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Wstęp

Paweł Engel1

Ostatnie lata to okres intensywnego inwestowania przez polskie miasta w rozwój 
transportu publicznego. Szeroka dostępność środków z polityki spójności Unii 
Europejskiej znacząco zmieniła oblicze wielu polskich ośrodków i usprawniła 
przemieszczanie się. Niezbyt często jednak patrzymy na inwestycje w komunikację 
zbiorową jako element zmiany poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też, 
szerzej patrząc, jak czynnik poprawiający bezpieczeństwo podróżowania.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 
transportowe jest niezwykle ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie 
miasta. Powstaje zatem bardzo istotne pytanie – czy jest możliwy pomiar zmiany, 
jaką generujemy inwestując w rozwój transportu zbiorowego? 

Polskie miasta już przeszły dużą metamorfozę i wszystko wskazuje na to, że będą ją 
przechodzić nadal. Aby jednak wydatkować efektywnie środki na inwestycje warto 
wiedzieć, jaki efekt osiągamy, również w tych mniej oczywistych obszarach.

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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TOBcast
Zachęcam do wysłuchania 2 odcinka TOBcastu, w którym rozmawiam z Joanną 
Świderską – Dyrektorem Departamentu Projektów Miejskich w Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. Kwestie, które poruszamy to:

• Czy w miejskich projektach transportowych finansowanych z funduszy UE 
zwraca się uwagę na wpływ transportu publicznego na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego? 

• Jak zmienił się miejski transport zbiorowy wskutek realizacji projektów 
finansowanych z funduszy UE? Czy w wyniku realizacji projektów PO IiŚ nastąpi/
nastąpiło podniesienie poziomu bezpieczeństwa transportu zbiorowego?

• Jakie uzupełniające projekty transportowe (np. zwiększenie przepustowości 
skrzyżowań dla transportu publicznego, tworzenie nowych relacji 
na skrzyżowaniach i rozjazdach) mogą w znaczący sposób zwiększyć 
bezpieczeństwo systemu transportowego miast?

Link do TOBcast-u: https://youtu.be/YtLyTb_kJSA

5

https://www.youtube.com/watch?v=YtLyTb_kJSA&list=PLR42_SA3iEEWNME851cZNJjcjorwJkFok
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1.  Podsumowanie spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego 

Edyta Boratyńska-Karpiej2

Spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. Wpływ transportu 
zbiorowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego - czy da się to zmierzyć? odbyło 
się 21 kwietnia 2022 roku. Tradycyjnie uczestników powitał Przewodniczący 
Transportowego Obserwatorium Badawczego – Paweł Engel – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania. W wystąpieniu 
zwrócił uwagę, że 1 rok naszego życia spędzamy na dojazdach do pracy. Bardziej 
wydajny transport i krótsze dojazdy do pracy mogą zmniejszyć zanieczyszczenie 
środowiska w miastach i poprawić jakość życia ludzi. A co z ich bezpieczeństwem? 
67% wypadków drogowych zdarza się w miastach. Większość śmiertelnych lub 
poważnych wypadków drogowych z udziałem pieszych w UE ma miejsce na 
obszarach miejskich.

W latach 90. ubiegłego wieku pojawiło się nowe podejście do rozwoju transportu. 
Stworzono koncepcję tzw. zrównoważonego systemu transportowego, z której 
wynika że:

„[...] system zrównoważonego transportu to taki system, który:

• umożliwia spełnienie podstawowej potrzeby dostępu do niego przez jednostki 
i społeczeństwa, w sposób bezpieczny i spójny z potrzebami zdrowia ludzkiego 
i ekosystemów oraz odpowiada wymogom wartości kapitałowych w obrębie 
danego pokolenia i w skali międzypokoleniowej;

• jest przystępny cenowo, skutecznie funkcjonuje, oferuje wybór środków 
transportu oraz wspiera prężnie rozwijającą się gospodarkę;

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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• ogranicza emisje i odpady z uwzględnieniem możliwości planety do ich absorpcji, 
minimalizuje zużycie zasobów nieodnawialnych, ogranicza konsumpcję zasobów 
odnawialnych do poziomu zrównoważenia, przetwarza i wtórnie wykorzystuje 
ich komponenty oraz minimalizuje wykorzystanie gruntów, a także ogranicza 
natężenie hałasu”.

Transport miejski niewątpliwie wpisuje się w idę zrównoważonego transportu. 
Z drugiej strony nie jest odseparowany od innych gałęzi transportu, w szczególności 
od transportu drogowego. Wpływa więc na te gałęzie. Wydaje się, że można 
tutaj mówić o systemie naczyń połączonych, ale jak ustalić jaki wpływ ma miejski 
transport publiczny i jego wydajność na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Następnie podkom. Marcin Sulik p.o. Kierownika Sekcji Profilaktyki Społecznej 
Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Stołecznej Policji przedstawił 
prezentację pt. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na świecie.

7
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Następnie rozpoczęła się I sesja pt. Bezpieczeństwo w transporcie miejskim 
w Polsce – wybrane problemy, której moderatorem był prowadzący całe 
spotkanie - Paweł Engel. Sesja składała się z 3 prezentacji a na koniec została 
przeprowadzona krótka dyskusja.

