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1. Wstęp 

Raport przedstawia wyniki opracowania pt. „Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych 
Przejściach dla Pieszych”, wykonanego przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, na 
zamówienie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Opracowanie zostało wykonane w okresie od 14 
lipca do 20 grudnia 2017 r. 
 
W ramach opracowania wykonano: 

 Inwentaryzację przejść dla pieszych w zakresie niezbędnym do wykonania popracowania 

 Opracowano metodykę rejestracji ruchu i badania zachowań użytkowników (piesi, rowerzyści, 

kierujący samochodami) 

 Badania przejść przed instalacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz po instalacji urządzeń (na 

trzech przejściach w dwóch okresach). 

 Analizę uzyskanych wyników z identyfikacją i analizą konfliktów  

 Analizę rozkładów prędkości na badanych przejściach dla pieszych. 

W podsumowaniu sformułowano wnioski dot. bezpieczeństwa ruchu z oceną efektów wprowadzenia 

aktywnych przejść dla pieszych. 

Badania ruchu wykonano na 8 przejściach dla pieszych objętych programem instalacji tzw. „Aktywnych 
Przejść dla Pieszych”. Badania przeprowadzono w roku 2017 w trzech okresach pomiarowych: 13 lipca 
– 2 sierpnia; 2 października – 19 października; 14-15 listopada. 
 
 
Zespół autorski opracowania: 
dr inż. Andrzej Brzeziński 
mgr inż. Paweł Dąbkowski 
dr inż. Tomasz Dybicz 
mgr inż. Karolina Jesionkiewicz - Niedzińska 
dr hab. Piotr Olszewski, prof. PW 
inż. Dominika Panuciak 
mgr inż. Magdalena Rezwow - Mosakowska 
dr inż. Piotr Szagała 
mgr inż. Paweł Włodarek 
 
 
Współpraca: 
Michał Białomyzy 
inż. Katarzyna Dębicka 
Paweł Krzewiński 
Klaudia Małysiak 
Piotr Mlącki 
Robert Regulski 
Marta Wieczorek 
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2. Inwentaryzacja poligonów badawczych 

W ramach pracy analizie poddano 8 przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Warszawy: 

 w Śródmieściu (na ul. Ludnej), 

 na Bemowie (na ul. Powstańców Śląskich), 

 na Żoliborzu (na ul. Mickiewicza i ul. Popiełuszki), 

 na Woli (na ul. Grzybowskiej), 

 na Białołęce (na ul. Modlińskiej), 

 na Pradze-Południe (w Al. Waszyngtona), 

 na Ursynowie (w Al. KEN), 
 
Schemat ich lokalizacji przedstawiono poniżej. 
 

 
Rys. 2.1 Schemat lokalizacji przejść dla pieszych objętych analizą wraz z numerem lokalizacji (wg ZDM). 

(Opracowanie własne) 

Inwentaryzacja punków przedstawiona jest w tabelach na kolejnych stronach. Opis każdej lokalizacji 
zawiera podstawowe informacje z zakresu organizacji ruchu (przed i po) w rejonie analizowanego 
przejścia oraz zagospodarowania. Każda inwentaryzacja została uzupełniona do 3 zdjęcia, pierwsze 
przedstawia lokalizację przejścia dla pieszych na ortofotomapie Warszawy 
(http://mapa.um.warszawa.pl), drugie widok przejścia dla pieszych przed wprowadzeniem aktywnych 
przejść oraz trzecie widok przejścia po wprowadzeniu aktywnego przejścia dla pieszych.  
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Numer lokalizacji:  14306 

Ulica:  ul. Popiełuszki 

Dzielnica: Żoliborz 

Przekrój ulicy: 2x2 

Szerokość jezdni przed przejściem 7m (2x3,5m) 

Szerokość jezdni na przejściu 7m (2x3,5m) 

Otoczenie: intensywna zabudowa wielorodzinna 

Przejście dla pieszych przez jeden z kierunków ruchu (jedno z przejść służące do przechodzenia w trzech etapach - w pasie 
dzielącym torowisko tramwajowe) przez 2 pasy ruchu (długość 7m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz znakiem 
pionowym D-6. Zlokalizowane na odcinku pomiędzy ulicami Gojawiczyńskiej (jezdnia zachodnia) i Czaki (jezdnia 
wschodnia). 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano czerwony kolor nawierzchni w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: w rejonie ul. Czaki (po wschodniej stronie przejścia dla pieszych) zlokalizowane jest przedszkole. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

 

Numer lokalizacji:  14308 

Ulica:  ul. Ludna 

Dzielnica: Śródmieście 

Przekrój ulicy: 1x3 (dwa pasy na wschód, jeden na zachód) 

Szerokość jezdni przed przejściem 11m (2x3m i 1x5m) 

Szerokość jezdni na przejściu 
6m (2x3m)-szer. między krawężnikiem a 
azylem 

Otoczenie: intensywna zabudowa wielorodzinna, park 

Przejście dla pieszych przez jeden z kierunków ruchu (jedno z przejść służące do przechodzenia przez jezdnię w dwóch 
etapach) przez 2 pasy ruchu (długość 6m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz znakiem pionowym D-6 (na 
odblaskowym tle). Posiada azyl, przy czym zawężenie występuje kosztem przeciwległego pasa ruchu (nie najazdowego 
względem analizowanego przejścia). 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: bezpośrednio przy przejściu po stronie północnej zlokalizowane jest przedszkole oraz tereny zielone z obiektami 
rekreacyjnymi. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

Numer lokalizacji:  14302 

Ulica:  ul. Mickiewicza 

Dzielnica: Żoliborz 

Przekrój ulicy: 1x4  

Szerokość jezdni przed przejściem 12m (4x3m) 

Szerokość jezdni na przejściu 12m (4x3m) 

