

program spotkania, a także wskazał na praktyczny wymiar spotkania z nowego cyklu. 

Wspomniał również, że będziemy posługiwać się mnogimi przykładami z życia, a 

nawet uczestniczyć w warsztacie. 

Pierwszym prelegentem był pan Adam Piotr Zając, ekspert i koordynator 

dostępności, który opowiadał o dostępności w kontekście bezpieczeństwa ruchu 

drogowego z perspektywy projektanta i wykonawcy. Pan Adam zaczął od 

przedstawienia definicji dostępności architektonicznej i BRD, a następnie przeszedł 

do omówienia uwarunkowań w dziedzinie BRD i dostępności. Przedstawił informacje 

mówiące o tym, że polskie drogi są dalej niebezpieczne: w 2020 roku zginęło 65 

osób na 1 milion mieszkańców. Średnia w Unii Europejskiej to 42 osoby. Poza tym 

warunki techniczne nie uwzględniają w pełni charakterystyki obszarów miejskich, 

drogi (ulice) nie są w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi. Wyzwaniem w tym 

aspekcie jest przede wszystkim nadmierna prędkość. W związku z tymi zebranymi 

wnioskami pan Adam omówił problemy i rozwiązania występujące w zakresie 



 

 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – związane z pieszymi i rowerzystami na drodze. 

Prelegent podsumował swoje spotkanie zaznaczając fakt, że nowoczesne miasto 

musi być zarówno dostępne, jak i bezpieczne dla mieszkańców, zwłaszcza tych 

najsłabszych (i niechronionych). Dodał, że aktualnie tematyka BRD budzi większe 

zainteresowanie i jest szerzej znana w środowisku projektantów niż 

dostępnościowców. 

Następnie odbyło się wystąpienie pana Bartosza Stępnia, prezesa i eksperta 

Spółdzielni Socjalnej FADO. Tradycyjnie już pan Bartosz przybliżył rozwiązania 

stosowane na świecie. Pokazał bardzo dobrze oświetlone przejścia dla pieszych z 

góry, podświetlone na ziemi przejścia dla pieszych, a także wzorcowy przycisk – z 

tyflografiką, dobrym dźwiękiem, a nawet miejscem na specjalną kartę, która pozwala 

na wydłużenie czasu przejścia na zielonym świetle przez przejście dla pieszych. 

Ciekawym rozwiązaniem są również wyświetlane czerwone pasy, które mają 

zasygnalizować kierowcy, że ma się zatrzymać. Istnieją też wyświetlane przejścia dla 

pieszych, elektronicznie, bardzo wyraźne – to mogłaby być bardzo dobre rozwiązanie 

dla osób słabowidzących. 

Kolejny prelegent, pan dr hab. Inż. Piotr Tomczuk, profesor Politechniki 

Warszawskiej, zajął się tematem oświetlenia przejść dla pieszych i jego wpływem na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pan Piotr fachowo opowiedział o audytach, jakie 

są prowadzone oraz ich efektach. W prezentacji pojawiło się odniesienie do pozycji 

Polski na tle Unii Europejskiej. Niestety, udział  pieszych ofiar śmiertelnych w czasie 

nocy, świtu i zmierzchu do doby wynosi 70 do 72 %. Jest to jeden z najwyższych 

udziałów w krajach Unii Europejskiej i powinien być sygnałem do wprowadzania 

zmian w oświetleniu, bo sytuacje zdarzają się po zmroku. W związku z tym pan 

profesor przedstawił wymogi dotyczące oświetlenia ulicznego w kontekście BRD. 

Rozwiązaniem rekomendowanym jest kontrast dodatni, jaki ma być widoczny w 

oświetleniu przejścia dla pieszych. Pan Piotr opowiadał o tym, jak mają być 

zlokalizowane te lampy, pokazywał odpowiednie ilustracje i przykłady. Wnioski 

płynące z tego wystąpienia mówią o tym, że po audytach uporządkowano obszar 

przygotowania inwestycji drogowych, związany z zagadnieniem oświetlenia przejść 

dla pieszych, a także ujednolicono zasady oświetlenia przejść dla pieszych które 



 

 

wprowadzono w ramach wytycznych. Ponadto zaproponowane zasady nawiązują do 

wymagań normy: PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg. W związku z tym zalecane 

jest stosownie do oświetlenia przejść dla pieszych dedykowanych opraw 

oświetleniowych cechujących się asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego i 

należy stosować procedury: projektowe, pomiarowe, odbiorcze  i kontrolne. 