Prezentacje:

Wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego w miastach w Polsce - 
prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w transporcie miejskim 
w Polsce - dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty - Wydział Zarządzania 
i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Warszawie i co z niego wynika - 
Mikołaj Pieńkos - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Miejski transport zbiorowy jako system, od pozostałych podsystemów różni się 
nie tylko charakterem swej działalności i w efekcie wytwarzanego produktu, 
ale również strukturą zasobów produkcyjnych i formami ich użytkowania. 
Wyodrębniony ze względu na specyfikę problematyki eksploatacyjno-
ekonomicznej transport miejski, dysponuje właściwym układem powiązań 
wewnątrztransportowych, a także wchodzi w relacje z szeroko rozumianym 
otoczeniem. Otoczenie miejskiego transportu zbiorowego obejmuje tzw. otoczenie 
miejskie (mikrootoczenie) wyznaczone granicami administracyjnymi miasta jak 
również tzw. otoczenie pozamiejskie (makrootoczenie), oznaczające powiązania 
i relacje ze złożonym system gospodarczym kraju. 

Charakterystyczną cechą działalności transportowej jest silne oddziaływanie 
otoczenia. Postępująca globalizacja i wirtualizacja przestrzeni funkcjonowania, 
a także interakcyjność oddziaływania sprawia, że transport miejski jest coraz 
bardziej uzależniony od otoczenia.
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Funkcjonując w skomplikowanym otoczeniu, system dostosowuje się do jego 
warunków i wymogów. Proces ten przebiega z różną dynamiką, ze względu na 
kapitałochłonność i techniczno-technologiczną specyfikę procesu produkcji 
transportowej, czego efektem jest różny stopień wykorzystania posiadanych 
zasobów.

Oznacza to, że układ wzajemnych powiązań pomiędzy miejskim transportem 
zbiorowym a otoczeniem cechuje na ogół:

• dwukierunkowość, o ustalonej dynamice i aktywności przepływów; 

• asymetria, w ocenie siły i pozycji stron i w efekcie możliwości oddziaływania na 
siebie; 

• hierarchia, wynikająca z relacji istniejących w ramach powiązań pomiędzy sferą 
realną a sfera regulacyjną kształtującą ją, a także z naturalnej hierarchii typowej 
dla struktury podmiotowo-instytucjonalnej otoczenia.

Podczas dyskusji rozmawiano w związku z tym m.in. o rozwiązaniach 
zmniejszających zatłoczenie w miastach, które mogą być istotnym czynnikiem 
poprawy brd na terenach zabudowanych oraz o tym, czy należy do nich dobrze 
rozwinięty transport zbiorowy. 

 

9
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Po przerwie odbył się warsztat pt. Jak zmierzyć wpływ transportu zbiorowego 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego? poprowadzony przez prof. dr hab. inż. 
Mirosława Siergiejczyka z Politechniki Warszawskiej. Otwarciem warsztatu 
było wystąpienie Łukasza Zboralskiego - Redaktora naczelnego portalu brd24, 
który zwrócił uwagę na główne problemy związane z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego oraz potencjalnymi możliwymi działaniami w celu zmierzenia wpływu 
transportu miejskiego na poprawę brd. 

Wśród uczestników warsztatu byli:

• Aneta Kostelecka - Kierownik Zespołu Badawczego w PBS Sp. z o.o.

• Dorota Olszewska - Prezeska, Dyrektorka Generalna - Partnerstwo dla 
Bezpieczeństwa Drogowego

• Marcin Gromadzki - Public Transport Consulting

• dr inż. Jacek Szmagliński - Politechnika Gdańska

• Łukasz Zboralski - Redaktor naczelny portalu brd24

• Marcin Żabicki - Dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Podczas warsztatu eksperci rozmawiali m.in. o głównych czynnikach wpływających 
na bezpieczeństwo transportu miejskiego, jakie wskaźniki przyjąć i jak je liczyć. 
Zastanawiali się też, czy w planowaniu transportu w mieście bierze się pod uwagę 
wskaźnik wpływu transportu miejskiego na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Rozmawiano również o badaniach tego aspektu i potencjalnych narzędziach, 
które mogłyby być w nich wykorzystane. Jeden z ekspertów podzielił się 
doświadczeniami z projektu badawczego BRIK. Projekt obejmował wykorzystanie 
nowoczesnych metod pomiarowych, takich jak techniki pozycjonowania 
satelitarnego GNSS, pomiary inercyjne INS oraz skaning laserowy LS, w procesie 
zarządzania siecią dróg kolejowych. Politechnika Gdańska przeprowadziła analizę 
metod określania i oceny kształtu toru, przedstawiła koncepcję badań trajektorii 
linii kolejowych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, podjęła kwestię wpływu 
dynamiki ruchu wagonu pomiarowego na pomiary położenia toru z wykorzystaniem 
mobilnych technik GNSS/INS oraz zaprezentowała projekt platformy pomiarowej 
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wraz z jego wstępną weryfikacją. Wyniki tych badań można wykorzystać 
w miejskim transporcie szynowym.

Ostatnia część pt. Safety of urban public transport in the changing world reality 
(sesja w języku angielskim bez tłumaczenia) dotyczyła doświadczeń zagranicznych 
i wzięli w niej udział przedstawiając swoje prezentacje:

Pros and cons of introducing autonomous vehicles into road traffic - Tine Haas - 
CPEng, IntPE(NZ). Principal at Dornier Consulting International GmbH.Tine Haas 

Transportation Performance Management 2022 Safety Measure Targets and 
Highway Safety Program Behavioral and Infrastructure Investment Plan - Tad 
Borkowski P.E. - Fairfax County Government, Virginia 

Integrating road safety into Transit-Oriented Development - Gregoire F. 
Gauthier - Sr. Transport Specialist, World Bank.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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Czat
W czasie całego spotkania na czacie toczyła się ożywiona dyskusja. Poniżej znajdują 
się główne tezy stawiane przez słuchaczy3:

• Biorąc pod uwagę konieczność dostania się pasażerów do pojazdów 
komunikacji miejskiej, wykorzystanie przejść dla pieszych będzie mimo 
wszystko duże.