Otoczenie: intensywna zabudowa wielorodzinna, park 

Przejście dla pieszych przez jezdnię prowadzącą ruch w obu kierunkach, łącznie przez 4 pasy ruchu (długość 12m) - bez 
azylu. Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz znakiem pionowym D-6. Zlokalizowane w obrębie skrzyżowania. Wzdłuż 
jezdni po wschodniej stronie w odległości ok. 4 m od niej przebiega torowisko tramwajowe. 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: po wschodniej stronie przejścia zlokalizowane są tereny zielone z obiektami rekreacyjnymi, po zachodniej 
intensywna zabudowa mieszkaniowa. W rejonie przejścia (przy ul. Pogonowskiego) zlokalizowane jest przedszkole. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

Numer lokalizacji:  14305 

Ulica:  ul. Modlińska 

Dzielnica: Białołęka 

Przekrój ulicy: 2x3 

Szerokość jezdni przed przejściem 12,5m (2x3,75m, 1x5m) 

Szerokość jezdni na przejściu 12,5m (2x3,75m, 1x5m) 

Otoczenie: intensywna zabudowa jednorodzinna 

Przejście dla pieszych przez jezdnię jednego z kierunków ruchu (jedno z przejść służące do przekraczania jezdni w dwóch 
etapach) przez 3 pasy ruchu (długość 12,5 m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz znakiem pionowym D-6, 
powtórzonym nad jezdnią (wysięgnik).  
 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Przejście dla pieszych zlokalizowane w rejonie przystanków transportu zbiorowego. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

Numer lokalizacji:  14304 

Ulica:  ul. Grzybowska 

Dzielnica: Śródmieście 

Przekrój ulicy: 1x4 (na zachód) 2x2 (na wschód) 

Szerokość jezdni przed przejściem 13 m (4x3,25 m) 

Szerokość jezdni na przejściu 6 m (2x3m) 

Otoczenie: 
zabudowa śródmiejska 
(mieszkania/usługi/handel/biura) 

Przejście dla pieszych przez jezdnię jednego z kierunków ruchu (jedno z przejść służących do przekraczania jezdni w dwóch 
etapach), przez 2 pasy ruchu (długość 6 m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz pionowymi D-6 i tabliczką T27. Od 
strony najazdu (z zachodu na wschód) jest zawężenie przekroju poprzez wprowadzenie wyspy dzielącej z azylem- która jest 
kontynuowana w kierunku wschodnim w postaci pasa dzielącego. 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: bezpośrednio przy przejściu dla pieszych po południowej stronie zlokalizowana jest szkoła podstawowa a po 
północnej stronie pawilon handlowy. W pobliżu, bliżej ul. Krochmalnej, zlokalizowane są dwa przedszkola. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

 

Numer lokalizacji:  14307 

Ulica:  ul. Powstańców Śląskich 

Dzielnica: Bemowo 

Przekrój ulicy: 1x4 

Szerokość jezdni przed przejściem 12 m (4x33m) 

Szerokość jezdni na przejściu 6 m (2x3m) - od krawężnika do azylu 

Otoczenie: intensywna zabudowa wielorodzinna 

Przejście dla pieszych przez jezdnię jednego z kierunków ruchu (jedno z przejść służących do przekraczana jezdni w dwóch 
etapach) przez 2 pasy ruchu (długość 6 m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz znakiem pionowym D-6 na 
odblaskowym tle. 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga - przejście zlokalizowane jest w rejonie przystanku autobusowego. Po wschodniej stronie przejścia znajdują się dwa 
przedszkola (w rejonie ul. Lencewicza). 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

Numer lokalizacji:  14309 

Ulica:  al. J. Waszyngtona 

Dzielnica: Praga Południe 

Przekrój ulicy: 
1x4 z torowiskiem tramwajowym przy 
zewnętrznych krawędziach jezdni 

Szerokość jezdni przed przejściem 12 m (4x3 m) 

Szerokość jezdni na przejściu 12 m (4x3 m) 

Otoczenie: intensywna zabudowa wielorodzinna, park 

Przejście dla pieszych przez jezdnię prowadzącą ruch w obu kierunkach, łącznie przez 4 pasy ruchu (długość 12 m) - bez 
azylu. Piesi oprócz jezdni (4 pasy ruchu) mają do pokonania torowisko tramwajowe zlokalizowane po obu stronach jezdni 
(bezpośrednio przy niej), co wydłuża długość przejścia do ok. 18 m. Przejście jest oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz 
znakiem pionowym D-6 (na odblaskowym tle).  
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: po północnej stronie przejścia dla pieszych zlokalizowane są tereny zielone z obiektami rekreacyjnymi. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

Numer lokalizacji:  14310 

Ulica:  al. Komisji Edukacji Narodowej 

Dzielnica: Ursynów 

Przekrój ulicy: 2x2 

Szerokość jezdni przed przejściem 7 m (2x3,5 m) 

Szerokość jezdni na przejściu 10 m (2x3,5 m + pas do skrętu w lewo 3 m) 

Otoczenie: Intensywna zabudowa wielorodzinna 

Przejście dla pieszych przez jezdnię jednego z kierunków ruchu (jedno z przejść służących do przekraczania jezdni w dwóch 
etapach) przez 3 pasy ruchu (długość 10 m). Oznakowane znakiem poziomym P-10 oraz zwykłymi (na odblaskowym tle) i 
aktywnymi znakami pionowymi D-6 (z pulsatorami i czujnikami ruchu pieszego). 
Po instalacji aktywnych przejść dla pieszych zastosowano nawierzchnię w kolorze czerwonym w obrębie P-10 (oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych), wprowadzono dodatkowe lampy nad D-6 oraz elementy LED w nawierzchni przed P-10 
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz uszorstniono nawierzchnię na dojazdach do przejść. 
 
Uwaga: w rejonie przejścia zlokalizowane są trzy przedszkola niepubliczne po wschodniej stronie al. KEN (dwa przy  ul. 
Wańkowicza i jedno przy al. KEN) oraz jedno publiczne (integracyjne) po zachodniej stronie (przy ul. Telekiego). Po  
zachodniej stronie zlokalizowane są dwa gimnazja - jedno przy Wąwozowej (publiczne) i jedno przy ul. Balo (niepubliczne).  
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

3. ANALIZA BRD 

Analizie poddano dane o wypadkach i kolizjach drogowych z okresu 01.01.2011 – 30.06.2017, będące 
w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich. Wyselekcjonowano zdarzenia drogowe na analizowanych w 
opracowaniu przejściach dla pieszych. Opis zdarzeń przedstawiono poniżej. 
 

