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Bezpieczeństwo pieszych  
w ruchu drogowym a regulacje prawne. 
Przyczyny wypadków i możliwości  
poprawy sytuacji

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy zamówionej przez senacką Ko-
misję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest propozycja ini-
cjatywy ustawodawczej dotycząca zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych. Propozycja dotyczy zmiany art. 26 ust. 1 przy-
wołanej ustawy, w celu zobowiązania kierującego pojazdem do ustąpie-
nia pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych, ale również pieszemu „zbliżającemu się do takiego przejścia”. 
W uzasadnieniu autor petycji powołuje się na zatrważające statystyki 
dotyczące śmiertelnych wypadków na przejściach dla pieszych w Polsce, 
w których poszkodowanymi są często dzieci, matki z dziećmi lub osoby 
starsze. Zdaniem autora petycji, wprowadzenie postulowanej zmiany 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Ekspertyza nawiązuje do problemów przedstawionych w petycji 
i obejmuje następujące zagadnienia naświetlające problematykę bez-
pieczeństwa ruchu pieszego w Polsce: 

 – charakterystykę urządzeń dla ruchu pieszego,  
 – analizę i ocenę stanu bezpieczeństwa pieszych na drogach, 
 – charakterystykę czynników wpływających na bezpieczeństwo 

ruchu pieszych,
 – propozycje działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa 

pieszych, 
 – rekomendacje.
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2. Urządzenia dla ruchu pieszych

2.1. Pieszy jako użytkownik drogi

Pieszy to osoba znajdującą się na drodze (poza pojazdem) i niewyko-
nująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepi-
sami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub 
pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub 
inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także osobę 
w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej1. Zacho-
wania i wymagania pieszych w stosunku do urządzeń infrastruktury 
służącej do ruchu pieszych różnią się w zależności od wieku pieszych 
oraz w zależności od rodzaju ich potrzeb. W zależności od wieku wśród 
pieszych wyróżnia się: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, natomiast 
w zależności od potrzeb wyróżnia się osoby o szczególnych potrzebach 
(stanowiące ok. 23% ogółu pieszych), do których zalicza się: osoby nie-
pełnosprawne oraz osoby o ograniczonej mobilności lub ograniczonej 
percepcji. Wyróżnione grupy pieszych uczestników ruchu drogowego 
różnią się: motywacjami podróży, przestrzenią potrzebną do poruszania 
się, prędkością ruchu, sprawnością, percepcją, zachowaniami.  

Po chodnikach i innej infrastrukturze dla pieszych poruszają się 
także: rowerzyści (w wybranych przypadkach), osoby na wózkach oraz 
użytkownicy transportu osobistego, którzy mogą poruszać się z prędko-
ścią nie większą niż prędkość pieszego. Pieszy oczekuje, aby jego podróż 
odbywała się: bezpiecznie, bezpośrednio (najkrótszą drogą), komfor-
towo, przyjemnie, efektywnie i w sposób zachęcający do poruszania 
się pieszo. Bezpieczeństwo ogólne (obiektywne) i bezpieczeństwo oso-
biste (subiektywne) pieszych użytkowników dróg zapewnia się stosując 
urządzenia dla pieszych (chodniki, trakty i ścieżki dla pieszych), które 
mają szerokość odpowiednią do rodzaju i ruchu pieszych, są wolne od 
wszelkich przeszkód, a liczba skrzyżowań tras dla pieszych z drogami 
dla pojazdów (obszary bezpośrednich konfliktów między pieszym i po-
jazdem) jest minimalizowana.  

Obszary i urządzenia dla pieszych powinny być dostępne dla wszyst-
kich pieszych (pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych wymaganiach) 
w każdym miejscu. Trasy piesze powinny być oczywiste i nie powin-
ny wymagać od pieszych niepotrzebnego przemieszczania się na ich 
drodze. Infrastruktura dla pieszych powinna zapewniać przestrzeń do 

 1 Ustawa prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, 
t.j. Dz.U. 2020 poz. 110  
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postoju, przebywania lub siedzenia osób w strefach przeznaczonych dla 
przebywania pieszych. 

Infrastruktura dla pieszych powinna spełniać także wymogi 
planowania uniwersalnego tzn. uwzględnić różny stopień sprawno-
ści pieszych: osoby sprawne i osoby o specjalnych potrzebach (osoby 
niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji), 
a także różny wiek pieszych, tj. osoby dorosłe, dzieci i seniorów (osoby 
w podeszłym wieku). Pieszy może, korzystając z różnej infrastruktury, 
poruszać się wzdłuż drogi lub w poprzek drogi. 

2.2. Urządzenia dla pieszych poruszających się  
wzdłuż drogi

W polskim systemie prawnym poruszanie się pieszych wzdłuż drogi re-
guluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. 
Podstawowe zasady ruchu pieszego poruszającego się wzdłuż drogi za-
warto w artykule 11 ust. 1 – 5, w których zapisano, że:

1.  Art. 11.1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub dro-
gi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma 
pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z  jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak 
najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu 
pojazdowi.

2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną 
drogi. 

3.  Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze 
o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych 
może iść obok siebie.

4.  Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone 
tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzy-
stania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzy-
stając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. 

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba, że po-
rusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po 
chodniku.

5.  Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W stre-
fie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.
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W praktyce światowej pieszy przemieszczając się pomiędzy źró-
dłem i celem swej podróży korzysta z różnej infrastruktury technicz-
nej i porusza się po trasach dla pieszych złożonych z odcinków dróg dla 
pieszych, chodników, ścieżek dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, 
poboczy i jezdni dróg. W Polsce określono tylko zasady kształtowania 
chodników stosownie do wymagań dla pieszych, które reguluje rozpo-
rządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczące wa-
runków jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (rozdz. 8, 
paragraf 43 – 45)2. W stosunku do pozostałych urządzeń wymagań nie 
określono. Zasady oznakowania dróg dla pieszych reguluje rozporzą-
dzenie ministra infrastruktury oraz ministra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (paragraf 39 
ust.1)3. Natomiast trasy dla pieszych mogą przebiegać w korytarzu dróg 
lub poza korytarzem. W korytarzach dróg mogą występować różne za-
sady organizacji ruchu drogowego. Z punktu widzenia pieszego poru-
szającego się wzdłuż drogi najbardziej istotnymi są: stopień separacji 
ruchu pieszego od kołowego, natężenie ruchu pieszego i kołowego oraz 
prędkość pojazdów poruszających się po drodze. Separacja ruchu pie-
szego od kołowego polega na oddzieleniu pasów dla ruchu pieszego od 
pasów dla ruchu pojazdów za pomocą separatorów, krawężników, barier 
drogowych lub pasów zieleni, a jej stopień zależy od natężenia ruchu 
pieszego i kołowego oraz od prędkości pojazdów. Im większa prędkość 
pojazdów i im większe natężenie ruchu pieszego i kołowego, tym więk-
szy powinien być stopień separacji pieszych od pojazdów. Przy pręd-
kości powyżej 30 km/h (którą uznaje się za prędkość bezpieczną dla 
pieszych) pieszy nie powinien poruszać się po jezdni bez separacji od 
ruchu pojazdów. Natomiast przy prędkościach mniejszych od 30 km/h 
pieszy może poruszać się wspólnie z pojazdami, pod warunkiem usta-
nowienia wysokiego priorytetu pierwszeństwa dla pieszych (w strefach 
zamieszkania, w strefach ruchu współdzielonego, w strefach dla ruchu 
pieszego). W praktyce stopień separacji pieszych od pojazdów często 
zależy od dostępności terenu dla urządzenia dróg dla pieszych oraz od 
możliwości finansowych zarządzającego drogą. 

 2 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430) z późniejszymi zmianami (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1643).

 3 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca (Dz.U. 2002 nr 170  poz. 1393) 
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2.3. Urządzenia dla pieszych poruszających się  
w poprzek drogi

Droga samochodowa, droga dla rowerów, droga tramwajowa, tory ko-
lejowe, cieki wodne stanowią istotne bariery w przemieszczaniu się 
pieszych. W praktyce światowej do bezpiecznego i sprawnego przekra-
czania jezdni przez pieszych stosuje się: przejścia dla pieszych i urzą-
dzenia alternatywne ułatwiające przekraczanie jezdni4. 

1. Przejścia dla pieszych dzielą się na: bezkolizyjne i wyznaczone 
w poziomie jezdni. 
1.1. Przejście bezkolizyjne to podziemne lub nadziemne przejście 

dla pieszych oznakowane znakami pionowymi, przeznaczo-
ne do bezkolizyjnego pokonywania przeszkód na drodze dla 
pieszych (jezdnię drogi, drogę dla rowerów, torowisko tram-
wajowe lub kolejowe) za pomocą tuneli i kładek dla pieszych.

1.2. Wyznaczone przejścia w poziomie jezdni, które oznakowa-
ne są za pomocą zbioru linii równoległych do krawężnika 
jezdni (zwane przejściem typu „zebra”) i dwóch linii prosto-
padłych do krawężnika jezdni (stosowanych na przejściach 
o małych natężeniach ruchu i małej prędkości pojazdów). 
Przejście typu „zebra” jest podstawowym przejściem dla 
pieszych stosowanym w poziomie jezdni. Przejścia te mogą 
być wyposażone w urządzenia dodatkowe wspomagające 
i ułatwiające przekraczanie jezdni przez pieszych, a w szcze-
gólności: przejścia zwykłe, przejścia z dodatkowymi udo-
godnieniami, przejścia z sygnalizacją świetlną i przejścia 
specjalne:
a) Przejścia typu „zebra” zwykłe to wyznaczone na jezd-

ni drogi lub ulicy i oznakowane odpowiednimi znakami 
miejsce służące do przechodzenia przez jezdnię, drogę 
dla rowerów lub torowisko tramwajowe;

b) Przejścia typu „zebra” z dodatkowymi udogodnieniami to 
przejścia wyposażone w wyspę azylu, w wysunięte plat-
formy, w wyniesioną powierzchnię;  

c) Przejścia typu „zebra” z sygnalizacją świetlną to przejście 
dla pieszych, na którym ruch pieszych i pojazdów ste-
rowany jest za pomocą urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

 4 Jamroz K., Michalski L., Mackun T.: Ochrona pieszych. Podręcznik organizatora ruchu pieszego. 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014. 
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może być także wyposażone w inne urządzenia uspraw-
niające jak: wyspa azylu, wysunięta platforma;

d) Przejście typu „zebra” specjalne jest przejściem, na któ-
rym występuje nietypowa struktura użytkowników np. 
duży udział dzieci (przejścia szkolne), osób starszych 
lub osób o ograniczonej mobilności (przejścia dla osób 
o ograniczonej sprawności). Takie przejście dla pieszych 
wymaga szczególnej uwagi oraz dostosowania geome-
trii oraz organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo 
użytkowników.

2. Urządzenia alternatywne do wyznaczonych przejść dla pieszych 
to urządzenia niebędące przejściami dla pieszych, ale ułatwiające 
przechodzenie pieszym przez jezdnię. Są to: przejścia sugerowa-
ne, chodniki poprzeczne i pasy neutralne. 
a)  Przejście sugerowane to rozwiązania sugerujące przejście dla 

pieszych jako nieoznakowane lecz miejsce przeznaczone do 
przechodzenia pieszych przez jezdnię, drogę dla rowerów lub 
torowisko tramwajowe wyposażone w urządzenia ułatwiające 
pieszym przechodzenie (obniżone krawężniki, rampy kra-
wężnikowe, wyspy azylu, wysunięte platformy, wyniesione 
powierzchnie); 

b) Chodnik poprzeczny to rozwiązanie polegające na wyniesie-
niu obszaru przejścia dla pieszych na wlotach poprzecznych 
ulic i na wjazdach do posesji, stosuje się go w obszarze zabu-
dowanym, na przecięciu dróg dla pieszych i wlotów dróg i ulic 
podporządkowanych lub wjazdów z posesji;

c) Pas neutralny to rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
w osi jezdni wyznaczonego lub wyniesionego pasa, który po-
zwala na przekraczanie ulicy w dowolnym miejscu w sposób 
etapowy, na którym mogą znajdować się dodatkowe elementy 
infrastruktury, takie jak oświetlenie lub obiekty małej archi-
tektury; stosuje się to rozwiązanie w obszarze zabudowanym 
głównie na ulicach handlowych.