• Nie zgadzam się z tymi wnioskami. Gwałtowne hamowanie, jeśli nie kończy się 
zderzeniem z pojazdem obcym, nie jest wynikiem winy kierującego pojazdem 
transportu zbiorowego. Najczęściej wynika z wymuszenia pierwszeństwa przez 
inny pojazd.

• Myślę, że największy udział osób 65+ wśród poszkodowanych może wynikać 
z dużego udziału tej grupy wiekowej w strukturze pasażerów.

• Wszystko zależy od miasta. Duży udział wynika z tego, że osoba starsza kiedy 
upada może bardzo łatwo ulec kontuzjom, którym nie ulega w pełni sprawna 
osoba w wieku <65.

• Zgadzam się i dodam, że ludzie starsi nie mają również takiego refleksu jak ludzie 
młodzi, żeby w chwili gwałtownego hamowania złapać się poręczy i tym samym 
uniknąć upadku.

• Jakimi narzędziami możemy wpływać na ruch drogowy aby zwiększać 
bezpieczeństwo pasażerów w drodze z i na przystanek? Biorąc pod uwagę, że 
piesi są najbardziej narażonymi uczestnikami ruchu drogowego, a pewne grupy 
użytkowników to osoby starsze lub z różnymi niepełnosprawnościami, ludzie 
ci w zasadzie nie mają alternatywy w zakresie korzystania z innych środków 
transportu w miastach poza komunikacją miejską.

• Dlaczego w dyskusjach o przestrzeni ulic używamy głównie pojęcia 
„niewystarczająca ilość miejsc postojowych”, a nie „za duża ilość pojazdów na 
ulicach”? 

³ Wypowiedzi zostały zacytowane dosłownie.
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Zgadzam się, tym bardziej, że na ulicach miast mamy nadmiarowe wykorzystanie 
transportu indywidualnego, a raczej nie stać nas (przestrzennie i finansowo) na 
takie luksusy.

• W zarządzaniu transportem w miastach często udajemy, że możemy poprawić 
wygodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu jednocześnie, po czym 
udajemy, że trochę poprawiamy. W efekcie wszyscy mają trochę gorzej.

• Niestety przyczyny zdarzeń określane w raportach są bardzo często 
przyczynami wtórnymi. A na ile następuje analiza przyczyn pierwotnych? Czy 
takie np. niedostosowanie prędkości to zawsze jedyna przyczyna?

• Bo zrobić P&R i powiedzieć, że „on jest”, to nie wszystko. Infrastruktura musi być 
dostępna, praktyczna i dopasowana do potrzeb w szczegółach, bo pojedynczy 
użytkownik weryfikuje ją na poziomie „organoleptycznym”. Dopasowywanie 
potrzeb pod tezę projektową zawsze okaże się porażką.

• Moim zdaniem można w pewien sposób zwiększyć bezpieczeństwo osób 
starszych poruszających się komunikacją zbiorową w taki sposób, żeby 
projektować pojazdy w taki sposób, aby większość miejsc siedzących była tyłem 
do kierunku jazdy - w trakcie gwałtownego hamowania taką osobę „wciska 
w siedzenie” i tym samym chroni od upadku. Raz byłam świadkiem - pewnie 
każdy z nas miał podobne doświadczenia, że osoba starsza spada z siedzenia i np. 
uderza głową o uchwyt dla osób stojących podczas gwałtownego hamowania, 
ponieważ nie zdąży się niczego chwycić.

• Świadomość przepisów użytkowników to materiał na niejedną pracę naukową, od 
inżynierii, przez ekonomię, socjologię i może do psychologii włącznie.
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Wpływ transportu zbiorowego  
na bezpieczeństwo ruchu drogowego  

- czy da się to zmierzyć?
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

21 kwietnia 2022 r. 

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

09.50 – 10.00  Powitalna kawa wirtualnie

10.00 - 10.15  Otwarcie 

 Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

10.15 – 10.35 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na świecie 

 podkom. Marcin Sulik  – p.o. Kierownika Sekcji Profilaktyki 
Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Stołeczna 
Policji

10.35 – 11.45 SESJA 1: Bezpieczeństwo w transporcie miejskim w Polsce – 
wybrane problemy 

 Wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego w miastach 
w Polsce  
prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu 
Samochodowego

 Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w transporcie 
miejskim w Polsce  
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty - Wydział Zarządzania 
i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej
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 Audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Warszawie 
i co z niego wynika - Mikołaj Pieńkos - Zarząd Dróg Miejskich 
w Warszawie

 Q&A

11.45 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.00 Warsztat: Jak zmierzyć wpływ transportu zbiorowego na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego?

 Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk   - 
Politechnika Warszawska

 Wystąpienie otwierające: Łukasz Zboralski - Redaktor naczelny 
portalu brd24

 Paneliści:

 Aneta Kostelecka - Kierownik Zespołu Badawczego w PBS Sp. 
z o.o.