 
 

Ul. Grzybowska, przejście dla pieszych przez południową 
jezdnię, na odcinku pomiędzy ul. Ciepłą a ul. Waliców. 
Jedno zdarzenie: 

 typ: wypadek – najechanie na pieszego na przejściu dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych, 

 ofiary: 1 pieszy lekko ranny, 

 czas zdarzenia: poniedziałek, czerwiec, 2011 rok, godz. 
17.00-18.00. 

 

 
Al. Waszyngtona, przejście dla pieszych przez całą jezdnię, 
po zachodniej stronie ul. Niekłańskiej: 
 
zdarzenie 1: 

 typ: wypadek – zderzenie się pojazdów tylne przed 
przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: dwa samochody osobowe i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu, 

 ofiary: 1 pieszy lekko ranny, 

 czas zdarzenia: czwartek, październik, 2015 rok, godz. 
16.00-17.00 

zdarzenie 2: 

 typ: kolizja – najechanie na pieszego na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, 

 ofiary: brak, 

 czas zdarzenia: piątek, grudzień, 2011 rok, godz. 7.00-8.00. 
 

 

 
Ul. Powstańców Śląskich, przejście dla pieszych przez 
południowo-wschodnią jezdnię, na odcinku pomiędzy ul. 
Wrocławską a ul. Radiową. Jedno zdarzenie: 

 typ: kolizja – najechanie na pieszego na przejściu dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych, 

 ofiary: brak, 
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 czas zdarzenia: poniedziałek, lipiec, 2012 rok, godz. 
9.00-10.00. 

 

 

 
Ul. Mickiewicza, przejście dla pieszych przez całą jezdnię, 
po południowej stronie ul. Mierosławskiego: 
 
zdarzenie 1: 

 typ: wypadek – najechanie pieszego na przejściu dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych, 

 ofiary: 1 pieszy lekko ranny, 

 czas zdarzenia: czwartek, luty, 2014 rok, godz. 13.00-
14.00 

zdarzenie 2: 

 typ: wypadek – zderzenie się boczne pojazdów na pieszego na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji 
świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i rowerzysta, 

 sprawca: rowerzysta, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, 

 ofiary: lekko ranny rowerzysta, 

 czas zdarzenia: wtorek, maj, 2011 rok, godz. 17.00-8.00 

 

 
Ul. Popiełuszki, przejście dla pieszych przez północno-
wschodnią jezdnię, na odcinku pomiędzy ul. Czaki a ul. 
Gojawiczyńskiej. Jedno zdarzenie: 

 typ: wypadek – najechanie na pieszego na przejściu dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej, 

 uczestnicy: samochód osobowy i pieszy, 

 sprawca: kierowca samochodu osobowego, 

 przyczyna: nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych, 

 ofiary: 1 pieszy lekko ranny, 

 czas zdarzenia: środa, czerwiec, 2012 rok, godz. 12.00-
13.00 

 
Na pozostałych poligonach w analizowanym okresie nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych.  

4. METODYKA ANALIZ PRZED-PO 

4.1. Wideorejestracja ruchu 

W ramach pracy na analizowanych przejściach dla pieszych wykonano wideorejestrację ruchu. Do tego 
celu użyto kamer SCOUT firmy MioVision. Parametry rejestrowanego obrazu były następujące: 
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- Format plików: mp4 

- Rozdzielczość: 720x480 

- Liczba klatek na sekundę: 30 

- Szybkość danych: 2095 kb/s 

- Wielkość pliku z 1 godz. nagraniem: ok 900 Mb 

- Wielkość całości zarejestrowanego obrazu wideo: 2,16 TB. 

 

 
Rys. 4.1 Przykład instalacji kamery SCOUT na poligonie badawczym na ul. Powstańców Śląskich. 

(źródło: opracowanie własne) 

Na każdym z przejść dokonano rejestracji obrazu z dwóch lub trzech kamer (jedna kamera rejestrowała 
obraz na samym przejściu dla pieszych, kolejne na dojazdach do niego). Nagrania wykonywane były w 
dni powszednie (poniedziałek – piątek) przez całą dobę. Zestawienie dni w których zarejestrowano 
obraz na przejściach pokazano w tabl. 4.1. 
 

Tabl. 4.1 Terminy wykonania rejestracji wideo. 

Przejście Analiza I Analiza II Analiza III 

Popiełuszki 20.07 21.07   2.10 3.10 17.10   

Ludna 17.07 18.07   5.10 6.10 19.10 14.11 15.11 

Mickiewicza 20.07 21.07   2.10 3.10 17.10   

Modlińska 1.08 2.08   10.10 11.10 13.10   

Grzybowska 25.07 26.07 27.07  10.10 11.10 13.10   

Powstańców Śląskich 20.07 21.07   2.10 3.10 17.10 14.11 15.11 

Waszyngtona 17.07 18.07   10.10 11.10 13.10 14.11 15.11 

KEN 13.07 14.07 17.07 18.07 5.10 6.10 19.10   
(źródło: opracowanie własne) 

Część zarejestrowanego materiału wideo została odrzucona ze względu na silne opady deszczu. Dni 
wybrane do dalszych analiz zaznaczono w tabl. 4.1. kolorem zielonym. Szczegółową lokalizację kamer 
na poszczególnych poligonach badawczych podano poniżej. 

Poligon na ul. Popiełuszki 
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Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.2. Wśród czterech dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (21.07 
w godz. 14-17) oraz występowała kolejka pojazdów na analizowanym kierunku (21.07 w godz. 16-17, 
2.10 w godz. 16-19 i 17.10 w godz. 16-19). Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym 
pokazano na rys. 4.3. 
 

 
Rys. 4.2 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Popiełuszki. 

 

 
Rys. 4.3 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Popiełuszki. 

 

 

 

Poligon na ul. Ludnej 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.4. Wśród sześciu dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (17.07 
w godz. 6-9 i 6.10 w godz. 0-4) oraz występowała kolejka pojazdów na analizowanym kierunku (15.11 
w godz. 16-17). Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.5. 
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Rys. 4.4 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Ludnej. 