W polskiej praktyce najczęściej stosuje się wyznaczone i ozna-
kowane przejścia typu „zebra” (bez sygnalizacji i z sygnalizacją) lub 
przejścia bezkolizyjne, pojawiają się przejścia sugerowane i chodniki 
poprzeczne.
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2.4.Podstawy prawne poruszania się pieszych  
przekraczających jezdnię

Podstawy prawne poruszania się pieszych przekraczających jezdnię do-
tyczą unormowania relacji „pieszy – kierujący pojazdem” i uwzględniają 
komplementarne regulacje prawne, obejmujące prawa i obowiązki obu 
grup konfliktowych uczestników ruchu drogowego. Stosuje się tu na-
stępujące zasady.

1. Pierwszeństwo dla pieszych przechodzących przez jezdnię na 
przejściu dla pieszych, wchodzących na przejście, oczekujących 
na przejście i dochodzących do przejścia (znajdującego się w od-
ległości do 3 m od krawędzi jezdni).

2. Pierwszeństwo dla pieszych przechodzących przez jezdnię na 
przejściu dla pieszych lub wchodzących na przejście.

3. Pierwszeństwo dla pieszych przechodzących przez jezdnię na 
przejściu dla pieszych (znajdujących się na jezdni).

4. Pierwszeństwo dla pojazdów jadących po jezdni.
Każdy z wymienionych przypadków wpływa w różny sposób na 

bezpieczeństwo pieszych oraz warunki ruchu pieszego i ruchu pojazdów.  
Pierwsze trzy przypadki relacji pomiędzy pieszym i kierowcą stosuje 
się na przejściach typu „zebra”, natomiast czwarty przypadek na przej-
ściach sugerowanych. 

W Polsce na wyznaczonych przejściach dla pieszych typu „zebra” 
stosowane są zasady przedstawione w trzecim przypadku.  Na podsta-
wie przeglądu zasad ruchu stosowanych w wielu krajach można stwier-
dzić, iż duża część państw europejskich skorzystała z fakultatywnego 
przepisu art. 21 ust. 3 Konwencji o ruchu drogowym5, pozwalającego na 
wprowadzenie obowiązku zatrzymania się pojazdu, gdy:

 – piesi znajdują się na przejściu dla pieszych, 
 – albo piesi wchodzą na przejście.

To podejście proponowane jest przez Ministerstwo Infrastruktury 
w zgłoszonym w dniu 30.01.2020 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. 

Zasady przekraczania dróg i torowisk przez pieszych w polskim 
systemie prawnym reguluje ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Pod-
stawowe zasady ruchu pieszego poruszającego się w poprzek drogi za-
warto w art. 13 i 14, w których zapisano, że:

 5 Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym podpisana dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. 
Nr 5, poz. 40 i 44).
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Art. 13.1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obo-
wiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się 
na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest do-
zwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jed-
nak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od 
wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na 
tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym 
mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spo-
woduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu 
pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojaz-
dom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, pro-
stopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne 
dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrze-
żeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której 
kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy 
przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać 
tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwo-
lone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej 
łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku 
jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujez-
dniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odręb-
ne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych 
w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub 
za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14. Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przej-
ściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widocz-
ność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widocz-
ności drogi;
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3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej po-
trzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opusz-

czone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie 

zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych 
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezd-
ni one się znajdują.

Zasady oznakowania przejść dla pieszych reguluje rozporządzenie 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w którym w paragrafie 47 i 55:

§ 47. 1. Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przezna-
czone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

3. Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” 
oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego zna-
kiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdują-
cych się w tych miejscach lub na niewchodzących lub wjeżdżających.

5. Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, 
że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

§ 55. Znaki:
1) D-35 „przejście podziemne dla pieszych”, 
2) D-35a „schody ruchome w dół”,
3) D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”, 
4) D-36a „schody ruchome w górę” informują o możliwości przecho-

dzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Szczegółowe zasady oznakowania przejść dla pieszych przedsta-

wiono w rozporządzeniu ministra infrastruktury dotyczącym szcze-
gółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych 
i warunków ich umieszczania na drogach6. Warto zwrócić uwagę na 
załącznik 1, pkt 2.2. i 5.2. 

W pkt 2.2.18 i 2.2.19  przedstawiono zasady stosowania znaków A-16 
i A-17, w tym Znak A-16 „przejście dla pieszych” umieszcza się przed wy-
znaczonym na drodze przejściem dla pieszych w przypadkach, gdy może 

 6 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)
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nie być widoczne odpowiednio wcześnie przez kierujących pojazdami lub 
ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie o przejściu. Znaki 
A-16 umieszcza się przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetl-
nej na drodze, na której prędkość wynosi powyżej 60 km/h, a przy innej 
prędkości – przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej wyznaczonymi 
pomiędzy skrzyżowaniami.

W pkt 5.2.6 przedstawiono zasady oznakowania przejścia dla pie-
szych, a w szczególności w pkt 5.2.6.1 przedstawiono zasady stosowania 
Znaku D-6 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia miejsca 
przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnię 
przejścia stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10. Dla 
oznaczenia miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez 
dzieci pod znakiem D-6 lub D-6b umieszcza się tabliczkę T-27.

W pkt 5.2.41 i 5.2.42 tego załącznika przedstawiono zasady stoso-
wania znaków D-35 „przejście podziemne dla pieszych” i znaku D-36 
„przejście nadziemne dla pieszych” stosowanych w celu wskazania pie-
szym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, 
przechodząc tunelem pod jezdnią lub kładką dla pieszych nad jezdnią.

W załączniku 2 pkt 7.8 przedstawiono zasady oznakowania pozio-
mego przejść dla pieszych. W załączniku 3 w pkt 4.3, 4.5, 5.2.9, 6.2.8, 
6.3.3 i 7.3 przedstawiono zasady sterowania ruchem pieszych za pomocą 
sygnalizacji świetlnej.  Natomiast w załączniku 4 przedstawiono w pkt 
5 zasady stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowe-
rzystów, a w pkt 8 urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów na 
drogach i ulicach.

Ponadto Minister Infrastruktury w 2018 roku rekomendował do 
stosowania wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych7. 

3. Stan bezpieczeństwa ruchu pieszego w Polsce

3.1. Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 
i jego zmiany

W pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce nastąpił gwał-
towny przyrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, 

 7 Jamroz K., Tomczuk P., Mackun T. i inni: Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wy-
tyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wzorce i standardy. MI Warszawa 2018.  
http://www.mib.bip.gov.pl/ 
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osiągając w 1991 roku liczbę 7.901 ofiar śmiertelnych. Od tego czasu no-
tujemy systematyczne obniżanie liczby wypadków drogowych, a liczba 
ofiar śmiertelnych zmalała do 2.909 w 2019 roku. W ciągu tych trzech 
dekad na polskich drogach w wypadkach drogowych zginęło ponad 
150.000 osób. Zatem w wyniku realizacji programowych działań (re-
alizacja czterech kolejnych Krajowych Programów Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego) w ciągu prawie trzech dekad liczba ofiar śmiertelnych 
zmniejszyła się o 4.992 osoby (tj. o 63 %), a od śmierci uratowano ponad 
80 tys. osób. 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, Francji, 
Niemczech i Włoszech stanowi ok. 50 % ogólnej liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 15 lat Pol-
ska kilkukrotnie zajmowała pierwszą pozycję wśród krajów UE w ran-
kingu najbardziej niebezpiecznych państw, obecnie zajmuje czwarte 
miejsce, biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych (rys. 1). Natomiast 
ryzyko bycia ofiarą śmiertelną w wypadku drogowym, w odniesieniu do 
liczby mieszkańców, w Polsce jest mniejsze niż w Rumunii i w Bułgarii, 
ale wyższe od średniej w UE, i ponad dwukrotnie wyższe niż w Wielkiej 
Brytanii, Szwecji, Holandii czy Danii.

W 2019 roku na polskich drogach w wypadkach drogowych zginęło 
2.909 osób w tym 796 pieszych.

Rys. 1 Rozkład liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w krajach UE – 28 w latach 
1980 – 2019 (źródło: opracowanie własne)
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Rys. 2 Rozkład liczby pieszych jako ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce 
i w wybranych krajach UE w latach 1990 – 2016. (źródło: opracowanie własne)

3.2. Poziom bezpieczeństwa ruchu pieszych w Polsce  
na tle innych krajów 

Wypadki z udziałem pieszych należą do największych problemów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. W ostatnich latach na polskich dro-
gach rocznie ginie około 800 pieszych (prawie 30% wszystkich ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych), a 2.700 jest ciężko-rannych (26% 
wszystkich ofiar ciężko rannych). Od wielu lat liczba pieszych jako ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce jest największa wśród 
krajów UE, a większość wskaźników bezpieczeństwa ruchu pieszego 
jest najgorsza (rys. 2). 

Dla porównania w  2016 roku (dla tego roku dostępne są dane 
europejskie):

1) liczba pieszych jako ofiar śmiertelnych (Fp) wyniosła: w Polsce 
– 868, w Niemczech 500, w Czechach – 130, w Szwecji – 42;

2) udział pieszych w ogólnej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych (UFp) wynosił: w Polsce 29,3%; w Czechach 20,3%; 
w Niemczech 15,6%, w Szwecji 8,2%;  
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Rys. 3 Rozkład wskaź-
nika pieszych jako ofiar 
śmiertelnych RFRp wy-
padków drogowych na 
przejściach dla pieszych 
w Polsce i w wybranych 
krajach UE w 2016 roku. 
(źródło: opracowanie 
własne)

3) wskaźnik demograficzny liczby pieszych jako ofiar śmiertelnych 
(RFRp) liczony w stosunku do 1 mln mieszkańców wynosił: 
a) dla pieszych ogółem: w Polsce – 22,8; w Czechach – 12,3; 

w Niemczech – 6,0, w Szwecji – 4,2; 
b) na przejściach dla pieszych (rys. 3): w Polsce – 6,5; w Czechach 

– 2,7; w Szwecji – 0,9 i w Niemczech – 0,27. 

Przedstawione porównania wskazują, że zagrożenie utraty życia 
przez pieszego jako uczestnika ruchu drogowego w Polsce jest bardzo 
duże i wyróżnia się na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jest ono pra-
wie dwukrotnie większe niż w Czechach, prawie czterokrotnie większe 
niż w Niemczech, i ponad pięciokrotnie większe niż w Szwecji. Nato-
miast na samych przejściach dla pieszych ryzyko utraty życia pieszego 
w Polsce jest ponad dwukrotnie większe niż w Czechach, ponad sied-
miokrotnie większe niż w Szwecji i ponad dwudziestokrotnie większe 
niż w Niemczech.

Różnica w  poziomie bezpieczeństwa pieszych między Polską 
i analizowanymi krajami wynika z wielu czynników, a w szczegól-
ności z: 

1. wysokiego poziomu priorytetu dla pieszych na przejściu typu 
„zebra” (pierwszeństwo dla pieszych przechodzących przez 
przejście i  dochodzących do przejścia), z  badań wynika, że 
ponad 90% kierowców w Niemczech ustępuje pierwszeństwa 
pieszym;

2.  ograniczonej liczby przejść typu „zebra”, stosowanych:
a. bez sygnalizacji na ulicach dwupasowych dwukierunkowych 

o małym natężeniu ruchu pieszego i natężeniu ruchu pojazdów,
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b. z  sygnalizacją świetlną na ulicach dwujezdniowych 
wielopasowych; 

3. powszechnego stosowania przejść sugerowanych (obniżone kra-
wężniki) na obszarach objętych strefą 30 (o prędkości dopusz-
czalnej 30 km/h) oraz braku wyznaczania miejsc przejścia na 
obszarach zamieszkania i obszarach współdzielonych. Takie po-
dejście spowodowało pozostawienie w miastach tylko głównych 
arterii miejskich o dopuszczalnej prędkości 50 km/h i powszech-
nym zastosowaniu strefowania ruchu na obszarach centralnych 
miast (przykład Berlina) i obszarach mieszkaniowych;

4. niestosowania lub w bardzo ograniczonej liczbie przejść typu 
„zebra” na odcinkach dróg zamiejskich, a także separacji ruchu 
pieszego od kołowego w przypadku występującej zabudowy przy 
drogach zamiejskich; 

5 stosowania przejść bezkolizyjnych w przypadku krzyżowania 
się potoków pojazdów i pieszych o bardzo dużych natężeniach 
ruchu lub bardzo dużej prędkości pojazdów na drodze.