 Dorota Olszewska - Prezeska, Dyrektorka Generalna - 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

 Marcin Gromadzki - Public Transport Consulting

 dr inż. Jacek Szmagliński - Politechnika Gdańska

 Łukasz Zboralski - Redaktor naczelny portalu brd24

 Marcin Żabicki - Dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza 
Komunikacji Miejskiej 

13.00 – 14.00 SESJA 2: Safety of urban public transport in the changing 
world reality (sesja w języku angielskim bez tłumaczenia)

 Pros and cons of introducing autonomous vehicles into road 
traffic - Tine Haas - CPEng, IntPE(NZ), Principal at Dornier 
Consulting International GmbH. 
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Transportation Performance Management 2022 Safety 
Measure Targets and Highway Safety Program Behavioral and 
Infrastructure Investment Plan - Tad Borkowski P.E. - Fairfax 
County Government, Virginia 

 Integrating road safety into Transit-Oriented Development - 
Gregoire F. Gauthier - Sr. Transport Specialist, World Bank

14.00  Podsumowanie - Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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2.  Wydajność transportu miejskiego 
a bezpieczeństwo ruchu drogowego - 
podsumowanie spotkania TOB według jego 
uczestnika 

dr inż. Jacek Szmagliński4 

Główne wnioski wypływające z dostępnych opracowań oraz prezentacji i dyskusji 
podczas spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego:

• Pojazdy transportu miejskiego poruszające się w ruchu drogowym uczestniczą 
w dużej liczbie kolizji i wypadków.

• Przejazd wewnątrz pojazdu transportu zbiorowego, pod kątem zagrożenia 
śmiercią lub ciężkim zranieniem, jest obecnie najbezpieczniejszym sposobem 
poruszania się na terenach zurbanizowanych.

• Obserwuje się dużą liczbę zdarzeń z udziałem pasażerów wewnątrz pojazdów, 
kończących się lekkimi obrażeniami ciała. Bardzo często są one skutkami 
przewrócenia się pasażera podczas gwałtownego hamowania. Istotnym 
jest, aby w sposób systemowy określać przyczyny pierwotne takich zdarzeń 
drogowych. Wskazano, że w wielu przypadkach w których nie doszło do kolizji po 
gwałtownym hamowaniu, wina za przewrócenie się pasażera jest przypisywana 
kierowcy pojazdu transportu zbiorowego.

• Znaczącą grupę wśród osób poszkodowanych po przewróceniu się wewnątrz 
pojazdu stanowią osoby w podeszłym wieku. Należy przeprowadzić dodatkowe 
badania w celu oceny możliwości podniesienia bezpieczeństwa dla tych osób.

4 Politechnika Gdańska
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• Coraz szersze wykorzystanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 
w pojazdach ułatwia badanie przyczyn zdarzeń drogowych oraz lepsze szkolenie 
osób prowadzących pojazdy.

• Pojazdy transportu zbiorowego z uwagi na swoje gabaryty oraz masę 
stanowią potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 
Z przytoczonych podczas obrad badań wynika, że większość (75-90%) sprawców 
wypadków i kolizji z udziałem pojazdu transportu zbiorowego, to kierujący 
pojazdami obcymi lub piesi. Stąd też wydaje się niezbędne, aby zwiększyć 
świadomość użytkowników dróg oraz polepszyć jakość szkolenia kierowców.

• W celu oceny zagrożenia jakie stanowi transport publiczny, wykonuje się audyty 
bezpieczeństwa całego systemu transportowego lub jego poszczególnych części. 
Oceniane są:

a. widoczność na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

b. jakość oświetlenia,

c. stan nawierzchni,

d. stan urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu,

e. stan oznakowania poziomego i pionowego oraz klarowność oznakowania,

f. stan taboru,

g. stan wyszkolenia kierujących,

h. stan otoczenia prawnego.
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• Należy ulepszyć proces oceny bezpieczeństwa systemu transportu zbiorowego 
oraz wprowadzić szeroko zakrojone działania zmierzające do naprawienia 
wykrytych nieprawidłowości.

• Transport publiczny analizowany jako część systemu transportowego zwiększa 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobrze zorganizowana sieć 
transportu publicznego powoduje zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów 
indywidualnych, które to stanowią większość źródeł zagrożenia w ruchu 
drogowym.

• Prowadzi się szereg działań, które mają na celu uatrakcyjnienie transportu 
zbiorowego.

• Bardzo istotne jest badanie preferencji podróżnych, tak aby dopasowywać ofertę 
transportu zbiorowego do oczekiwań społecznych. Postulaty transportowe 
związane są z bezpośredniością dojazdu, czasem przejazdu, komfortem, 
poczuciem osobistego bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że postulaty różnią 
się w zależności od lokalizacji, w której wykonywane są badania. Stąd też istotne 
jest to, aby podczas podejmowania decyzji opierać się na lokalnych potrzebach 
zgłaszanych przez społeczność.
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3.  Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w transporcie miejskim 
w Polsce

Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty5

Streszczenie: Realizacja szerokiego spektrum zadań stawianych współcześnie 
przed systemem transportowym każdego miasta jest ściśle związana z rosnącymi 
potrzebami przewozowymi oraz sposobem ich zaspokajania. Z jednej strony 
zauważalna jest popularyzacja transportu miejskiego i inwestycje w infrastrukturę 
miejską, z drugiej natomiast istnieje problem wzrostu udziału transportu drogowego, 
przyczyniającego się do powstawania kongestii transportowej, zanieczyszczenia 
powietrza oraz wypadków drogowych. Problematyka ta jest ze sobą ściśle związana 
i ma bez wątpienia zdecydowanie szerszy wymiar. Tym samym, celem artykułu 
jest nakreślenie kluczowych wyzwań stojących przed bezpieczeństwem ruchu 
drogowego w polskich miastach. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, transport miejski, wyzwania