 

 
Rys. 4.5 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Ludnej. 
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Poligon na ul. Mickiewicza 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.6. Wśród czterech dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (21.07 
w godz. 14-17) oraz występowała kolejka pojazdów na kierunku do centrum (2.10 i 17.10 w godz. 8-9). 
Dodatkowo w dniu 17.10 w godz. 12-13 zablokowany był jeden pas ruchu w związku z prowadzoną 
wycinką drzew. Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.7. 
 

  
Rys. 4.6 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Mickiewicza. 

 

 
Rys. 4.7 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Mickiewicza. 
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Poligon na ul. Modlińska 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.8. Wśród czterech dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (10.10 
w godz. 0-7) oraz występowała kolejka pojazdów na analizowanym kierunku (10.10 w godz. 7-8). Widok 
z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.9. 
 

  
Rys. 4.8 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Modlińskiej. 

 

 
Rys. 4.9 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Modlińskiej. 
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Poligon na ul. Grzybowskiej 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.10. Wśród czterech dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (10.10 
w godz. 0-7) oraz występowała kolejka pojazdów na analizowanym kierunku (26.07 w godz. 8-11 i 10.10 
w godz. 7-8). Dodatkowo w dniu 10.10 w godz. 7-8 na przejściu straż miejska przeprowadzała dzieci 
idące do szkoły. Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.11. 
 
 

  
Rys. 4.10 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Grzybowskiej. 

 

 
Rys. 4.11 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Grzybowskiej. 
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Poligon na ul. Powstańców Śląskich 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.12. Wśród sześciu dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (21.07 
w godz. 14-17). Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.13. 
 

  
Rys. 4.12 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym na ul. Powstańców Śląskich. 

 

 
Rys. 4.13 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Powstańców Śląskich. 
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Poligon w al. Waszyngtona 

Rejestrację wykonano z trzech kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.10. Wśród sześciu dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (17.07 
w godz. 6-9 i 10.10 w godz. 0-7) oraz występowała kolejka pojazdów na kierunku do centrum (10.10 w 
godz. 7-10 i 15.11 w godz. 8-9). Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 
4.15. 
 

  
Rys. 4.14 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym w al. Waszyngtona. 

 

 
Rys. 4.15 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. Waszyngtona. 
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Poligon w Al. Komisji Edukacji Narodowej 

Rejestrację wykonano z dwóch kamer, których lokalizację pokazano na rys. 4.12. Wśród czterech dni 
zakwalifikowanych do dalszej analizy były godziny w których stwierdzono lekkie opady deszczu (6.10 
w godz. 0-4). Widok z kamer ustawionych na poligonie badawczym pokazano na rys. 4.17. 
 
 

  
Rys. 4.16 Schemat rozmieszczenia kamer na poligonie badawczym w Al. KEN 

 

 
Rys. 4.17 Widok z kamer na poligonie badawczym na ul. KEN 
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4.2. Analiza danych pomiarowych 

Analizę bezpieczeństwa pieszych na badanych poligonach badawczych przeprowadzono w trzech 
etapach: 

 Analiza I - jeszcze przed instalacją urządzeń BRD, 

 Analiza II – bezpośrednio po instalacji urządzeń BRD, 

 Analiza III – ponad miesiąc po instalacji urządzeń BRD. 

W ramach każdej z analiz na podstawie zgromadzonych danych: 

 Obliczono natężenie pieszych na przejściu z rozróżnieniem następujących kategorii: piesi, piesi z 
wózkiem dziecięcym, piesi prowadzący rower, osoby z widoczną niepełnosprawnością oraz 
rowerzyści przejeżdżający na badanym przejściu dla pieszych. Wyniki przedstawiono w postaci 
rozkładu godzinowego średniego natężenia pieszych i rowerzystów w analizowanych dniach. 

 Następnie natężenie pieszych przeliczono na liczbę wejść na przejście z rozróżnieniem pojedynczo 
wchodzących osób i grup osób (więcej niż dwie osoby). Wyniki przedstawiono w formie: rozkładu 
godzinowego średniej liczby wejść na przejście dla pieszych w analizowanych dniach, struktury 
procentowej występowania poszczególnych kategorii pieszych i rowerzystów oraz struktury 
procentowej pojedynczych pieszych i grup dla całego okresu obserwacji. 

 
Natężenie ruchu pojazdów, kluczowe z punktu widzenia badania bezpieczeństwa pieszych na danym 
przejściu, pozyskano z badań ruchu wykonanych przez firmę Heller Consult sp. z o. o. (badanie 
wykonywane było równolegle z obserwacjami przejść dla pieszych) i przedstawiono w postaci 
średniego natężenia godzinowego pojazdów w analizowanych dniach. Uwzględniono dwie kategorie 
pojazdów: lekkie (grupa pojazdów o długości do 6,5 m, do której zaliczają się motocykle, rowery, 
samochody osobowe i samochody dostawcze) oraz ciężkie (grupa pojazdów o długości powyżej 6,5 m, 
do której zaliczają się pojazdy ciężkie i ciężkie z przyczepą oraz autobusy). Dodatkowo obliczono 
iloczyny ruchu na poszczególnych przejściach. 
 
Wykorzystując zgromadzone dane obliczono liczbę przepuszczeń przez pojazdy pieszych 
przechodzących przez przejścia. Przepuszczenie zdefiniowano jako intencjonalne zatrzymanie się lub 
zwolnienie pojazdu w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Wyniki przedstawiono jako godzinową 
liczbę zarejestrowanych przepuszczeń w analizowanych dniach. Obliczono także procent przepuszczeń, 
liczony jako iloraz liczby przepuszczeń do liczby pojazdów, które przepuściły i nie przepuściły pieszych 
(spośród tych, które były w interakcji z pieszym). 
 
Jako ważne parametry opisujące warunki ruchu pieszego przyjęto straty czasu ponoszone przez 
pieszych. W analizie określono je jako czas tracony przez pieszego w oczekiwaniu na możliwość wejścia 
na przejście, wyrażany w sekundach. Wyniki przedstawiono w formie średniego czasu oczekiwania w 
ciągu kolejnych godzin, obliczonego dla wszystkich pieszych w rozpatrywanych dniach oraz odchylenia 
standardowego tego czasu. 
 