Biorąc pod uwagę dużą skuteczność stosowanych zasad ruchu i roz-
wiązań infrastrukturalnych umożliwiających poruszanie się pieszych 
na drogach i ulicach wielu krajów UE (Szwecja, Holandia, Niemcy), nale-
ży podjąć działania polegające na: zmianie zasad poruszania się pieszych 
po drogach i ulicach w Polsce (zwiększenie priorytetu dla pieszych), 
stosowaniu większej liczby rozwiązań infrastrukturalnych i organiza-
cyjnych oraz strefowaniu ruchu. 

3.3. Obszary występowania wypadków z pieszymi

3.3.1 Wypadki z pieszymi

W 1990 roku w wypadkach drogowych zginęło 2.977 pieszych, w cią-
gu trzech dekad prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego liczba pieszych, jako ofiar śmiertelnych wypadków drogo-
wych, zmniejszyła się do 796 w 2019 roku, tj. o 2.181 osób porównując 
do roku 1990 (spadek wyniósł 73%). Mimo tak dużego postępu poziom 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym odbiega od standardów 
w innych krajach UE oraz oczekiwań mieszkańców i gości przybywa-
jących do Polski.

Korzystając z baz danych udostępnionych przez Komendę Główną 
Policji, dla potrzeb niniejszej ekspertyzy przygotowano analizę i ocenę 
przyczyn i okoliczności wypadków drogowych z pieszymi, skupiając 
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się na najważniejszych czynnikach wpływu: obszarach administracyj-
nych, kategoriach dróg i miejscach występowania wypadku z udziałem 
pieszych na drodze. 

3.3.2. Obszary administracyjne i funkcjonalne

Analizując dane o wypadkach z udziałem pieszych, zarejestrowanych 
w bazie policyjnej, można zidentyfikować województwa, powiaty, od-
cinki dróg i skrzyżowania, na których się koncentrują. W ramach ra-
portu sporządzonego dla potrzeb Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego8 opracowano metodę klasyfikacji i oceny ryzyka wypad-
ków z udziałem pieszych oraz zidentyfikowano województwa i powiaty, 
w których występuje największe ryzyko poważnych wypadków z pieszy-
mi. Na rys. 4 przedstawiono klasyfikację ryzyka tego typu poważnych 
wypadków w województwach i powiatach za okres trzech lat (2015-2017), 
z której wynika, że:

1) w sześciu województwach (rys. 4.a): śląskie, małopolskie, ma-
zowieckie, łódzkie dolnośląskie i wielkopolskie poziom ryzyka 
zaistnienia poważnego wypadku z udziałem pieszego jest bardzo 
duży i duży, w tych województwach liczba pieszych ofiar śmier-
telnych lub ciężko rannych wynosi ponad 63% wszystkich ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach z udziałem pieszych 
w całym kraju;

2) w 110 powiatach (rys. 4.b) ryzyko zaistnienia poważnego wy-
padku z udziałem pieszego jest na poziomie bardzo dużym i du-
żym, w tych powiatach liczba pieszych ofiar śmiertelnych i ciężko 
rannych wynosi ponad 65% ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko 
rannych w kraju. Najwyższe poziomy ryzyka w tym zakresie 
występują w powiatach: m. Łódź, tatrzańskim, m. Bielsko-Biała, 
m. Częstochowa, m. Tarnów, pabianicki, brzeziński, m. Konin, 
m. Włocławek, m. Nowy Sącz.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że występują duże 
różnice pomiędzy liczbą i ciężkością wypadków z pieszymi na drogach 
zamiejskich (na obszarach niezabudowanych) i na drogach miejskich 
(na obszarach zabudowanych), co przedstawiono na rys. 5. W ostatnich 
trzech latach podział ten jest następujący:

 8 Jamroz K., Kustra W. i inni: Aktualizacja klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków 
drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z przedsta-
wieniem wyników na mapach. FRIL, PG Gdańsk 2018.
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1) na obszarze zamiejskim (niezabudowanym) ma miejsce: 9% ogó-
łu wypadków z udziałem pieszych, 7% ofiar rannych i 33 % ofiar 
śmiertelnych wśród pieszych, co świadczy o wysokim wskaź-
niku ciężkości wypadków z udziałem pieszych na drogach za-
miejskich, wynoszącym 37 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków 
z udziałem pieszych,

2) na obszarze miejskim (zabudowanym) ma miejsce: 91% ogółu wy-
padków z udziałem pieszych, 93% ofiar rannych wśród pieszych 
i 67% ofiar śmiertelnych wśród pieszych, co świadczy o znacznie 
mniejszym wskaźniku ciężkości wypadków z udziałem pieszych, 
niż na drogach zamiejskich, wynoszącym 8 ofiar śmiertelnych 
na 100 wypadków.

3.3.3. Kategorie i rodzaje dróg 

W celu ukierunkowania działań prowadzących przez poszczególne za-
rządy dróg na rzecz zmniejszenia zagrożeń wśród pieszych użytkow-
ników dróg, istotna jest wiedza o występowaniu wypadków z udziałem 

a)             b)

Rys. 4 Klasyfikacja ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych w latach 2015 – 
2017 na: a) województwa, b) powiaty. (źródło: Jamroz K., Kustra W. i inni: Aktualizacja 
klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach woje-
wódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z przedstawieniem wyników 
na mapach. FRIL, PG Gdańsk 2018.)
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pieszych na poszczególnych kategoriach dróg. Z przedstawionych wy-
kresów (rys. 6) wynika, że największy udział pieszych, jako ofiar wypad-
ków ma miejsce na drogach i ulicach w miastach na prawach powiatów 
(powiatach grodzkich): 24% ofiar śmiertelnych i 49% ofiar rannych oraz 

Rys. 5. Rozkład zmian liczby pieszych jako ofiar rannych i śmiertelnych w wypadkach 
drogowych w latach 2007 – 2018 z podziałem na obszar zabudowany i niezabudowany. 
(źródło; opracowanie własne na podstawie bazy danych SEWiK)

Rys. 6 Rozkłady udziału ofiar wypadków z pieszymi w latach 2015 – 2017 z podziałem na 
poszczególne kategorie dróg: a) ofiary śmiertelne, b) ofiary ranne. (źródło: opracowanie 
własne)

a)                 b)



Rys. 7 Klasyfikacja 
ryzyka poważnych 
wypadków z  pieszy-
mi z  podziałem na: 
a) drogi wojewódzkie 
w latach 2015 – 2017, 
b) skrzyżowania 
w Warszawie w latach 
2010 – 2012. (źródło: 
opracowania własne 
[przypisy 8,9])

a

b
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na drogach powiatowych i gminnych: 39% ofiar śmiertelnych i 36% ofiar 
rannych. Natomiast na drogach wojewódzkich ma miejsce: 20% ofiar 
śmiertelnych i 9% ofiar rannych, a na drogach krajowych 17% ofiar 
śmiertelnych i 6% ofiar rannych.

Dla zilustrowania problemu zidentyfikowano odcinki dróg woje-
wódzkich (rys. 7a) i skrzyżowania ulic w Warszawie9  (rys. 7b), na któ-
rych koncentrują się wypadki z pieszymi. Wyniki przeprowadzonych 
analiz wskazują, że: 

1) bardzo duże (odcinki czarne) i duże (odcinki czerwone) ryzyko 
poważnych wypadków z udziałem pieszych występuje na 25% 
długości dróg wojewódzkich w Polsce, 

2) na wielu skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w Warszawie 
występują liczne miejsca koncentracji wypadków z udziałem pie-
szych, gdzie głównymi problemami są: ograniczona widoczność 
przez parkujące przy przejściach dla pieszych samochody, duże 
natężenie ruchu pojazdów i duża prędkość pojazdów.

W celu rozpoznania umiejscowienia wypadków z udziałem pieszych 
i rodzaju ciężkości tych wypadków na poszczególnych rodzajach dróg, 
wykonano analizę z podziałem na zdarzenia mające miejsce na odcin-
kach dróg (rys. 8a) i przejściach dla pieszych (rys. 8.b). Analiza wyników 
wskazuje, że w celu ukierunkowania działań prowadzonych przez po-
szczególne zarządy dróg na rzecz zmniejszenia zagrożeń wśród pieszych 
użytkowników dróg, istotna jest wiedza o występowaniu wypadków 
z pieszymi na poszczególnych kategoriach dróg. Z przedstawionych wy-
kresów (rys. 8) wynika, że: 

1) w przypadku odcinków dróg większość ofiar śmiertelnych wy-
padków drogowych z udziałem pieszych (83 %) i ofiar rannych 
(79 %) występuje na drogach dwupasowych, dwukierunkowych; 
a następnie na drogach (i ulicach) dwujezdniowych: 13 %  ofiar 
śmiertelnych i 15 % rannych, zdarzają się także wypadki z pie-
szymi na autostradach i drogach ekspresowych; 

2) w przypadku przejść dla pieszych większość ofiar śmiertelnych 
(71 %) i rannych (73 %) występuje także na drogach dwupaso-
wych, dwukierunkowych; ale dość duży udział mają także dro-
gi (i ulice) dwujezdniowe: 26 % ofiar śmiertelnych wypadków 
z udziałem pieszych i 21 % rannych w wypadkach z udziałem 
pieszych. 

 9 Jamroz K., Kustra W. i inni: Metoda oceny ryzyka na podstawowej sieci ulic w Warszawie. 
FRIL, PG Gdańsk 2013.
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Biorąc pod uwagę występowanie miejsc koncentracji wypadków 
z udziałem pieszych, na określonych obszarach, odcinkach dróg, skrzy-
żowaniach i przejściach dla pieszych, należy:

1) prowadzić systematyczną ocenę ryzyka w województwach, po-
wiatach i poszczególnych kategoriach dróg, wskazując na tej 
podstawie miejsca o największym poziomie ryzyka wypadków 
z udziałem pieszych i miejsca o największym potencjale redukcji 
wypadków i ofiar wypadków z pieszymi,

2) w systematycznie identyfikowanych miejscach należy prowa-
dzić działania eliminujące lub zmniejszające ryzyko wypadków 
z pieszymi.

3.3.4. Miejsca występowania wypadków z udziałem pieszych

Na rysunku 5 przedstawiono wykres zmian liczby pieszych jako ofiar 
śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ciągu ostatnich 12 
lat. Natomiast na rys. 9 przedstawiono udział liczby pieszych jako ofiar 
śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w zależności od miej-
sca występowania wypadków w okresie 3 lat (2016 – 2018).