5 Akademia Sztuki Wojennej
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Abstrakt: The implementation of a wide range of tasks posed by the transport 
system of each city today is closely related to the growing transport needs and the 
way of satisfying them. On the one hand, there is a noticeable popularization of city 
transport and investments in city infrastructure, but on the other hand, there is 
a problem of an increase in the share of road transport, contributing to the formation 
of transport congestion, air pollution and road accidents. These issues are closely 
related to each other and undoubtedly have a much wider dimension. Thus, the aim 
of the article is to outline the key challenges facing road safety in Polish cities.

Keywords: safety, city transport, challenges

Wprowadzenie

Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach jest od lat 
uwzględniana w formułowaniu polityki transportowej zarówno unijnej, jak 
i krajowej, regionalnej czy też polityce transportowej miast. Do kluczowych 
dokumentów akcentujących konieczność poprawy tego zjawiska zaliczyć można 
m.in.: IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Unii Europejskiej (UE) przyjęty w 2010 roku i zakładający zmniejszenie o połowę 
łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 roku, 
począwszy od 2010 roku (W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 
2011-2020, 2010, s. 4), Białą Księgę UE z 2011, w której zakreślono ambitne 
cele z zakresu działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pochodną 
tego dokumentu było przyjęcie w 2013 roku Pakietu mobilności miejskiej, który 
podkreślał konieczność zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach 
oraz podjęcia kroków zmierzających do koordynacji działań państw unijnych 
oraz poszczególnych ich regionów w zakresie wyzwań związanych z mobilnością 
w miastach. Szczególne znaczenie mają dokumenty stricte dotyczące tej 
problematyki. Nie sięgając daleko wstecz, w 2020 roku na 3 Światowej Konferencji 
Ministerialnej przyjęto Deklarację Sztokholmską wyznaczającą światowe kierunki 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzywającą do 
zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o co najmniej 50% 
w latach 2020–2030 (Stockholm Declaration, 2020, s. 3). 
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Powtórzenie tych założeń znalazło również odzwierciedlenie w rekomendacjach 
Zgromadzenia ONZ na lata 2021-2030, pod nazwą Druga Dekada Działań 
na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) (Resolution adopted by 
the General Assembly, 2020, s. 5.). Krajowy wymiar konieczności poprawy 
bezpieczeństwa na polskich drogach został odzwierciedlony w Narodowych 
Programach Bezpieczeństwa Drogowego, a wraz z tym Programach Realizacyjnych 
w poszczególnych latach. Dokumentów oraz programów poruszających BRD 
w ostatnich latach ukazało się kilkadziesiąt, co świadczy z jednej strony o randze tego 
zagadnienia, ale także stanowi o tym, że podejmowane od lat działania w tym zakresie 
nie przynoszą oczekiwanych efektów i nadal stanowią wyzwanie w tym zakresie.

Współczesny wymiar bezpieczeństwa 
transportu miejskiego
Problematyka dotycząca podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie 
miejskim od lat stanowi przedmiot zainteresowania wśród przedstawicieli różnych 
szczebli administracji publicznej (Pietrzyk-Wiszowaty, 2018, s. 80-81). Termin 
„bezpieczeństwo” nierozerwalnie wpisane jest w naturalną potrzebę oraz wartość 
niezbędną do prawidłowego rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy społecznej, 
a określane jest najczęściej jako stan pewności, spokoju, w którym występuje 
brak zagrożeń zewnętrznych (Lewandowski, 2010, s. 124). Mając na uwadze 
bezpieczeństwo transportu w miastach należy zauważyć, że występuje wiele 
czynników stanowiących zagrożenie tego bezpieczeństwa, a kluczowym z nich 
są wypadki drogowe. Otóż, Polska od wielu lat utrzymuje jeden z najgorszych 
wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również w transporcie 
miejskim. W 2011 roku na polskich drogach w obszarze zabudowanym doszło 
do ponad 29 tys. wypadków, w których śmierć poniosło prawie 2000 osób. 
Od tego czasu wprawdzie można zaobserwować systematyczną poprawę, 
bowiem w zakresie wypadków jest spadek ok. 55%, natomiast w przypadku ofiar 
śmiertelnych prawie o 45%. Niemniej nadal w 2021 roku pozostajemy krajem, 
gdzie dochodzi do największej liczby wypadków oraz dużej liczby zgonów w skutek 
wypadków, jak również osób rannych. Na rysunku 1 przedstawiono zestawienie 
wypadków drogowych w obszarze zabudowywanym w Polsce w latach 2011-2021.
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Rysunek 1. Wypadki drogowe w obszarze zabudowanym w Polsce w latach 
2011-2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wypadki drogowe w Polsce 2012-
2022, Raporty roczne, KGP BRD, Warszawa 2012-2022. 
 