Dodatkowo, na podstawie danych uzyskanych z pomiarów wykonanych przez firmę Heller Consult sp. 
z o. o. dokonano analizy średnich godzinowych prędkości pojazdów na analizowanych poligonach w 
odległości ok. 10 m przed przejściem dla pieszych. 
 
W celu analizy interakcji pomiędzy pieszymi a kierującymi pojazdami i zidentyfikowania sytuacji 
niebezpiecznych zastosowano metodę konfliktów ruchowych. Przyjmuje się, że metoda konfliktów 
została zapoczątkowana w końcu lat 70’ a definicję konfliktu pojazdów w ruchu przyjęto w 1997 r. w 
brzmieniu: „Konflikt w ruchu jest sytuacją w której dwóch lub więcej użytkowników drogi zbliża się do 
siebie w czasie i w przestrzeni w takim stopniu, iż istnieje ryzyko kolizji jeśli ich ruch nie zostanie 
zmieniony.  
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Metoda ta ma różne zastosowania, m.in.: 

- przy ocenie stanu bezpieczeństwa badanego elementu sieci drogowej (skrzyżowania, odcinka 
drogi itp.), 

- jako narzędzie badawcze dla lepszego zrozumienia związku pomiędzy zachowaniami 
użytkowników dróg i ich wpływem na powstawanie zagrożeń, 

- do oceny efektywności stosowanych środków podnoszących bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (analizy „przed-po” wprowadzeniu zmian), 

- jako substytut danych o bezpieczeństwie w miejscach, gdzie archiwalne dane nie są dostępne. 
 
Sytuacje konfliktowe występują dużo częściej niż kolizje i wypadki drogowe (5-10 tys. razy częściej), co 
daje dużo większe możliwości analizy statystycznej. W 1987 r. Christem Hydén opracował piramidę 
bezpieczeństwa (rys. 4.18), która pokazuje relację pomiędzy zdarzeniami drogowymi o różnym stopniu 
ciężkości, sytuacjami konfliktowymi a ruchem niezakłóconym, gdzie: 

- ruch niezakłócony rozumiany jest jako ruch pojazdów zupełnie niezależnych od siebie, 

- potencjalne konflikty występują wtedy gdy użytkownicy przekraczają swoje tory ruchu, są 
blisko siebie, ale nie zmieniają swojego zachowania (lub robią to w bardzo nieznacznym 
stopniu), 

- lekkie konflikty to takie sytuacje, w których użytkownicy przecinają swoje tory ruchu i 
wykonują unik w celu wyminięcia się (nie używają jednak hamulców),  

- poważne konflikty występują wtedy gdy pojazdy wykonują unik z użyciem hamulców, a 
sytuacja jest bardzo bliska ich kolizji.  

 
Należy jednak zauważyć, że relacje pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami będą inne dla różnych 
elementów infrastruktury drogowej.  

 
Rys. 4.18 Piramida bezpieczeństwa 

 (źródło: opracowanie własne na podstawie 1) 

 
Analiza zgromadzonych w ramach pracy ponad 900 godzin nagrań wideo pozwoliła na 
zidentyfikowanie 14 380 interakcji pomiędzy pieszymi i pojazdami które można zakwalifikować jako 
konflikty ruchowe. Wszystkie zaobserwowane sytuacje konfliktowe zostały przypisane do czterech 
kategorii konfliktów: potencjalny konflikt (uczestnicy ruchu przekraczają swoje tory ruchu, są blisko 
siebie, ale nie zmieniają swojego zachowania, lub robią to w bardzo nieznacznym stopniu), lekki 
konflikt (uczestnicy ruchu przecinają swoje tory ruchu i wykonują łagodny unik w celu wyminięcia się 
- zwalniają, powoli zatrzymują się, zmieniają tor ruchu), poważny konflikt (uczestnicy ruchu wykonują 
gwałtowny unik, w ostatniej chwili, a sytuacja jest bardzo bliska ich kolizji - ostro hamują lub skręcają), 
ominięcie na pasach (ominięcie przez pojazd innego pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia 

                                                
1 Hydén C., The development of a method for traffic safety evaluation: The Swedish Traffic Conflicts Technique. 

Doctoral Thesis. Lund University. Lund, 1987. 



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 27 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

pieszego). Godzinowe rozkłady poszczególnych typów konfliktów w analizowanych dniach 
opracowano w formie rysunkowej. 
 
W odniesieniu do każdego poligonu i okresu badania przedstawiono następujące wykresy: 

 rozkład godzinowy średniego natężenia pieszych i rowerzystów w analizowanych dniach, 

 rozkład godzinowy średniej liczby wejść na przejście dla pieszych w analizowanych dniach, 

 strukturę procentową występowania poszczególnych kategorii pieszych i rowerzystów, 

 strukturę procentową pojedynczych pieszych i grup dla całego okresu obserwacji, 

 średnie natężenia godzinowe pojazdów w analizowanych dniach, 

 iloczyny ruchu na przejściu, 

 godzinową liczbę zarejestrowanych przepuszczeń w analizowanych dniach, 

 średnie godzinowe czasy oczekiwania obliczone dla wszystkich pieszych w rozpatrywanych dniach, 

 liczbę sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt, 

 liczbę sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu. 

 
Dodatkowo przedstawiono też wyniki analizy średnich prędkości pojazdów w odległości ok. 10 m przed 
przejściem dla pieszych. 

 

 

5. ANALIZA I – PRZED INSTALACJĄ URZĄDZEŃ BRD 

5.1. Poligon na ul. Popiełuszki 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie na ul. Popiełuszki przed instalacją urządzeń BRD 
przeprowadzono w dniach 20.07.2017 oraz 21.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki 
badań. 