W ciągu 11 lat (2007 – 2018) nastąpiły istotne zmiany w liczbie i lo-
kalizacji wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz liczbie ofiar 
tych wypadków:

Rys. 8 Rozkłady udziału ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi w latach 2016 – 2018 
z podziałem na poszczególne rodzaje dróg: a) odcinki dróg, b) przejścia dla pieszych. 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Systemu Ewidencji Wypadków 
i Kolizji [SEWiK])

a) b)
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1) w przypadku ofiar śmiertelnych:
a) ponad 60% wypadków z ofiarami śmiertelnymi wśród pie-

szych ma miejsce na jezdniach, ponad 30% wypadków z ofia-
rami śmiertelnymi ma miejsce na przejściach dla pieszych, 
a ok. 10% w pozostałych miejscach;

b) nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby ofiar śmiertelnych wy-
padków z udziałem pieszych o 59%, natomiast na jezdniach 
o 68,5%, a na przejściach dla pieszych tylko o 4,6%; w pozo-
stałych miejscach zaledwie o 2%;

2) w przypadku ofiar rannych:
a) ponad 51% wypadków z ofiarami rannymi wśród pieszych 

ma miejsce na jezdniach, ponad 37% takich wypadków ma 
miejsce na przejściach dla pieszych, a ok. 12% w pozostałych 
miejscach,

b) nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby ofiar rannych wśród 
pieszych biorących udział w wypadkach drogowych o 54%, 
natomiast na jezdniach dróg liczba rannych pieszych zmniej-
szyła się o 72%, podczas gdy na przejściach dla pieszych tylko 
o 21 %, a w pozostałych miejscach o 5%.

   

 a)                                                                             b) 

Rys. 9 Rozkład zmian liczby pieszych jako ofiar wypadków w zależności od miejsca wy-
stępowania wypadku w latach 2007 – 2019 (2018): a) ofiar śmiertelnych, b) ofiar rannych 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK).
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 a)                                                                          b) 

Rys. 10. Rozkłady udziału ofiar wypadków w zależności od miejsca występowania wy-
padku w latach 2016 – 2019: a) ofiar śmiertelnych, b) ofiar rannych. (źródło: opracowanie 
własne)

Przedstawione wyniki analiz wskazują, że istotny postęp w zmniej-
szaniu liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród pieszych poruszających 
się po drogach i ulicach, nastąpił w przypadku liczby wypadków na jezd-
niach. Te pozytywne zmiany nastąpiły w wyniku: zwiększania separa-
cji ruchu pieszych od pojazdów (poprzez budowę dróg i chodników dla 
pieszych wzdłuż ulic i dróg zamiejskich), rozszerzenia obszarów o małej 
prędkości dopuszczalnej (strefy 30 i strefy zamieszkania) w miastach, 
stosowania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się 
po drodze. Niestety, praktycznie nie ma poprawy w zmniejszaniu liczby 
ofiar wypadków z pieszymi na przejściach dla pieszych. 

Biorąc od uwagę duży udział wypadków i ofiar wypadków na jezd-
niach dróg i przejściach dla pieszych, należy podjąć zdecydowane dzia-
łania polegające na: rozszerzeniu długości odcinków dróg zamiejskich 
z separacją pieszych od pojazdów oraz stref ruchu z małą prędkością 
dopuszczalną w miastach, zmianie zasad poruszania się pieszych po 
przejściach dla pieszych i stosowaniu innych rodzajów przejść dla pie-
szych poza przejściami typu „zebra”.
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3.4. Okoliczności wypadków z pieszymi 

Pieszy uczestniczy (najczęściej jako ofiara), w co trzecim wypadku dro-
gowym w Polsce. Najechanie na pieszego to najtragiczniejszy rodzaj wy-
padków na drogach. Do tego rodzaju wypadków dochodzi, gdy:

 – pieszy porusza się wzdłuż drogi i jako niechroniony, często nie-
widoczny uczestnik ruchu potrącany jest przez jadące pojazdy,

 – pieszy przekracza jezdnię drogi, po której poruszają się pojazdy 
z dużą prędkością. 

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru urządzeń infra-
struktury dla pieszych, konieczne jest zrozumienie mechanizmów po-
wstawania zagrożenia pieszych uczestników ruchu oraz umiejętność 
posługiwania się metodami redukcji tych zagrożeń, dlatego istotne są 
informacje o udziale poszczególnych grup pieszych w wypadkach drogo-
wych w obszarze, na którym występują te wypadki, przyczynach i naj-
częściej występujących miejscach tych wypadków.  

W tablicy 1 zestawiono udział poszczególnych grup wiekowych 
w populacji oraz udział pieszych, jako ofiar śmiertelnych i rannych 
w wypadkach drogowych w tych grupach. Uzyskane wyniki wskazu-
ją, że największymi grupami ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ranną 
w wypadku drogowym wśród pieszych są seniorzy i osoby dorosłe. Bar-
dzo niebezpieczny dla pieszych jest okres jesienno–zimowy (październik 
– grudzień), w którym wypadki z ofiarami wśród pieszych stanowią 40% 
ogółu wypadków i 40% ofiar wypadków. A szczególnie niebezpieczna 
dla pieszego jest pora ograniczonej widoczności (noc), wówczas ryzyko 
bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego jest znacznie większe niż 
w porze dziennej (rys. 11). 

W wypadkach drogowych w warunkach ograniczonej widzialno-
ści (pora nocna) ginie 75% wszystkich ofiar śmiertelnych, a obrażenia 

Tabl. 1 Zestawienie udziału poszczególnych grup wiekowych w populacji oraz jako ofiar 
śmiertelnych i rannych wśród pieszych uczestników wypadków drogowych (źródło: 
opracowanie własne) 

Grupa  
wiekowa

Udział  
w populacji 

UP (%)

Udział ofiar  
śmiertelnych   

UFp (%)

Udział ofiar  
rannych   
URp (%)

Dzieci 15 2 12

Młodzież 10 5 14

Dorośli 50 41 38

Seniorzy 25 52 36
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odnosi 43% rannych w wypadkach z udziałem pieszych, natomiast na 
drodze nieoświetlonej w porze nocnej ginie 39% ofiar śmiertelnych i 9% 
ofiar odnosi obrażenia. 

Wypadki z udziałem pieszych mają miejsce najczęściej w złożonych 
okolicznościach, wskutek występowania wielu czynników związanych 
zarówno z użytkownikami drogi, jej otoczeniem jak i pojazdem. Przy-
czyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pie-
szych są w Polsce błędy popełniane przez kierowców (ok. 70% wypadków) 
i pieszych (ok. 30% wypadków), a także błędy planistyczne i projektowe 
oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa.

Niebezpieczne zachowania kierowców i pieszych:
a) nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu (59% ofiar śmiertelnych 

wypadków z pieszymi i 63% ofiar rannych),
b) niebezpieczna prędkość pojazdu (11% ofiar śmiertelnych wypad-

ków z pieszymi i 4% ofiar rannych) i brak możliwości jego zaha-
mowania lub ominięcia pieszego znajdującego się na torze jazdy 
pojazdu, 

c) ograniczona widoczność: 
 – wjazd pojazdu na przejście dla pieszych na skrzyżowaniu lub 

odcinku między skrzyżowaniami, przy braku albo ograni-
czonej widoczności pieszego,

 a)                                                                                       b) 

Rys. 11 Rozkłady udziału ofiar wypadków z pieszymi w latach 2016 – 2018 w zależności 
od pory dnia: a) ofiary śmiertelne, b) ofiary ranne. (źródło: opracowanie własne na pod-
stawie danych z bazy SEWiK)
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 – wejście pieszego na jezdnię przy braku albo ograniczonej wi-
doczności pojazdu,

 – cofanie pojazdu (5% ofiar śmiertelnych wypadków z pieszymi  
i 7% ofiar rannych),

d) wejście pieszego lub wjazd pojazdu na przejście przy czerwonym 
sygnale świetlnym.

Prędkość rozwijana przez pojazdy na dojeździe do przejścia dla pie-
szych jest z reguły znacznie większa niż prędkość dopuszczalna, często 
nawet o 50% i zależy od wielu czynników. W zależności od kategorii 
i klasy drogi prędkość dopuszczalna jest na polskich drogach przekra-
czana10 (rys.12):

 – na drogach przebiegających po obszarach zabudowanych przez 
69–83% kierujących pojazdami,

 – na drogach przebiegających po obszarach niezabudowanych 
przez 25–58% kierujących pojazdami.

Na odcinku poprzedzającym przejście pojazdy poruszają się z duży-
mi prędkościami i często przekraczając prędkość dozwoloną w danym 
obszarze:

 – na odcinkach ulic w obszarach zabudowanych (o dopuszczalnej 
prędkości 50 km/h), ok. 85% kierowców przekracza dozwoloną 
prędkość, 

 – na odcinkach dróg poza obszarami zabudowanymi (o dopuszczal-
nej prędkości 70 km/h) aż 90% kierowców przekracza dozwolony 
limit prędkości.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki należy doprowadzić do zmniej-
szenia liczby pieszych poruszających się po jezdniach dróg zamiejskich, 
zmniejszyć prędkość na ulicach w miastach (poprzez poszerzenie stref 
30 i stref zamieszkania), usprawnić i poszerzyć zakres funkcjonowania 
systemu automatycznego nadzoru  nad prędkością wraz z objęciem 
tym systemem dróg samorządowych, zmniejszyć limity dopuszczalnej 
prędkości na obszarach zabudowanych w porze nocnej do 50 km/h, na 
autostradach do 130 km/h i na drogach ekspresowych do 110 km/h. 
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść nale-
ży prowadzić systematyczne obserwacje zmiany zachowań kierow-
ców i pieszych, ocenę podejmowanych działań zaradczych w rejonie 
przejść dla pieszych oraz systematyczny nadzór nad ruchem w obsza-
rze przejść dla pieszych.

 10 Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P. i inni: Badania zachowań  pieszych i relacji 
pieszy-kierowca wrzesień – grudzień 2018 r. ITS Warszawa 2018.
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Warto opisać krótko zachowania pieszych i kierowców. Kierowcy 
pojazdami ustępujący pierwszeństwa pieszym w 30 – 90% przypadków. 
Obserwacje wykazują11 12 że:

 – na krótkich przejściach, położonych na wąskich jezdniach ulic 
o małej prędkości dopuszczalnej (mniejszej/równej 30 km/h), kie-
rowcy zachowują się bardzo poprawnie i ustępują pierwszeństwa 
poprzez zatrzymanie w ponad 90% przypadków, gdyż kierowcy 
jadący z niewielką prędkością mają możliwość obserwacji przej-
ścia i jego okolicy jak również odpowiedniej reakcji na pojawienie 
się pieszego, przy niskich prędkościach pojazdów piesi czują się 
bezpieczniej i zdecydowanie wkraczają na przejście, a ich zacho-
wania są bardziej przewidywalne,

 – przejścia usytuowane na ulicach o przekroju wielopasowym 
(jezdnia czteropasowa 1x4, dwie jezdnie dwupasowe 2x2 lub trzy-
pasowe 2x3) stwarzają duże trudności w przekraczaniu ich przez 
pieszych ze względu na: duże natężenie ruchu pojazdów, duże 
prędkości pojazdów, dodatkowym problemem jest wyprzedzanie 
się pojazdów w obszarze przejścia, jest to szczególnie trudne dla 
osób starszych, na tego rodzaju przejściach kierowcy znacznie 

 11 Jamroz K., Gaca S., Budzyński M. i inni: Koncepcja badań zachowań uczestników ruchu drogowe-
go na sieci dróg w Polsce. FRIL, PG, PK Gdańsk, Kraków 2013.

 12 Gaca S., Budzyński M., Kieć M., Jamroz K. i inni: Badania skuteczności środków zarządzania 
prędkością i ich wyniki. FRIL, PK, PG Kraków, Gdańsk 2016.

a)                                                                                                    b) 

Rys. 12 Rozkład udziału kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość na drogach 
położonych na: a) obszarze zabudowanym, b) na obszarze niezabudowanym. (źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych z bazy SEWiK [przypisy 10,11,12])
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rzadziej udzielają pierwszeństwa pieszym (często w obawie przed 
wyprzedzającymi pojazdami, które mogą uderzyć w pieszego 
przechodzącego przez jezdnię).