Dane statystyczne są nieubłagalne i sytuacja na polskich drogach jest nadal 
jedną z najgorszych w Unii Europejskiej, a liczba 65 ofiar w przeliczeniu na milion 
mieszkańców jest bliska średniej europejskiej z 2011 roku. To pokazuje, jak dużo 
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zostaje do nadrobienia w tym zakresie. Podejmowane działania powinny mieć 
wymiar wielopłaszczyznowy, angażujący nie tylko decydentów, ale wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. To również płaszczyzna do działania wszystkich 
osób i podmiotów zaangażowanych w procesy projektowania i zarządzania 
infrastrukturą, edukacją, nadzorem nad ruchem drogowym, a także obejmująca 
często pomijany obszar związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych.
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Wyzwania dla bezpieczeństwa transportu 
miejskiego
Dalekosiężne działania oparte na przyjętej przez państwa UE „Wizji Zero” 
w transporcie drogowym, stanowią istotną zmianę podejścia do bezpieczeństwa 
w transporcie i pojmowania go w charakterze systemowym. Podstawowym 
założeniem w tym zakresie jest to, że poważne wypadki drogowe 
(z ofiarami śmiertelnymi lub poważnymi obrażeniami) są niedopuszczalne, 
a długoterminowym celem jest zmniejszenie ich liczby do zera. Tym samym, 
„Wizja Zero” opiera się na (Jamroz, Michalski, Żukowska, 2017, s. 112):

• filozofii planowania bezpieczeństwa ruchu drogowego zakładającej, że nikt nie 
powinien zginąć ani zostać poważnie ranny podczas korzystania z systemu 
transportu drogowego;

• długofalowej strategii działania polegającej na przekształceniu systemu 
transportu drogowego w celu zmiany stopnia odpowiedzialności pomiędzy 
użytkownikami dróg i pojazdami (w tym przemysłem motoryzacyjnym) a drogą 
i jej otoczeniem (planiści, projektanci i system utrzymania dróg; system 
sterowania ruchem, drogowy system awaryjny i opieka zdrowotna, rząd, 
parlament itp.)

Tym samym, wyzwania stojące przed bezpieczeństwem transportu miejskiego 
można pogrupować na: społeczne, infrastrukturalne oraz militarne. Usprawnienie 
struktur organizacyjnych, koordynacja działań i zaangażowanie, a także ciągły 
monitoring realizowanych prac w tym zakresie sprowadza się do zintegrowanego 
zarządzania wszystkimi elementami, które w konsekwencji przyniosą skutek 
w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na rysunku 2. 
przedstawiono kluczowe obszary wyzwań dla bezpieczeństwa transportu 
miejskiego.
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Rysunek 2. Wyzwania dla bezpieczeństwa transportu miejskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Jednym z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa w transporcie miejskim 
są wyzwania społeczne. Dotyczą one szeroko rozumianej konieczności 
kształtowania zachowań transportowych poprzez szeroką edukację 
komunikacyjną społeczeństwa i promocję bezpieczeństwa zarówno wśród 
dzieci i młodzieży, jak i kierowców rożnych środków transportu oraz pieszych. 
Istotnym jest w tym zakresie informowanie o możliwych konsekwencjach 
niepożądanych zachowań oraz ich skutków. Ponadto, według deklaracji 
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sformułowanej na gruncie wspólnotowej polityki transportowej, użytkownicy 
systemu transportowego, winni mieć możliwość optymalizacji swojej podróży 
poprzez efektywne powiązanie różnych rodzajów transportu. W tym celu należy 
promować pasażerskie przewozy multimodalne (Sośnicki, Szołtysek, 2010, s. 
33). Mając na względzie wyzwania społeczne należy w tym obszarze zwrócić 
również uwagę na takie elementy, jak: zarządzanie ruchem pieszym i rowerowym 
w miastach, kreowanie i propagowanie transportu zbiorowego czy też 
zarządzanie polityką parkingową i taryfową. Tym samym, dopiero kompleksowe 
podejście do tych wyzwań pozwoli osiągnąć założone w programach z zakresu 
BRD cele. 

Jednym z kluczowych wyzwań, które należy zaakcentować, a które było i jest 
od lat zaniedbane dotyczy zarządzania skutkami bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego, w szczególności w kontekście tego co się dzieje po wypadku 
osobom poszkodowanym. W Rezolucji ONZ podkreślono konieczność podjęcia 
działań na rzecz wzmacniania systemu ratownictwa i opieki powypadkowej 
ofiarom wypadków drogowych (Resolution adopted by the General Assembly, 
2020, s. 7). Chodzi tu o zapewnienie długofalowego wsparcia tym osobom 
oraz ich rodzinom w celu zaspokojenia potrzeb zarówno medycznych, jak 
i psychologicznych, czy społeczno-ekonomicznych. 

Kolejnym wartym zaakcentowania obszarem są wyzwania infrastrukturalne 
związane m.in. z kongestią na obszarach miejskich czy niewystarczającą liczbą 
miejsc parkingowych. Sytuacja w tym zakresie od lat jest niezmienna, jedynie 
miasta zamieniają się miejscami pod względem poziomu zatłoczenia na drogach. 
Aż 7 miast jest w pierwszej światowej 50-tce pod względem kongestii, co 
znaczy, że stanowią one wąskie gardła komunikacyjne, z czym należy się jak 
najszybciej zmierzyć. W tabeli 1. zaprezentowano średni poziom zatłoczenia 
w głównych miastach w Polsce w 2021 roku.
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Tabela 1. Poziom zatłoczenia w polskich miastach w 2021 roku

Miejsce  
w krajowym 

rankingu

Miejsce  
w globalnym 

rankingu

Miasto Średni poziom 
zakorkowania

Wzrost 
natężenia 

ruchu  
w porównaniu  

z 2019 r.