 

 
Rys. 5.1 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.2 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Popiełuszki, 

analiza „Przed”. 

 
a) b) 

  
Rys. 5.3 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.4 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.5 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 29 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 

 
Rys. 5.6 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.7 Liczba przepuszczeń. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.8 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.9 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.10 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Popiełuszki, analiza „Przed”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Popiełuszki stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 50 
osób/godzinę (ok. godz. 8.00) i niewielkim w porze nocnej (do  20 osób/godzinę w okresie od 00.00 
do 6.00), 

 90% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 10% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 80% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 20% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1000 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 400 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 115 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 23,2% i był na dość niskim poziome 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 2,7 s (odchylenie standardowe 1,4 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,55, 

 średnia prędkość pojazdów: 53,7 km/h (odchylenie standardowe 12,3 km/h). 

5.2. Poligon na ul. Ludnej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 17.07.2017 oraz 18.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 5.11 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.12 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Ludna, analiza 

„Przed”. 

 

a) b) 

  
Rys. 5.13 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Ludna, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.14 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.15 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.16 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 

 

 
Rys. 5.17 Liczba przepuszczeń. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.18 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.19 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.20 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Ludna, analiza „Przed”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Ludna stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 140 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 92% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 8% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 81% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 19% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 600 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 250 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 81 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 20 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 32,4%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,7 s (odchylenie standardowe 0,47 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,46, 

 średnia prędkość pojazdów: 49,2 km/h (odchylenie standardowe 13,2 km/h). 

5.3. Poligon na ul. Mickiewicza 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 20.07.2017 oraz 21.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 5.21 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.22 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon mickiewicza, 

analiza „Przed”. 

a) b) 

  
Rys. 5.23 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.24 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.25 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 35 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 5.26 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.27 Liczba przepuszczeń. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.28 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.29 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.30 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Mickiewicza, analiza „Przed”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Mickiewicza stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 65 
osób/godzinę (ok. godz. 18.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 87% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 13% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 74% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 26% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1100 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 850 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 65 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 30 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 4,5%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 5,2 s (odchylenie standardowe 2,64 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,83, 

 średnia prędkość pojazdów:  
o kierunek pl. Inwalidów: 52,0 km/h (odchylenie standardowe 12,9 km/h) 
o kierunek pl. Wilsona: 54,7 km/h (odchylenie standardowe 13,1 km/h). 

5.4. Poligon na ul. Modlińska 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 01.08.2017 oraz 02.08.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 

 
Rys. 5.31 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.32 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Modlińska, 

analiza „Przed”. 

 
a) b) 

  
Rys. 5.33 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Modlińska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.34 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.35 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.36 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Modlińska, analiza „Przed” 

 
Rys. 5.37 Liczba przepuszczeń. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.38 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.39 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.40 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7.  Poligon Modlińska, analiza „Przed”. 

Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Modlińska stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 28 
osób/godzinę (ok. godz. 6.00) i niewielkim w porze nocnej (do 5 osób/godzinę w okresie od 00.00 
do 5.00), 

 90% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 10% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 79% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 21% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie porannym (6-7) na poziomie 
dochodzącym do 2400 p/h/przekrój; w szczycie popołudniowym (16-17) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 1500 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie porannym i wynosi ok. 78 tys., w 
szczycie popołudniowym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 1,7%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 12,5 s (odchylenie standardowe 7,35 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,06, 

 średnia prędkość pojazdów: 64,3 km/h (odchylenie standardowe 13,5 km/h). 

5.5. Poligon na ul. Grzybowska 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 26.07.2017 oraz 27.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 5.41 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.42 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Grzybowska, 

analiza „Przed”. 

 
a) b) 

  
Rys. 5.43 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Grzybowska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.44 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.45 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.46 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.47 Liczba przepuszczeń. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.48 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.49 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.50 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Grzybowska, analiza „Przed”. 

Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Grzybowska stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 400 
osób/godzinę (ok. godz. 16.00) i niewielkim w porze nocnej (do 20 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 95% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 5% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 77% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 23% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym (16 - 17) na 
poziomie dochodzącym do 525 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 450 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 200 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 150 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 31.0%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,5 s (odchylenie standardowe 0,28 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,83, 

 średnia prędkość pojazdów: 41,4 km/h (odchylenie standardowe 14,3 km/h). 

5.6. Poligon na ul. Powstańców Śląskich 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 20.07.2017 oraz 21.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 

 
Rys. 5.51 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.52 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Powstańców 

Śląskich, analiza „Przed”. 

 
a) b) 

  
Rys. 5.53 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.54 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.55 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.56 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Przed”. 

 
Rys. 5.57 Liczba przepuszczeń. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.58 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 

 

 
Rys. 5.59 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Przed”. 
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Rys. 5.60 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Przed”. 

Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Powstańców Śląskich stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 60 
osób/godzinę (ok. godz. 12.00) i niewielkim w porze nocnej (do 15 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 95% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 5% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 81% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 19% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1000 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 620 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 57 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 22 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 14,7%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 3,12 s (odchylenie standardowe 1,98 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,55, 

 średnia prędkość pojazdów: 59,3 km/h (odchylenie standardowe 13,5 km/h). 

5.7. Poligon w al. J. Waszyngtona 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 17.07.2017 oraz 18.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 5.61 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.62 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Waszyngtona, 

analiza „Przed”. 

a) b) 

  
Rys. 5.63 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Waszyngtona, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.64 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.65 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.66 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.67 Liczba przepuszczeń. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.68 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.69 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.70 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Waszyngtona, analiza „Przed”. 

Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie Waszyngtona stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 45 
osób/godzinę (ok. godz. 07.00) i niewielkim w porze nocnej (do 18 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 84% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 16% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 82% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 18% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1450 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest mniejsze, około  1200 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 70 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 2,9%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 7,27 s (odchylenie standardowe 3,78 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,28, 

 średnia prędkość pojazdów:  
o kierunek Międzynarodowa: 59,3 km/h (odchylenie standardowe 13,5 km/h) 
o kierunek Saska: 58,9 km/h (odchylenie standardowe 13,6 km/h). 

5.8. Poligon w al. Komisji Edukacji Narodowej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 14.07.2017 oraz 18.07.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 

 

 
Rys. 5.71 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon KEN, analiza „Przed”. 