Piesi ustępują pierwszeństwa pojazdom w 10 – 30% przypadków. 
Ponadto piesi:

 – wchodzą na czerwonym sygnale na przejście dla pieszych w 3 – 
12% przypadków,

 – rozmawiają przez telefon, piszą SMS-y, słuchają muzyki w 3 – 
10% przypadków,

 – przechodzą przez jezdnię poza przejściami w 3 – 12% przypadków,
 – stosują elementy odblaskowe w 12 – 30% przypadków.
 – Kierowcy: 
 – wjeżdżają na przejście na czerwonym sygnale  w 0,5 – 1,0% 

przypadków,
 – wywierają presję na pieszego w 1 – 3% przypadków,
 – gwałtownie hamują przed przejściem w 0,3 – 0,5% przypadków.

4. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszych

4.1. Ryzyko zagrożeń wypadkami z udziałem pieszych

Bazując na analizie ryzyka zagrożeń wypadkami z pieszymi, bardzo 
dobrze można zidentyfikować główne czynniki wpływające na bezpie-
czeństwo ruchu pieszego. Ryzyko zagrożeń wypadkami z pieszymi okre-
ślane jest według ogólnego modelu ryzyka społecznego:

Ryzyko zagrożeń wypadkami z pieszymi = narażenie na ryzyko 
pieszych x prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z pieszym 
x konsekwencje wypadków z pieszymi.

1. Narażenie na ryzyko pieszych na przejściu lub na jezdni zależne 
jest od czasu przebywania pieszego w strefie konfliktowe  tj. dłu-
gości przejścia oraz prędkości poruszania się pieszego; im dłuższe 
przejście i mniejsza prędkość poruszania się pieszego tym dłuższy 
czas przebywania pieszego na jezdni. Czynnikami modyfikującymi 
narażenie na ryzyko wypadków są: rodzaj przejścia (z azylem, bez 
azylu, wyniesione, z sygnalizacją), rodzaj pieszeg  (osoby sprawne, 
osoby o ograniczonej mobilności).

2. Prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku z pieszym zależy głów-
nie od natężenia ruchu pieszego i natężenia ruchu kołowego. Poziom 
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prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku z udziałem pieszych 
zależy od iloczynu tych natężeń ruchu. 

3. Konsekwencje wypadków z pieszymi tj. bycie ofiarą ranną lub 
śmiertelną wypadku zależy głównie od prędkości, z jaką pojazd 
uderza w pieszego. Czynnikami modyfikującymi są:  wyposażenie 
pojazdu w poduszki dla pieszych, kondycja fizyczna pieszego (wiek, 
stan zdrowia), urządzenia uspokojenia ruchu zmniejszające pręd-
kość pojazdu.
Poziom ryzyka zagrożenia wypadkami na przejściu dla pieszych 

w Polsce szacuje się za pomocą wzou:. 

gdzie:  
RP      – ryzyko społeczne zagrożenia wypadkami na przejściu dla pieszych,  
LP     – długość przejścia dla pieszych (m),  
VP     – średnia prędkość pieszego (m/s),  
WKP – współczynnik korekcyjny uwzględniający rodzaj urządzeń dla pieszych  (sposób 
            podziału jezdni, zastosowanie wyspy azylu, zastosowanie sygnalizacji świetlnej),  
NEP  – ekwiwalentne natężenie ruchu pojazdów (uwzględniające różne rodzaje  
            pieszych) (os./24 h),  
NEK  – ekwiwalentne natężenie ruchu pojazdów (uwzględniające różne rodzaje  
            pojazdów) (E/24 h),  
Vm   – prędkość miarodajna potoku pojazdów (km/h), zależna od prędkości  
            dopuszczalnej na drodze oraz czynników umożliwiających jej przekraczanie  
            (odcinek prosty, brak lub występowanie urządzeń uspokojenia ruchu, brak  
            lub występowanie fotoradarów).

Zależność opisaną powyższym wzorem można charakteryzować 
następująco: poziom ryzyka zagrożeń wypadkami z udziałem pieszych 
użytkowników dróg na przejściu zależy od: 

 – długości przejścia (a przede wszystkim liczby pasów ruchu), 
prędkości pieszego  i rodzaju urządzeń zastosowanych na przej-
ściu; im szersza jezdnia i mniejsza prędkość poruszania się pie-
szego, tym pieszy dłużej przebywa na jezdni i narażony jest na 
konflikt z pojazdem; wpływ rodzaju urządzeń na przejściu przed-
stawiono w tabl. 2,

 – iloczynu natężenia ruchu pieszego i natężenia ruchu pojazdów, 
im większe natężenie ruchu pieszych i pojazdów tym większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z pieszymi, 

 – prędkości miarodajnej pojazdów na przejściu dla pieszych (tj. 
kwantyl 85% z  rozkładu prędkości pojazdów na przejściu), 
prędkość pojazdów pomierzona na przejściach dla pieszych jest 
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zwykle o 20–50% większa od prędkości dopuszczalnej, jedynie 
w przypadku zastosowania fotoradarów prędkości lub środków 
uspokojenia ruchu jest zbliżona do prędkości dopuszczalnej; im 
wyższa prędkość pojazdów przejeżdżających przez przejście dla 
pieszych, tym tragiczniejsze w skutkach konsekwencje uderzenia 
pojazdu w pieszego (rys. 14).  

Im większy poziom ryzyka na analizowanym przejściu, tym więk-
sze zagrożenie wypadkami z udziałem pieszych na drodze. 

4.2. Zagrożenia i źródła zagrożeń pieszych

Zagrożeniami pieszych uczestników ruchu drogowego są najczęściej 
wypadki drogowe z ich udziałem, kończące się ofiarami śmiertelny-
mi, stratami materialnymi lub ekonomicznymi. Zagrożenia pieszych 
uczestników ruchu drogowego występują najczęściej: na odcinkach dróg 
z koncentracją ruchu pieszego, przy braku dodatkowych urządzeń dla 
pieszych; na przejściach dla pieszych; na przystankach autobusowych 
(tramwajowych); na skrzyżowaniach oraz placach, na parkingach, sta-
cjach paliw itp.  Czynnikami aktywizującymi (przyczyniającymi się do 
zaistnienia wypadku) są:

 – nieodpowiednie zachowania uczestników ruchu drogowego, 
prowadzące do najechania pojazdu na pieszego (niechronione-
go) uczestnika ruchu:
•	 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przez kierowcę 

pojazdu,
•	 wejście pieszego na jezdnię bez upewnienia się czy nie nad-

jeżdża pojazd,
•	 jazda pojazdu ze zbyt dużą prędkością i brak możliwości jego 

zahamowania lub ominięcia pieszego znajdującego się na to-
rze jazdy pojazdu, 

•	 wejście pieszego lub wjazd pojazdu na przejście przy czerwo-
nym sygnale,

 – złe funkcjonowanie lub awaria infrastruktury drogowej, w tym 
wystąpienie katastrofy budowlanej lub uszkodzenie obiektów 
drogowych,

 – wystąpienie niekorzystnych zjawisk przyrodniczych (deszcz, 
śnieg, gołoledź, mgła).

Aktywizacja zagrożenia następuje w chwili, gdy wystąpi specyficz-
ny zbiór źródeł zagrożeń (czynników) powodujących powstanie zdarze-
nia niebezpiecznego (wypadku, kolizji). 
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Najbardziej istotnymi źródłami zagrożeń (czynnikami) wpływa-
jącymi na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego są: 
rodzaj urządzeń dla pieszych, wielkość ruchu pojazdów i pieszych, pręd-
kość pojazdów, widoczność pieszych i pojazdów.

Rodzaj urządzenia ułatwiającego poruszanie się lub zapewniającego 
ochronę pieszych wpływa bezpośrednio na ryzyko zagrożeń wypadka-
mi. Korzystając z wyników wielu badań krajowych i zagranicznych w ta-
blicy 2 zestawiono poziom redukcji wypadków z pieszymi dla kilkunastu 
urządzeń dla pieszych. Wyniki przedstawione w tablicy 2 wskazują, że 
nie wszystkie stosowane urządzenia przyczyniają się do zmniejszenia 
liczby wypadków i liczby ofiar wypadków z pieszymi. Najbardziej kon-
trowersyjne są wyniki badań prowadzonych w Szwecji i USA, w któ-
rych zwrócono uwagę na problem wyznaczania przejść dla pieszych, 
gdyż w wielu przypadkach wskaźnik wypadków z pieszymi jest więk-
szy na wyznaczonych przejściach typu „zebra” niż na przejściach bez 
oznakowania poziomego (przejściach sugerowanych). Dlatego w wielu 
krajach (Szwecja, Holandia, Niemcy) ogranicza się wyznaczanie zwy-
kłych przejść typu „zebra”, stosując tego rodzaju przejścia z dodatko-
wymi urządzeniami (wyspy azylu, sygnalizacja świetlna, wyniesione 
powierzchnie) lub stosując przejścia sugerowane (w strefach 30) albo po-
zostawiając możliwość przechodzenia w dowolnym miejscu (w strefach 

Tablica 2. Zestawienie szacunkowej wielkości redukcji wypadków z pieszymi w zależności 
od rodzaju urządzenia dla pieszych. (źródło: opracowanie własne na podstawie studiów 
literatury) 

Lp. Rodzaj urządzenia dla pieszych Redukcja wypadków 
z pieszymi (%)

1. Wyznaczone przejście typu „zebra” - 28 (+20)

2. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu bez wydzielonych 
faz dla pieszych - 8

3. Tunel, kładka dla pieszych 70- 90

4. Droga dla pieszych (chodnik, trakt lub ścieżka dla pie-
szych) poza jezdnią 80 – 95

5. Wyniesione przejście typu „zebra”  50 – 80
6. Przejście na skrzyżowaniu typu „rondo” 48 – 70
7. Przejście typu „zebra” z sygnalizacją świetlną 29 – 45

8. Zastosowanie fotoradaru lub innych środków uspokojenia 
ruchu na odcinkach przed przejściem 30 – 60

9. Wyspa azylu lub zawężenie jezdni 32 – 50
10. Drogi dla rowerzystów oddzielone od dróg dla pieszych 20 – 30
11. Oświetlenie przejścia dla pieszych 20 – 30
12. Balustrada (wygrodzenie) 30 – 50
13. Pas dzielący, pas neutralny 18 – 30
14. Pas dzielący niewyniesiony 10 – 30
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zamieszkania lub strefach współdzielonych). Pozostałe rodzaje urządzeń 
dla pieszych przyczyniają się do redukcji wypadków z pieszymi, a ich 
zastosowanie zależy od wielkości ruchu, prędkości pojazdów, warun-
ków widoczności, uwarunkowań lokalnych (w tym dostępności terenu) 
i dostępnych środków finansowych.

Wielkość natężenia ruchu pieszego i kołowego wpływa bezpośred-
nio na bezpieczeństwo i warunki ruchu pieszego na drogach dla pieszych 
i przejściach dla pieszych. Przecięcia tras dla pieszych o dużym ruchu 
pieszych z drogami o dużym ruchu natężeniu ruchu pojazdów wywołują 
najwięcej konfliktów pomiędzy tymi uczestnikami ruchu.  Pieszy chcą-
cy wejść na przejście potrzebuje odpowiedniej luki czasowej (przerwy) 
w potoku pojazdów, umożliwiającej bezpieczne przejście przez jezdnię. 
Na rysunku 13 przedstawiono dwie zależności:

a.  między natężeniem ruchu pieszego i  przepustowością drogi 
(mierzoną liczbą pojazdów, które mogą przejechać przez prze-
krój drogi), występuje relacja, gdy pieszy ma pierwszeństwo 
na przejściu i dojściu do przejścia (stosowane na przejściach 
typu „zebra”). W tym przypadku wraz ze wzrostem natężenia 
ruchu pieszych zmniejsza się odstęp między pieszymi i kierow-
com coraz trudniej jest znaleźć odpowiednią lukę czasową, aby 
bezpiecznie przejechać przez przejście. Zatem przy dużych na-
tężeniach ruchu pieszego następuje zmniejszenie przepusto-
wości jezdni i tworzą się kolejki pojazdów przed przejściem, 
powoduje to wymuszanie pierwszeństwa przejazdu lub  irytację 
oczekujących na przejazd kierowców, prowadzące do wypadków 
drogowych; 

b. między natężeniem ruchu pojazdów na jezdni i przepustowością 
przejścia (mierzoną natężeniem ruchu pieszych, którzy mogą 
przejść w dostępnych lukach czasowych); zależność ta występuje 
w przypadku pierwszeństwa dla pojazdów na przejściu dla pie-
szych lub w miejscu przechodzenia pieszych przez jezdnię (np. 
na przejściu sugerowanym); wraz ze wzrostem natężenia ruchu 
pojazdów zmniejsza się odstęp między pojazdami, natomiast pie-
szemu coraz trudniej znaleźć odpowiednią lukę czasową, aby 
bezpiecznie przejść przez jezdnię. Zatem następuje wymuszanie 
pierwszeństwa przez pieszego lub przebieganie przez jezdnię, 
prowadzące do wypadków.