1 15 Łódź 45% -2%

2 20 Kraków 42% -3%

3 20 Wrocław 41% +2%

4 30 Warszawa 37% - 3%

5 33 Poznań 37% - 7%

6 38 Szczecin 36% + 6%

7 45
Gdańsk, 

Gdynia, Sopot
34% + 1%

8 91 Lublin 29% + 2%

9 113 Bydgoszcz 27% - 7%

Źródło: opracowanie na podstawie:  
www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=IN

http://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=IN 
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Kongestia transportowa w miastach generuje określone problemy ekonomiczne, 
w postaci straty czasu, których rozmiar można oszacować jako koszt 
utraconych korzyści (https://przeglad-its.pl/). To również nadmierna liczba 
samochodów, która musi zostać zaparkowana. Przekłada się to na parkowanie 
pojazdów w niedozwolonych miejscach, w tym na: zakazach, przejściach dla 
pieszych, ścieżkach rowerowych czy trawnikach, niejednokrotnie ograniczając 
pole widzenia kierowcom, jak i pieszym, co w efekcie negatywnie wpływa 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększając prawdopodobieństwo 
powstawania wypadków drogowych.

Kolejne wyzwanie, o którym już współcześnie zdążyliśmy zapomnieć związane 
jest z przemieszczaniem przez miasta określonych sił i środków przez Siły 
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Przewożony jest prowiant oraz sprzęt 
wojskowy. Takie działania również wymagają zwrócenia uwagi na problem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wnioski
Dokumenty UE i krajowe dotyczące problematyki BRD potwierdzają, że od 
kilkunastu lat istnieje zrozumienie potrzeby podejmowania działań zgodnych 
z poprawą poziomu bezpieczeństwa na drogach. Zmieniane są w tym zakresie 
przepisy prawne oraz realizowane różne inwestycje wychodzące naprzeciw 
współczesnym potrzebom w tym zakresie. Niemniej jednak, mimo widocznego 
spadku liczby wypadków drogowych, nadal ten wskaźnik jest jednym 
z najwyższych wśród państw UE. Tym samym, działania podejmowane na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce muszą mieć wymiar 
wielopłaszyznowy. Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego można 
ogólnie podzielić na: infrastrukturalne, społeczne i militarne, chociaż każdy z tych 
kryteriów obejmuje szeroki wachlarz szczegółowych działań, które należy podjąć 
w celu poprawy BRD. 
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4.  Wyniki audytu bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych w Warszawie

Mikołaj Pieńkos6

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest priorytetem m.st. Warszawy. Działania 
na rzecz jego poprawy powinny być kompleksowe (a nie punktowe), zaś 
decyzje w sprawie zmian poprawiających bezpieczeństwo na drogach powinny 
być podejmowane na podstawie spójnych merytorycznych kryteriów. Dlatego 
Zarząd Dróg Miejskich w latach 2016-2020 przeprowadził kompleksowy 
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

To prawdopodobnie najszerzej zakrojony i najbardziej drobiazgowy audyt przejść 
dla pieszych na świecie. Zwykle takie działania prowadzi się punktowo, tam gdzie 
np. statystyki wypadków wskazują na zagrożenia dla pieszych.

6 Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
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Pracę rozpoczęliśmy od inwentaryzacji, czyli policzenia wszystkich zebr 
bez sygnalizacji świetlnej znajdujących się na drogach podlegających ZDM 
(powiatowych, wojewódzkich i krajowych). Wielu zarządców dróg nie ma 
takiej wiedzy, co znacznie utrudnia kompleksowe podejście do poprawy BRD. 
Inwentaryzacja wykazała, że audytowi należy poddać 4093 oznakowane przejścia 
dla pieszych. 

Ze względu na skalę, proces ten został podzielony na 4 etapy, realizowane rok po 
roku, w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszej kolejności w 2016 roku 
badaniem objęte było 926 przejść w trzech dzielnicach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków z pieszymi. W Śródmieściu zbadaliśmy 368 przejść, na 
Ochocie – 207, a na Pradze-Południe – 351.

W 2017 roku zbadane zostały przejścia na Bielanach (243), Mokotowie (347), 
Targówku (218) i Ursynowie (222). Audyt kontynuowaliśmy w 2019 roku (po 
rocznej przerwie spowodowanej niepowodzeniem przetargu). Pomiary i obliczenia 
dokonane zostały wtedy na przejściach w Wawrze (348), we Włochach (229), 
na Pradze-Północ (155), Bemowie (171) i Żoliborzu (182). W zeszłym roku 
sprawdzone zostały przejścia na Białołęce (255), w Rembertowie (108), Wesołej 
(112), Ursusie (161), Wilanowie (117) i na Woli (299). W sumie całość prac 
kosztowała 2,5 mln zł, czyli 616 zł za jedno przejście.