Jeszcze przed przerwą pan Hubert Barański, prezes Fundacji Normalne Miasto 

Fenomen. Wystąpienie pana Huberta obejmowało temat projektowania bezpiecznych 

przejść dla pieszych. Pierwsza i najważniejsza zasada jest taka, że przejście dla 

pieszych powinno być wygodne, krótkie i widoczne. Pan Hubert przedstawił mnóstwo 

przykładów różnych przejść dla pieszych – tych z poprawnymi rozwiązaniami, jak i 

takie, które wymagają modernizacji. Ponadto zaznaczył, że różne przejścia będą 

potrzebowały różnych rozwiązań, nie da się wskazać jednego dobrego rozwiązania. I 

tak w jednym miejscu odpowiednie będą wyniesione przejścia dla pieszych, w innym 

obniżony chodnik, przejście z azylami, tzw. „Uszy Myszki Miki”. Wszelakie wytyczne 

dotyczące poszczególnych rozwiązań znajdują się w prezentacji, która została 

udostępniona. 

Po przerwie głos zabrał pan Marcin Antonowicz, dyrektor sprzedaży w 

Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym Euroasfalt. Pan Marcin zaprezentował 

rozwiązania, jakie produkuje jego firma. Aktywne przejście dla pieszych to 

innowacyjny sposób na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych. Przejście 

dla pieszych (tuż po jezdni) to najniebezpieczniejsze miejscem na drodze. Prelegent 

zaczął od tego, że w 2021 zostało zabitych 153 osób na przejściach dla pieszych w 

Polsce, natomiast od 2017 roku widać trend spadkowy w ilości wypadków z udziałem 

pieszych. Aktywne przejście dla pieszych to zsynchronizowany system pulsujących 

świateł ostrzegawczych pochodzących z oznakowania poziomego i pionowego 

wyznaczającego uczestnikom ruchu drogowego bezpieczne przejście przez jezdnię. 

Pulsujące światła ostrzegawcze w APP uruchamiają się automatycznie jedynie w 

chwili, gdy pieszy podchodzi do przejścia i generują sygnał ostrzegawczy dla 

kierowców tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. Celem aktywnego 

przejścia dla pieszych (oprócz oznaczenia miejsca w którym jest przejścia dla 

pieszych) jest poinformowanie kierowcy o obecności pieszego w strefie oraz na 



 

 

przejściu dla pieszych, zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejścia pieszym, 

ochrona zdrowia i życia ludzkiego niewielkim nakładem finansowym. Korzyści 

płynące z wdrożenia tego rozwiązania to między innymi większe poczucie 

bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, większy komfort przejścia przez jezdnię 

oraz skrócenie czasu oczekiwania przed przejściem. W Polsce w tej chwili jest już 

ponad 430 Aktywnych Przejść dla Pieszych i zbierają same pozytywne recenzje, co 

jest dobrym argumentem do tego, żeby rozważyć ich wprowadzenie w nowych, 

kolejnych lokalizacjach. 

Na koniec pan Bartosz Stępień przeprowadził z zebranymi uczestnikami spotkania 

krótkie ćwiczenie warsztatowe – pokazując fotografie, prosił o wskazanie, co jest w 

nich poprawne, a co nie. Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się do komentowania 

zdjęć na czacie, odpowiadając na pytania stawiane przez pana Bartosza. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób, w tym głównie przedstawiciele 

beneficjentów funduszy UE i CUPT. Webinar zakończył się podsumowaniem 

prowadzącego, pana Konrada Galińskiego ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Pan 

Konrad podsumował krótko spotkanie i podziękował wszystkim zebranym gościom, 

prelegentom, osobom tworzącym napisy na żywo oraz zaprosił na kolejne spotkania 

z cyklu Dostępność LAB. Spotkania odbywają się co dwa miesiące. 