Im większy iloczyn natężenia ruchu pieszego i kołowego, tym więk-
sze prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z pieszymi. W celu 
zmniejszenia tych problemów na przejściach dla pieszych typu „zebra” 
stosuje się dodatkowe urządzenia wspomagające (azyle dla pieszych, 
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sygnalizację świetlną, zwiększenie szerokości przejścia), umożliwiające 
bezpieczne przejście przez jezdnię i zwiększenie przepustowości.

Prędkość pojazdu biorącego udział w wypadku ma istotny wpływ 
na ciężkość obrażeń pieszych uczestników tego zdarzenia. Wraz ze 
wzrostem prędkości uderzenia pojazdu w pieszego zwiększa się praw-
dopodobieństwo utraty życia przez pieszego (rys. 14), na przykład przy 
prędkości pojazdu:

 – 30 km/h, pieszy ma ponad 90% szans na przeżycie wypadku, 
 – 50 km/h, pieszy ma 40-60 % szans na przeżycie wypadku,
 – 70 km/h, pieszy nie ma prawie żadnych szans na przeżycie 

wypadku.
Prawie 60% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wśród pie-

szych występuje przy uderzeniu w nich pojazdu jadącego z prędkością 
większą od 50 km/h. Prędkość ta jest zależna od wielu czynników: pręd-
kość początkowa pojazdu, odległość widoczności pieszego, użycie hamul-
ca i droga hamowania, szorstkość nawierzchni, predyspozycje kierowcy 
itp. Natomiast skutki uderzenia w pieszego zależą od prędkości pojazdu 
w momencie uderzenia w pieszego, miejsca uderzenia w pieszego, wy-
posażenia pojazdu w urządzenia bezpieczeństwa dla pieszych (poduszki 
dla pieszych, opływowe zderzaki itp.).

Rys. 13 Wykres zależ-
ności natężenia ruchu 
pieszego od kołowego 
na przejściach dla pie-
szych bez sygnalizacji 
przez drogę o przekroju 
1x2 pasy ruchu. (źródło: 
opracowanie własne)
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Rys. 14 Wykres wpływu 
prędkości uderzenia pojazdu 
w pieszego na prawdopodo-
bieństwo śmierci pieszego 
(źródło: E. Pasanen13)

Dla oceny poziomu zagrożenia pieszego ze strony jadących drogą 
pojazdów stosuje się klasyfikację prędkości pojazdów ze względu na bez-
pieczeństwo pieszych, którą przedstawiono w tablicy 3. Na przejściach 
dla pieszych typu „zebra” bez sygnalizacji zaleca się, aby prędkość po-
jazdów dojeżdżających do przejścia nie była większa niż 50km/h, tzn. 
aby ryzyko utraty życia w wypadku z udziałem pieszych było małe lub 
bardzo małe. 

Widoczność przejść dla pieszych. Oko ludzkie jest podstawo-
wym zmysłem umożliwiającym prawidłową percepcję drogi przez 

 13 Pasanen E.: Driving speed and pedestrian safety. III International Conference 
WALK 21, San Sebastian 2002

Tablica 3.   Klasyfikacja prędkości pojazdów ze względu na bezpieczeństwo pieszych 
(źródło: opracowanie własne [przypis 4])

Prędkość pojazdów Ryzyko bycia ofiara 
śmiertelną wypadku

Częstość wypadków 
śmiertelnychKlasa prędkości Km/h

VA Bezpieczna < 30 Bardzo małe Bardzo mała

VB Umiarkowanie 
bezpieczna

30 – 50 Małe do średniego Mała do średniej

VC Niebezpieczna 50 – 70 Duże Bardzo duża

VD Krytyczna > 70 Bardzo duże Duża
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uczestników ruchu. Wraz ze wzrostem prędkości pojazdu pole widzenia 
kierowcy ulega wydłużeniu i zawężeniu, zatem w przypadku poruszania 
się pojazdu z dużą prędkością, pieszy poruszający się po drodze może 
znajdować się poza obszarem widzenia kierowcy. Istotnym problemem 
występującym na przejściach dla pieszych w miastach jest ograniczenie 
obszaru dobrej widoczności przez pojazdy parkujące na jezdni lub na 
chodniku w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych. Na przy-
kładzie audytów bezpieczeństwa na kilku tysiącach przejść dla pieszych 
w Warszawie, można stwierdzić, że na 70% z audytowanych przejść 
występują ograniczenia pola widoczności uniemożliwiające prawidłową 
ocenę odległości pojazdu od przejścia lub zidentyfikowania pieszego do-
chodzącego do przejścia.  Na przejściu dla pieszych typu „zebra” należy 
zapewnić wolne od przeszkód pole widoczności dla kierowcy pojazdu 
zbliżającego się, obejmujące obszar oczekiwania pieszego na wejście; 
potrzebna odległość widoczności wynosi przy prędkości dopuszczalnej 
50 km/h 50 m (Lw = 50 m). Na przejściach sugerowanych (tj. w miejscach 
przekraczania jezdni drogi przez pieszych, gdzie występuje priorytet dla 
ruchu pojazdów samochodowych), należy zapewnić wolne od przeszkód 
pola widoczności pojazdu z punktu widzenia pieszego znajdującego się 
w strefie oczekiwania, potrzebna odległość widoczności  wynosi przy 
prędkości dopuszczalnej 50 km/h i drodze dwupasowej: z lewej strony 
Lwl = 70 m, a z prawej strony Lwp = 100 m. Istotnym problemem wza-
jemnej widoczności pieszych i kierowców jest występujący na ulicach 
wielopasowych problem „jazdy w cieniu” (rys. 15), kończący się często 
śmiertelnymi wypadkami.  Dlatego na drogach dwujezdniowych lub 
wielopasowych w jednym kierunku zamiast zwykłego przejścia typu 
„zebra”, należy stosować przejścia dla pieszych typu „zebra” z sygnali-
zacją świetlną.

Rys. 15 Schemat ilu-
strujący zagrożenie 
pieszego wychodzą-
cego zza stojącego 
autobusu przez po-
jazd jadący w  cieniu 
autobusu (źródło: 
opracowanie własne 
[przypis 4])
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5. Propozycje działań niezbędnych do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych

5.1. Systematyka niezbędnych działań 

Problem organizacji i zarządzania ruchem pieszych jest zagadnieniem 
wielodyscyplinarnym, dlatego konieczne jest usystematyzowanie moż-
liwych działań i wskazanie tych najbardziej efektywnych i skutecznych. 
Przedstawiona analiza wykazała, że nie wystarczy tylko zmiana prze-
pisów prawnych, ponieważ zbiór możliwych i koniecznych działań jest 
znacznie szerszy. Działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
pieszych różnią się w zależności od celów stosowania, obszarów stoso-
wania oraz osiąganych efektów. Działania te łączą różne środki fizycz-
ne i narzędzia (plany, procedury) w celu redukcji prawdopodobieństwa 
wystąpienia wypadków lub zmniejszenia konsekwencji, jeżeli do wy-
padku z pieszymi dojdzie. Dla celów niniejszego opracowania przyjęto 
uproszczoną systematykę działań obejmującą:

1) kierunki i poziomy prowadzonych działań, 
2) sposoby prowadzenia działań,
3) środki realizacji działania (narzędzia, urządzenia),
4) realizatorów działań.

5.2. Kierunki i poziomy prowadzonych działań

Kierunki działań zawierają szerokie obszary interwencji na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych. Wydzielić można następujące kierunki dzia-
łań na rzecz ochrony pieszych w ruchu drogowym: usprawnianie za-
rządzania ruchem, rozwój bezpiecznej infrastruktury dla pieszych, 
poprawa percepcji użytkowników dróg, rozwój edukacji i komunika-
cji ze społeczeństwem, nadzór nad ruchem, usprawnianie konstrukcji 
pojazdów.

1. Usprawnienie zarządzania ruchem dotyczy głównie działań 
obszarowych nastawionych na: redukcję ruchu pojazdów w ob-
szarach przeznaczonych dla intensywnego ruchu pieszego, strefo-
wanie ruchu z zarządzaniem prędkością pojazdów i stosowaniem 
priorytetów dla ruchu pieszego, redukcję wystawienia pieszych 
na ryzyko, separację ruchu pieszego od ruchu samochodowego. 

2. Rozwój i usprawnianie bezpiecznej infrastruktury dla pieszych to 
kierunek działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych uczestników 
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ruchu nastawiony na: planowanie sieci urządzeń dla ruchu pie-
szego (racjonalne rozmieszczenie źródeł i celów ruchu pieszego, 
strefowanie ruchu pieszego, tworzenie bezpośrednich tras dla 
pieszych łączących źródła i cele ruchu, racjonalne rozmieszczenie 
przejść dla pieszych), budowa sieci bezpiecznych tras i urządzeń 
dla ruchu pieszego wolnych od przeszkód (w tym parkujących 
pojazdów), projektowanie i budowa bezpiecznych przejść dla pie-
szych, utrzymanie wysokich standardów dla urządzeń dla pie-
szych, dopasowanie urządzeń dla pieszych do wymagań grup 
użytkowników o specyficznych potrzebach (dzieci, osoby starsze 
i niepełnosprawne). 

3.  Poprawa percepcji użytkowników dróg, zwłaszcza na przejściach 
dla pieszych lub miejscach częstego przekraczania jezdni przez 
pieszych, a w szczególności: zapewnienie pola dobrej widoczno-
ści   pieszych dochodzących do przejścia przez pojazdy zbliżające 
się do przejścia (w przypadku pierwszeństwa dla pieszych) oraz 
pola dobrej widoczności dla pojazdów dojeżdżających do przejścia 
przez pieszych oczekujących na przejście (w przypadku pierw-
szeństwa pojazdów na przejściu), usunięcie przeszkód (w tym 
parkujących pojazdów) z wyznaczonych  pól dobrej widoczności, 
oświetlenie urządzeń dla pieszych, poprawa widoczności ozna-
kowania urządzeń dla pieszych. 

4. Edukacja i komunikacja ze społeczeństwem obejmuje edukację 
pieszych i kierowców, szkolenia kadr zarządzających ruchem 
drogowym, kampanie informacyjne.

5. Nadzór nad ruchem drogowym to kierunek działań prewencyj-
nych i kontrolnych (egzekwowanie prawa) w obszarze przejść dla 
pieszych. 

6. Udoskonalenie konstrukcji pojazdów to kolejny obszar działań na 
rzecz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu nastawiony 
na: usprawnienia konstrukcji pojazdów (miękkie karoserie i po-
duszki powietrzne dla pieszych), poprawę widoczności pojazdów 
(kolory, oświetlenie, słyszalność pojazdów elektrycznych) i po-
prawę pola obserwacji z pojazdów (dodatkowe lustra i kamery 
w pojazdach ciężarowych i autobusach.

Działania te powinny być prowadzone na poziomie centralnym 
(instytucje centralne), regionalnym (samorząd województwa), powia-
towym (samorząd powiatu) i lokalnym (samorządy miejskie i gminne).
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5.3. Sposoby prowadzenia działań

Zidentyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa pieszych uczestników ru-
chu drogowego mogą być eliminowane lub może być redukowany ich poziom 
poprzez zmniejszenie obszarów konfliktów „pieszy – pojazd” (narażenia 
na ryzyko), poziomu prawdopodobieństwa powstawania wypadków 
z pieszymi, poziomu konsekwencji wypadków z pieszymi.