Aby na problemy spojrzeć z każdej możliwej perspektywy oraz zagwarantować 
porównywalność i wiarygodność wyników, zdecydowaliśmy się na stworzenie 
3-4 osobowych zespołów złożonych z osób o różnych kompetencjach 
i doświadczeniach. W szczytowych momentach cały zespół liczył prawie 50 
osób, a w jego skład wchodzili audytorzy, ich asystenci, oświetleniowcy, zaplecze 
biura, informatycy oraz osoby mierzące natężenie ruchu pieszego. W procesie 
audytowania profesorowie i doktorzy nie oceniali pracy zza biurek. Każdy z nich 
wyszedł w teren, aby wykonywać pomiary i obliczenia. Jest to sytuacja bez 
precedensu, ponieważ zwyczajowo najlepsi specjaliści swą wiedzą i prestiżem 
firmują projekty, a podczas audytu warszawskich zebr wszyscy bez wyjątku 
pracowali także w terenie.
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Specjalnie opracowana metodyka audytu sprawiła, że wystąpienie pomyłki 
było niemal niemożliwe. Audytor po przeprowadzeniu badań przyznawał oceny, 
określał zagrożenia, a następnie wskazywał zalecenia. Po tym etapie następowało 
sprawdzenie krzyżowe. Drugi audytor otrzymywał szczegółowe wyniki i na tej 
podstawie oceniał pierwszego audytora. W przypadku rozbieżności wprowadzany 
był trzeci audytor – rozjemca. Taka metodyka pozwoliła na wypracowanie 
najlepszych rozwiązań.

Audytorzy badali bezpieczeństwo przejść pod kątem ok. 30 kryteriów. Wśród 
nich znalazły się kwestie związane z geometrią jezdni, organizacją ruchu oraz 
oświetleniem ulicznym. Do audytu dodatkowo wykorzystywane były m.in. 
dalmierze, kółka pomiarowe czy specjalne urządzenia badające natężenie światła 
na przejściu dla pieszych oraz w jego okolicy. Metodyka oceny BRD i oświetlenia 
opracowana na potrzeby Warszawy była wyjątkowa – prawdopodobnie nigdzie na 
świecie nie prowadzono tak kompleksowego audytu w tak dużej skali.

Podczas audytu zwracaliśmy uwagę na bardzo wiele kwestii. Ocena nie opierała 
się tylko na wytycznych wynikających z przepisów prawa – wprowadziliśmy np. 
pojęcie widoczności „w tył”, tj. gdy pojazd skręca w prawo z jezdni głównej na 
przejście dla pieszych. Ocenialiśmy również widoczność pieszego w odległości 1 m 
od krawędzi jezdni – tak aby kierowca mógł dostrzec przechodnia zamierzającego 
przejść przez jezdnię. W ten sposób przygotowaliśmy się do nadchodzących zmian 
w przepisach, które nadały pierwszeństwo pieszemu wchodzącemu na zebrę. 
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Lista kryteriów oceny:

• Brak lub niewystarczające urządzenia dla niepełnosprawnych - rampa 

• Brak lub niewystarczające urządzenia dla niepełnosprawnych - niewidomi 

• Widoczność - parkowanie 

• Widoczność - parkowanie poza bezpośrednim sąsiedztwem przejścia 

• Widoczność - wygrodzenia/słupy 

• Widoczność - przystanki TZ 

• Widoczność - zieleń 

• Widoczność - inne, przeszkody duże, budynki 

• Zjazdy w sąsiedztwie przejść 

• Parkowanie na przejściu dla pieszych 

• Oznakowanie pionowe - brak, niepełne, w złym stanie 

• Oznakowanie pionowe - przysłonięte 

• Oznakowanie poziome - brak, niepełne 

• Niechroniony pieszy na krawędzi przejścia 

• Zbyt mała szerokość azylu 

• Zbyt długie przejście dla pieszych 

• Przejście przez min 3 pasy w jednym kierunku 

• Zbyt szerokie pasy ruchu 

• Zagrożenia wynikające z geometrii wlotów jezdni kołowych 

• Powierzchnia malowana, która nie zabezpiecza pieszych 

• Bardzo wysoka/wysoka prędkość pojazdów 
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• Wpusty w obszarze przejścia dla pieszych, najniższy punkt zlewni

• Zły stan techniczny nawierzchni jezdni 

• Brak odpowiedniej powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających  

• Brak ciągłości trasy pieszych przed / za przejściem 

• Brak konsekwencji rozwiązań w stosunku do przejść sąsiednich

• Przejście „niepotrzebne” - dublujące sąsiednie 

• Przejście wrażliwe na zastawianie i ograniczenia widoczności (niestwierdzone 
w czasie inspekcji)

• Inne nietypowe opisane w tekście

Na podstawie wyników audytu podejmowane są decyzje dotyczące zmian 
w infrastrukturze wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Rozwiązania te są 
różne w zależności od lokalizacji i zidentyfikowanych problemów. Co roku ZDM 
buduje kilkanaście sygnalizacji świetlnych, montuje oświetlenie ok. 400 przejść dla 
pieszych, instaluje progi zwalniające, azyle dla pieszych i inne formy uspokojenia 
ruchu (np. ronda). Od momentu rozpoczęcia audytu przebudowaliśmy blisko 400 
najbardziej niebezpiecznych przejść. Ponad 100 kolejnych jest już w planach ZDM 
lub innych jednostek miejskich.

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa 
na warszawskich ulicach. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu, w ostatnich 
latach w Warszawie udaje się utrzymać szybką tendencję spadkową liczby 
wypadków śmiertelnych: w ciągu 6 lat ich liczba spadła o 44%. W skali kraju 
w analogicznym okresie ta liczba spadła o 11%, a w ostatnich latach obserwowana 
jest wręcz tendencja wzrostowa.
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Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 
tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania 
i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 
oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju 
i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na 
stronie: https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu na adres: tob@cupt.gov.pl

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
mailto:tob@cupt.gov.pl
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