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 49 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 5.72 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon KEN, analiza 

„Przed”. 

 
a) b) 

  
Rys. 5.73 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

KEN, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.74 Średnie natężenie pojazdów. Poligon KEN, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.75 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon KEN, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.76 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon KEN, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.77 Liczba przepuszczeń. Poligon KEN, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.78 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon KEN, analiza „Przed”. 

 
Rys. 5.79 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon KEN, analiza „Przed”. 
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Rys. 5.80 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon KEN, analiza „Przed”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Przed” na poligonie KEN stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 220 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 86% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 14% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 75% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 25% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym (godz. 18) 
na poziomie dochodzącym do 350 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 250 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 62 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 15 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 42,6%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,71 s (odchylenie standardowe 0,39 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,74, 

 średnia prędkość pojazdów: 47,3 km/h (odchylenie standardowe 16,3 km/h). 

5.9. Podsumowanie wyników analizy poligonów badawczych 

„Przed” 

 
W Tabl. 5.1 zamieszczono podsumowanie wyników analizy poligonów badawczych „Przed”.   
 
Zdecydowanie największe natężenie ruchu pieszego stwierdzono na poligonie Grzybowska (aż 364 
pieszych/h w szczycie popołudniowym). Na pozostałych poligonach natężenia mieszczą się w granicach 
13-139 pieszych/h, przy czym najniższe zaobserwowano na poligonie Modlińska (tylko 13 pieszych/h 
w szczycie porannym). Zdecydowanie największy iloczyn ruchu, mający bezpośredni wpływ na liczbę 
potencjalnych interakcji pieszy-pojazd odnotowano na poligonie Grzybowska (202 tys.). W przypadku 
pozostałych poligonów wartość ta mieści się w granicach 57 – 90 tys., za wyjątkiem poligonu 
Popiełuszki, na którym osiąga wartość 116 tys. Odnośnie procentu przepuszczeń i skorelowanego z nim 
średniego czasu oczekiwania najlepsze wyniki zanotowano na poligonach Waszyngtona i KEN, a 
najgorsze – Modlińska i Mickiewicza. Z uwagi na bardzo małe natężenie ruchu pieszego najniższą 
wartość wskaźnika konfliktów osiągnięto na poligonie Modlińska, natomiast najwyższą – mimo 
stosunkowo niedużego natężenia ruchu pieszych – na poligonie Mickiewicza.  
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Tabl. 5.1 Podsumowanie analizy poligonów badawczych „Przed” 

Poligon 

Natężenie pieszych 
piesi/h 

Iloczyn ruchu 
(maksymalny, 

tysiące) 

Procent 
przepuszczeń 

Średni czas 
oczekiwania 

Średni 
wskaźnik 

konfliktów Szczyt 
poranny 

Szczyt 
popołudniowy 

Popiełuszki 59 96 116 23,2% 2,72 0,55 

Ludna 63 120 81 32,4% 0,72 0,46 

Mickiewicza 21 37 65 4,5% 5,16 0,83 

Modlińska 13 19 78 1,7% 12,54 0,06 

Grzybowska 256 364 202 31,0% 0,53 0,83 
Powstańców 

Śląskich 
34 51 57 

14,7% 3,12 0,55 

KEN 45 139 62 42,6% 0,71 0,74 

Waszyngtona 34 42 70 56,5% 0,58 0,70 
Średnia ze 
wszystkich 
poligonów 

67 107 90 19,1% 4,10 0,54 

 

 

6. ANALIZA II – PO INSTALACJI URZĄDZEŃ BRD 

6.1. Poligon na ul. Popiełuszki 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 02.10.2017 oraz 17.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.1 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 
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Rys. 6.2 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Popiełuszki, 

analiza „Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.3 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Popiełuszki, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.4 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.5 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 
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Rys. 6.6 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.7 Liczba przepuszczeń. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.8 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.9 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 
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Rys. 6.10 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Popiełuszki, analiza „Po”. 

 

Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Popiełuszki stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 110 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 20 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 91% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 9% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 80% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 20% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 850 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, prawie  600 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 120 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 46,5%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 1,4 s (odchylenie standardowe 0,96 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,22, 

 średnia prędkość pojazdów: 47,0 km/h (odchylenie standardowe 14,8 km/h. 
 

6.2. Poligon na ul. Ludnej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 06.10.2017 oraz 19.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.11 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Ludna, analiza „Po”. 
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Rys. 6.12 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Ludna, analiza 

„Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.13 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Ludna, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.14 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Ludna, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.15 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Ludna, analiza „Po”. 
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Rys. 6.16 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Ludna, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.17 Liczba przepuszczeń. Poligon Ludna, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.18 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Ludna, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.19 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Ludna, analiza „Po”. 
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Rys. 6.20 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7.  Poligon Ludna, analiza „Po” 

 

Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Ludna stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 170 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 20 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 95% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 5% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 83% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 17% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 600 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 300 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 120 
tys., w szczycie porannym około 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 53,5%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,6 s (odchylenie standardowe 0,4 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,42, 

 średnia prędkość pojazdów: 42,4 km/h (odchylenie standardowe 14,6 km/h). 

6.3. Poligon na ul. Mickiewicza 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 02.10.2017 oraz 17.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.21 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 
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Rys. 6.22 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Mickiewicza, 

analiza „Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.23 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Mickiewicza, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.24 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.25 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 
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Rys. 6.26 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.27 Liczba przepuszczeń. Poligon Mickiewicza, analiza „Po” 

 
Rys. 6.28 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.29 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 
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Rys. 6.30 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Mickiewicza, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Mickiewicza stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 90 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 86% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 14% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 77% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 13% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w godzinach 7-8) na poziomie 
dochodzącym do 1250 p/h/przekrój; w szczycie popołudniowym (16-17) natężenie ruchu 
samochodowego jest mniejsze i wynosi nieco ponad 1100 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 115 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 50 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 23,1%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 3,0 s (odchylenie standardowe 1,75 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,65, 

 średnia prędkość pojazdów:  
o kierunek pl. Inwalidów: 41,8 km/h (odchylenie standardowe 15,6 km/h) 
o kierunek pl. Wilsona: 47,7 km/h (odchylenie standardowe 14,6 km/h). 