1) Eliminacja lub zmniejszenie obszarów konfliktów „pieszy – po-
jazd” są możliwe poprzez zastosowanie takich działań jak:

 – racjonalne zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności 
optymalne rozmieszczenie obiektów generujących ruch pie-
szych i pojazdów, minimalizujące występowanie konfliktów 
„pieszy – pojazd”,

 – zapewnienie obszarów dobrej widoczności pieszego i pojazdu 
zbliżającego się do przejścia, szczególnie w warunkach ogra-
niczonej widzialności (noc, mgła), poprzez zwiększenie stopnia 
używania elementów odblaskowych, poprawę stanu oświetlenia 
przejść dla pieszych, wyeliminowanie przeszkód z obszarów wi-
doczności pieszych na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach,

 – uporządkowanie zasad lokalizacji i wyboru rodzaju przejść 
dla pieszych, 

 – zastosowanie środków inżynierskich służących ochronie pie-
szego (chodniki, wyspy azylu, sygnalizacja świetlna),

 – kanalizowanie ruchu pieszego (strefy ruchu pieszego, ciągi 
piesze), 

 – regulacja dostępu pieszych do drogi (ograniczenie dostępności 
dla dróg wyższych klas, a zwiększenie dostępności dla dróg 
niższych klas).

2) Zmniejszenie prawdopodobieństwa powstawania wypadków 
z pieszymi polega na eliminacji źródeł zagrożeń pieszych w ru-
chu drogowym poprzez:

 – zmiany legislacyjne dostosowujące zasady organizacji ruchu 
pieszego do nowych oczekiwań, działań i rozwiązań, 

 – podniesienie poziomu edukacji pieszych i kierowców oraz 
zwiększenie partnerstwa na drodze (poprzez kampanie in-
formacyjne i zintegrowane programy edukacyjne), 

 – zmniejszenie wielkości ruchu kołowego, poprzez ograniczenie 
ruchu pojazdów w obszarach centralnych miast i wsi (elimi-
nowanie ruchu tranzytowego, budowa obwodnic, ogranicze-
nia ruchu ciężarowego, lokalizacja parkingów na granicach 
obszarów ruchu pieszego), 
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 – zapewnienie przepustowości pojazdom i pieszym (zastosowa-
nie sygnalizacji świetlnej na przejściu, przejście dla pieszych 
w drugim poziomie), 

 – zmniejszenie czasu oczekiwania na przejście, 
 – rozdzielenie trudnych do wyeliminowania sytuacji konflik-

towych między pieszymi i pojazdami w czasie (zastosowanie 
sygnalizacji świetlnej) i w przestrzeni (wyspy azylu, kładki 
i tunele dla pieszych).

3) Zmniejszenie konsekwencji wypadków z pieszymi wymaga:
 – obniżenia prędkości pojazdów w  obszarach przebywania 

pieszych uczestników ruchu, a w szczególności drastyczne 
zmniejszenie udziału pojazdów jadących z prędkością nie-
bezpieczną dla pieszych, tj. powyżej 50 km/h,

 – zastosowania środków uspokajania ruchu zmniejszających 
prędkość pojazdów na sieci ulic prowadzących ruch pieszych,

 – eliminacji ruchu pojazdów ciężarowych w obszarach wystę-
powania ruchu pieszego, 

 – zastosowania środków ochrony dla pieszych szczególnie 
wrażliwych na obrażenia (dzieci, osoby starsze, niepełno-
sprawni uczestnicy ruchu),

 – zastosowania urządzeń chroniących pieszych w otoczeniu 
drogi, 

 – zwiększenia przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
przez pieszych oraz kierujących pojazdami (poprzez zwięk-
szenie nadzoru nad ruchem drogowym i jego automatyzację, 
weryfikacji kar za wykroczenia, wprowadzenia zasady nie-
uchronności kar). 

5.4. Środki realizacji działań

Środki realizacji działań podejmowane na obszarze całego kraju, regio-
nu, powiatu lub gminy mogą mieć charakter inwestycyjny, organiza-
cyjno-finansowy oraz prawny i dotyczyć mogą działań oraz środków 
edukacyjnych, inżynierskich i związanych z nadzorem nad ruchem 
drogowym. Środkami służącymi do realizacji działań są: narzędzia 
i urządzenia infrastruktury dla pieszych.

Do narzędzi mających zastosowanie w ochronie ruchu pieszych za-
liczyć można: przepisy prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, 
zarządzenia, wytyczne, standardy); strategie, analizy i ekspertyzy; na-
rzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym: metody 
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ocen bezpieczeństwa, audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i inspek-
cje bezpieczeństwa, przewodniki dobrej praktyki. Narzędzia różnią się 
obligatoryjnością i powszechnością w zależności od zakresu kompetencji 
instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

Urządzenia infrastruktury dla pieszych stosowane obecnie w Polsce 
są zbyt skromne dla prowadzenia skutecznych i efektywnych działań, 
wymagają zmian. Proponuje się wprowadzenie zatem podziału na in-
frastrukturę obszarową, liniową i punktową; wymaga to jednak zmia-
ny przepisów w rozporządzeniu o warunkach ruchu, jakim powinny 
odpowiadać drogi, i opracowania nowych wytycznych kształtowania 
infrastruktury dla pieszych, takie prace rozpoczęto w Ministerstwie 
Infrastruktury. 

1) Infrastruktura obszarowa dla pieszych to sieć tras dla pieszych 
na danym obszarze łączących główne generatory ruchu piesze-
go (ważne obiekty, rejony mieszkaniowe, przystanki transportu 
zbiorowego). Natomiast trasa dla pieszych to zbiór elementów 
infrastruktury liniowej i punktowej przeznaczonej dla ruchu pie-
szych tworzących spójny ciąg składający się z drogi dla pieszych 
lub drogi dla pieszych i rowerów lub odcinków pobocza drogi 
przystosowanego do ruchu pieszych lub jezdni z dopuszczonym 
ruchem pieszych.

2) Infrastruktura liniowa dla pieszych to zbiór urządzeń umożli-
wiających poruszanie się pieszych wzdłuż drogi i poza nią za po-
mocą trasy dla pieszych. Istotnymi elementami tras dla pieszych 
są drogi dla pieszych, w których skład wchodzą: chodnik, trakt 
dla pieszych i ścieżka dla pieszych. Droga dla pieszych składa 
się z trzech pasów użytkowych i wymaga wydzielania: pasa ru-
chu pieszych o szerokości zależnej od natężenia ruchu pieszych 
i wolnego od przeszkód, pasa obsługującego budynki i otoczenie 
oraz pasa buforowego.

3) Infrastruktura punktowa dla pieszych to zbiór urządzeń umoż-
liwiających lub ułatwiających przechodzenie pieszych w poprzek 
drogi za pomocą przejść dla pieszych i rozwiązań alternatyw-
nych. W rezultacie proponuje się wprowadzenie do stosowania 
trzech kategorii przejść dla pieszych: przejść bezkolizyjnych, 
przejść typu „zebra” i przejść sugerowanych, które wymagają 
zmiany przepisów w rozporządzeniach o znakach i sygnałach 
oraz rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakie powinny 
spełniać drogi.
a) Przejście bezkolizyjne, jako urządzone i oznakowane przejście 

dla pieszych w postaci tunelu lub kładki dla pieszych, może 
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być stosowane na odcinkach dróg o dużych natężeniach ruchu 
pieszego i ruchu pojazdów, 

b) Przejście typu „zebra”, jako urządzone i oznakowane przejście 
dla pieszych w poziomie jezdni może być stosowane na odcin-
kach dróg i ulic, gdy na odcinkach dojazdowych do przejścia 
zapewniona jest prędkość pojazdów nie większa niż 50km/h. 
a. Przejścia typu „zebra” (zwykłe) należy stosować:

 – na odcinkach dróg dwupasowych dwukierunkowych, 
o liczbie pasów ruchu nie większej niż dwa pasy w prze-
kroju drogi, 

 – na drogach zamiejskich przejścia dla pieszych typu „ze-
bra” zwykłe można stosować wyjątkowo, jeżeli zapew-
ni się (poprzez uspokojenie ruchu) prędkość pojazdów 
w obszarze przejścia nie większą niż 50km/h, a także 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 

b.  Przejścia typu „zebra” z sygnalizacją świetlną (lub przej-
ścia bezkolizyjne) należy stosować na drogach i ulicach 
dwujezdniowych o dwóch i więcej pasach ruchu w jed-
nym kierunku, w celu zmniejszenia zagrożenia pieszych 
oraz zwiększenia przepustowości jezdni i przepustowości 
przejść dla pieszych.

c.  Przejścia dla pieszych typu „zebra”, obciążone dużym 
ruchem pieszych i pojazdów powinny być wyposażone 
w urządzenia, usprawniające ich funkcjonowanie i przy-
czyniające się do redukcji ryzyka zagrożeń wypadkami 
z  pieszymi, takie jak: wyspy azylu, wysunięte platformy, 
wyniesione powierzchnie.

c) Przejścia sugerowane jako nieoznakowane urządzenia al-
ternatywne ułatwiające przechodzenie pieszym przez drogę, 
mogą być stosowane na odcinkach dróg i ulic o małych natę-
żeniach ruchu pieszego i małych natężeniach ruchu pojazdów, 
a w szczególności:

a. na ulicach o  niewielkim natężeniu ruchu koło-
wego i  pieszego, w  strefach 30 km/h i  w  strefach 
zamieszkania; 

b. na odcinkach zamiejskich dróg dwupasowych, dwu-
kierunkowych o niewielkim natężeniu ruchu pieszych 
i prędkości nie większej niż 70 km/h, jednakże wymaga 
to zmniejszenia prędkości pojazdów oraz poinformowa-
nia o miejscu przechodzenia np. za pomocą znaku A-16 
(po zmodyfikowaniu przepisu).
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5.5. Realizatorzy działań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych

Wyżej wymienione działania mają swoich właściwych z punktu widze-
nia kompetencji realizatorów. Realizatorami mogą być: instytucje za-
rządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego, zarządcy dróg, ośrodki 
badawcze.

1. Instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na 
poziomie strategicznym, a w szczególności: 
a. władze centralne (parlament i rząd) w ramach przygotowania 

i wdrażania regulacji prawnych dotyczących standardów bez-
pieczeństwa, zasad i zaleceń dotyczących uczestników ruchu 
i operatorów, produkcji i eksploatacji pojazdów oraz budowy  
i utrzymania dróg;

b. urzędy centralne (minister właściwy ds. transportu, Krajo-
wa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Głów-
na Policji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) 
w ramach przygotowania i wdrażania krajowych resortowych 
programów poprawy bezpieczeństwa, 

c. jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkie, powiato-
we, gminne), regionalne i lokalne rady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w ramach przygotowania i wdrażania regionalnych i lokal-
nych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
planów transportowych, planów mobilności aktywnej, pla-
nów tras dla pieszych i rowerów,

d. inne instytucje (szkoły, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) 
w ramach tworzenia i wdrażania planów mobilności pieszych 
i rowerzystów oraz prowadzenia aktywności na rzecz bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

2. Zarządcy dróg, dla których środkami realizacji działań są przede 
wszystkim urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
niektóre narzędzia zarządzania bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, takie jak audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacje 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontrola bezpieczeństwa ru-
chu drogowego (przeglądy dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego). Zarządy dróg odgrywają główną rolę na poziomie 
operacyjnym, przy czym wdrażanie przez nich środków poprawy 
bezpieczeństwa pieszych powinno być koordynowane pomiędzy 
zarządcami różnych kategorii dróg i poddawane konsultacjom 
społecznym ze stronami zainteresowanymi problemem.
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3.  Ośrodki naukowe i instytuty badawcze poprzez prowadzenie 
badań dotyczących wyjaśnienia problemów bezpieczeństwa 
pieszych, oceny skuteczności i efektywności stosowanych środ-
ków oraz transfer uzyskanej w ten sposób wiedzy do instytucji 
zarządzających bezpieczeństwem ruchu pieszego i zarządów 
dróg.

6. Rekomendacje

6.1. Proponowane kierunki działań

Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby ofiar śmiertel-
nych i rannych w wypadkach drogowych, w ciągu ostatnich kilku lat 
nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji. Za-
graża to realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (NPBRD) 2020 oraz powoduje wzrost liczby niepotrzebnych 
tragedii na polskich drogach. 

1.  Podstawowymi problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Polsce pozostają:

 – niska jakość części infrastruktury drogowej (konfliktowe 
skrzyżowania, brak rozdzielenia jezdni, zbyt słabo rozwinięta 
infrastruktura dla pieszych i rowerów),

 – brak efektywnego systemu zarządzania prędkością (przyzwo-
lenie na łamanie prawa przez kierowców, ograniczenie dzia-
łania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem, duże 
trudności w stosowaniu rozwiązań eksperymentalnych),

 – stosunkowo niska kultura bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go (brak woli politycznej dla realizacji niepopularnych, ale 
koniecznych działań poprawiających stan bezpieczeństwa 
ruchu; apetyt na ryzyko jazdy z nadmierną i niebezpieczną 
prędkością, brak partnerstwa na drodze).

2. Wyczerpały się proste środki poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, nie wystarczą już tylko miękkie działania, koniecz-
ne jest zastosowanie podejścia zintegrowanego, bazującego na 
wiedzy i wynikach badań naukowych, wsparte odpowiednymi 
środkami finansowymi. 

3. Wyniki badań własnych prowadzone w Katedrze Inżynierii 
Drogowej Politechniki Gdańskiej wskazują, że istnieje realna 
możliwość przywrócenia trendu zmniejszania liczby ofiar śmier-
telnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych w Polsce do 
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roku 2030 i zbliżenia się do założeń Wizji Zero w 2050 roku za-
lecanych przez Komisję Europejską. Wymaga to jednak:
a) uzyskania silnego wsparcia politycznego dla zintensyfiko-

wania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, co 
wydaje się być obecnie najwyższym priorytetem,

b) zaangażowania instytucji i zespołów badawczych do lepsze-
go zidentyfikowania problemów i zaproponowania skutecz-
nych i efektywnych metod poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

c) opracowania V Programu Krajowego Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego na lata 2021 – 2030, przyjęcia tego programu 
do realizacji przez Rząd RP i zapewnienie środków na jego 
realizację,

d) ustanowienia lidera, tj. kompetentnej instytucji wiodącej od-
powiedzialnej za zorganizowanie zintegrowanego, wielody-
scyplinarnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego w Polsce, odpowiedzialnego za realizację przyję-
tego programu działań, wspartego odpowiednimi środkami,

e) uwzględnienie w  planowanych kierunkach działań stra - 
tegicznych: 

 – potrzeb niechronionych (pieszych i rowerzystów) i o spe-
cjalnych potrzebach (seniorów i osób o ograniczonej mo-
bilności) jako uczestników ruchu drogowego, 

 – wymagań stawianych przez nowoczesne, autonomiczne 
i elektryczne pojazdy,

 – systemu bezpiecznej infrastruktury drogowej, przyjaznej 
nowym wyzwaniom,

 – działań usprawniających zarządzanie mobilnością: nowe 
idee w urbanizacji miast, ulice przywrócone mieszkańcom, 
strefowanie ruchu,

 – rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego: nowe regulacje prawne, wytyczne, narzędzia,

 – opracowania systemu monitorowania realizacji progra-
mów bezpieczeństwa ruchu drogowego i mechanizmów 
reagowania na zagrożenia realizacji.

4. Ochrona życia i zdrowia pieszych użytkowników dróg, jako nie-
chronionych uczestników ruchu drogowego powinna być dzia-
łaniem priorytetowym, biorąc pod uwagę duży udział pieszych 
jako ofiar wypadków drogowych oraz niechlubne, pierwsze miej-
sce Polski w rankingu krajów UE o największym zagrożeniu pie-
szych w ruchu drogowym. 
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5. Dla ochrony pieszych w ruchu drogowym należy prowadzić dzia-
łania w następujących kierunkach: usprawnianie zarządzania 
ruchem, rozwój bezpiecznej infrastruktury dla pieszych, popra-
wa percepcji użytkowników dróg, rozwój edukacji i komunikacji 
ze społeczeństwem, nadzór nad ruchem drogowym w obsza-
rze przejść dla pieszych, usprawnianie konstrukcji pojazdów. 
Działania te powinny być prowadzone na poziomie centralnym 
(instytucje centralne), regionalnym (samorząd województwa), 
powiatowym (samorząd powiatu) i lokalnym (samorządy miej-
skie i gminne).

6. Zidentyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa pieszych uczestników 
ruchu drogowego mogą być eliminowane lub zmniejszany może być 
poziom ich konsekwencji poprzez: zmniejszenie obszarów konflik-
tów „pieszy – pojazd” (skrócenie czasu przebywania pieszego na 
jezdni, stosowanie urządzeń ochronnych o dużej skuteczności), 
obniżenie poziomu prawdopodobieństwa powstawania wypad-
ków z pieszymi (poprzez zmniejszenie natężenia ruchu koło-
wego w miejscach konfliktowych) oraz poziomu konsekwencji 
wypadków z pieszymi (poprzez zmniejszenie prędkości pojazdów 
w miejscach konfliktowych).

6.2. Możliwość realizacji propozycji zgłoszonych w petycji

Jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych jest zmia-
na zasad organizacji ruchu na przejściach dla pieszych, wprowadzają-
cych większy zakres bezpieczeństwa dla pieszych, postulowany przez 
zgłaszającego petycję oraz Ministerstwo Infrastruktury. Zmiana ta jest 
oczekiwana od dawna i może być korzystna dla zmniejszenia poziomu 
zagrożeń wypadkami drogowymi w Polsce. Jednakże wprowadzanie 
tych zmian wymaga rozważnego i konsekwentnego wdrażania przy 
spełnieniu wielu dodatkowych warunków.

1. Zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury w art. 26 
ust.1 ustawy o kierujących pojazdami przepis jest niejasny, nie 
wskazuje czy pieszy oczekujący na przejście lub dochodzący do 
przejścia też jest zaliczany do grupy pieszych objętych szczegól-
ną uwagą kierowców. Należy to jasno wyartykułować np. po-
przez przepis: „1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia 
dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 
pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, 
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i ustąpić pierwszeństwa pieszemu oczekującemu na przejście 
albo wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym 
przejściu.”; pozostawienie zaproponowanych przepisów będzie 
stwarzać problemy z  ich interpretacją przez użytkowników 
drogi.

2. Należy mieć świadomość, że poszerzenie zakresu pierwszeństwa 
pieszych na przejściach dla pieszych w dzisiejszym stanie tych 
przejść spowodować może: zwiększenie liczby wypadków i ofiar 
wypadków na tych przejściach, ograniczenia przepustowości 
dróg i ulic, co spowoduje wzrost zatłoczenia i frustracji wśród 
kierowców. 

3. Na drogach zamiejskich przy prędkości pojazdów 90 km/h i po-
wyżej, trudno będzie wyegzekwować pierwszeństwo dla pie-
szych, gdyż wymaga to zapewnienia dużej odległości widoczności 
pieszego przez kierowcę (ponad 100 m) i długiej drogi hamowa-
nia. Może to prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków 
drogowych. Wymaga to ograniczenia stosowania przejść typu 
„zebra” na drogach zamiejskich. 

4. Z badań prowadzonych przez Politechnikę Gdańską i Politech-
nikę Krakowską wynika, że poszerzenie zakresu pierwszeństwa 
pieszych na przejściach typu „zebra” może spowodować nawet 
kilkakrotne zmniejszenie przepustowości ulic, w szczególności 
ulic o jezdniach wielopasowych. Dlatego na przejściach dla pie-
szych typu „zebra” wyznaczonych na jezdniach wielopasowych 
lub ulicach wielojezdniowych wymagane jest zastosowanie sy-
gnalizacji świetlnej. Są to przejścia dla pieszych obciążone du-
żym ruchem pieszych i pojazdów, a zabieg ich przebudowy jest 
kosztowny i wymagający czasu na przygotowanie projektów oraz 
ich realizację.    

5. Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania, przed wpro-
wadzeniem zaproponowanych zmian w ustawie – Prawo o ruchu 
drogowym i ustawie o kierujących pojazdami, należy podjąć na-
stępujące działania: 

 – uporządkować systematykę przejść dla pieszych, 
 – zweryfikować liczbę i lokalizację przejść dla pieszych, 
 – dostosować wyznaczone przejścia dla pieszych do nowych za-

sad ich funkcjonowania.
6. Uporządkowanie systematyki przejść dla pieszych polega na 

wprowadzeniu do stosowania trzech kategorii przejść dla pie-
szych: przejść typu „zebra”, przejść bezkolizyjnych i przejść su-
gerowanych. Wymaga to zmiany przepisów w rozporządzeniach 
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o znakach i sygnałach oraz rozporządzenia o warunkach tech-
nicznych jakie powinny spełniać drogi.

7. Weryfikacja liczby i rodzaju przejść dla pieszych to proces, 
który powinny przeprowadzić poszczególne zarządy drogo-
we. Na podstawie przyjętej systematyki przejść dla pieszych 
należy: 

 – ograniczyć znacznie liczbę przejść typu „zebra”, zmieniając 
je tam, gdzie to możliwe na przejścia sugerowane (głównie 
w strefach 30 i strefach zamieszkania) lub stosując dodatkowo 
sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (obo-
wiązkowe na drogach dwu i więcej jezdniowych),

 – zmniejszyć liczbę zwykłych przejść dla pieszych typu „zebra” 
na odcinkach dróg zamiejskich, stosując przejścia sugerowane 
(na których piesi nie mają pierwszeństwa) lub przejścia typu 
„zebra” z sygnalizacją świetlną,  

 – zwiększyć obszary miast objęte strefami 30 i strefami za-
mieszkania, co pozwoli na zwiększenie stosowania przejść 
sugerowanych zamiast przejść typu „zebra”. 

8. Dostosowanie przejść dla pieszych typu „zebra” oraz przejść su-
gerowanych do nowych zasad ruchu wymaga: 

 – uporządkowania oznakowania na przejściach typu „zebra”,
 – wprowadzenia zasady informowania kierowców o zbliżaniu 

się do miejsca przechodzenia pieszych przez drogę (przejścia 
sugerowane), na drogach o prędkości większej od 50 km/h, po-
przez zastosowanie znaku A-16 po zmodyfikowaniu przepisu 
o jego zastosowaniu także w miejscach częstego przekraczania 
drogi przez pieszych, 

 – zastosowania dodatkowych urządzeń ułatwiających lub wspo-
magających przechodzenie pieszym (obniżone krawężniki, 
rampy krawężnikowe, wyspy azylu, wysunięte platformy, 
przejścia wyniesione), 

 – zastosowania sygnalizacji świetlnej w przypadku przejść typu 
„zebra” występujących na drogach i ulicach dwujezdniowych, 
o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku,

 – sprawdzenia i  zapewnienia obszarów dobrej widoczności 
w obszarze przejść dla pieszych,

 – sprawdzenia i ewentualnego zastosowania oświetlenia przej-
ścia typu „zebra” lub przejścia sugerowanego.

9.  Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania wielu przejść dla 
pieszych do nowych zasad ruchu oraz przeprowadzenia cyklu 
stosownych kampanii informacyjnych okres przygotowania do 



wdrożenia tego działania powinien być nie krótszy niż 1 rok od 
dnia przyjęcia zmian.

Dodatkowymi uwarunkowaniami przyczyniającymi się do zmniej-
szenia zagrożenia pieszych w ruchu drogowym będzie zmiana limitu 
dopuszczalnej prędkości do 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 
ograniczenie możliwości parkowania pojazdów na chodniku, a co naj-
mniej na pasach przeznaczonych do ruchu pieszych.