6.4. Poligon na ul. Modlińskiej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 10.10.2017 oraz 13.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.31 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.32 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Modlińska, 

analiza „Po”. 

 
a) b) 

  
Rys. 6.33 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Modlińska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.34 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.35 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.36 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.37 Liczba przepuszczeń. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.38 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.39 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.40 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Modlińska, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Modlińska stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 35 
osób/godzinę (ok. godz. 6.00) i niewielkim w porze nocnej (do 12 osób/godzinę w okresie od 00.00 
do 5.00), 

 97% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 3% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 77% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 13% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie porannym (6-7) na poziomie 
dochodzącym do 2500 p/h/przekrój; w szczycie popołudniowym (16-17) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, około 1500 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 99 tys., 
w szczycie porannym wynosi ok. 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 18,9%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 6,9 s (odchylenie standardowe 4,77 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,10, 

 średnia prędkość pojazdów: 55,7 km/h (odchylenie standardowe 19,3 km/h).  

6.5. Poligon na ul. Grzybowskiej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 10.10.2017 oraz 13.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.41 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.42 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Grzybowska, 

analiza „Po”. 

 
a) b) 

  
Rys. 6.43 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Grzybowska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.44 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.45 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.46 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 

 

 
Rys. 6.47 Liczba przepuszczeń. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.48 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.49 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.50 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Grzybowska, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Grzybowska stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 450 
osób/godzinę (ok. godz. 16.00) i niewielkim w porze nocnej (do 55 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 98% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 2% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 75% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 15% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego w okresie popołudniowym ( 16-17) jest na poziomie 
dochodzącym do 550 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu samochodowego 
wynosi także ok. 550 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 267 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 210 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 58,6%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,4 s (odchylenie standardowe 0,33 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,78, 

 średnia prędkość pojazdów: 32,4 km/h (odchylenie standardowe 15,4 km/h). 

6.6. Poligon na ul. Powstańców Śląskich 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 02.10.2017 oraz 17.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 

 
Rys. 6.51 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.52 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Powstańców 

Śląskich, analiza „Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.53 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.54 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.55 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.56 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Po”. 

 
Rys. 6.57 Liczba przepuszczeń. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.58 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.59 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.60 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Powstańców Śląskich stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 90 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 20 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 94% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 6% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 79% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 21% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1200 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest mniejsze, nieco ponad 820 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 131 
tys., w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 29,0%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 2,32 s (odchylenie standardowe 1,26 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,64, 

 średnia prędkość pojazdów: 51,3 km/h (odchylenie standardowe 13,2 km/h). 

6.7. Poligon w al. J. Waszyngtona 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 10.10.2017 oraz 13.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.61 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.62 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Waszyngtona, 

analiza „Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.63 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Waszyngtona, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.64 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.65 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.66 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.67 Liczba przepuszczeń. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.68 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 

 

 
Rys. 6.69 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 73 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.70 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Waszyngtona, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie Waszyngtona stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 65 
osób/godzinę (ok. godz. 7.00) i niewielkim w porze nocnej (do 20 osób/godzinę w okresie od 00.00 
do 6.00), 

 89% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 11% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 87% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 13% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1700 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest mniejsze, nieco ponad 1250 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie porannym i wynosi ok. 104 tys., w 
szczycie popołudniowym nie przekracza 62 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 11,5%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 4,64 s (odchylenie standardowe 2,36 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,34, 

 średnia prędkość pojazdów:  
o kierunek Międzynarodowa: 51,3 km/h (odchylenie standardowe 13,2 km/h) 
o kierunek Saska: 50,0 km/h (odchylenie standardowe 16,5 km/h).  

6.8. Poligon w al. Komisji Edukacji Narodowej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie przed instalacją urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 06.10.2017 oraz 19.10.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 6.71 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon KEN, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.72 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon KEN, analiza 

„Po”. 

a) b) 

  
Rys. 6.73 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

KEN, analiza „Po”. 

 

 
Rys. 6.74 Średnie natężenie pojazdów. Poligon KEN, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.75 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon KEN, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.76 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon KEN, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.77 Liczba przepuszczeń. Poligon KEN, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.78 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon KEN, analiza „Po”. 

 
Rys. 6.79 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon KEN, analiza „Po”. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

 
Rys. 6.80 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon KEN, analiza „Po”. 

 
Podsumowując wyniki badań „Po” na poligonie KEN stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 210 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 90% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 10% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 78% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 22% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego w okresie popołudniowym (godz. 18) jest na poziomie 
dochodzącym do 400 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu samochodowego 
jest wynosi 450 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 65 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 30 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 56,5%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,58 s (odchylenie standardowe 0,34 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,70, 

 średnia prędkość pojazdów: 45,1 km/h (odchylenie standardowe 14,3 km/h). 

6.9. Podsumowanie analizy poligonów badawczych „Po” 

 

Podsumowanie analizy poligonów badawczych po wprowadzeniu środków brd zawiera Tabl. 6.1. Z 
zamieszczonych w niej danych wynika, że w odniesieniu do różnic pomiędzy analizowanymi poligonami 
sformułować można analogiczne wnioski do tych, które zostały zaprezentowane w podsumowaniu 
wyników analiz „przed”. Analiza zmian wskaźników pomiędzy stanem „Przed” a „Po” została 
przedstawiona w rozdziale 8. 
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Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

Tabl. 6.1 Podsumowanie analizy poligonów badawczych „Po” 

Poligon 

Natężenie pieszych 
piesi/h 

Iloczyn ruchu 
(maksymalny, 

tysiące) 

Procent 
przepuszczeń 

Średni czas 
oczekiwania 

Średni 
wskaźnik 

konfliktów 
Szczyt 

poranny 
Szczyt 

popołudniowy 

Popiełuszki 68 124 121 46,5% 1,40 0,22 

Ludna 100 155 120 53,5% 0,61 0,42 

Mickiewicza 36 80 115 23,1% 3,06 0,65 

Modlińska 22 23 99 18,9% 6,88 0,10 

Grzybowska 408 443 267 58,6% 0,44 0,78 
Powstańców 

Śląskich 
35 93 131 

29,0% 2,32 0,64 

KEN 60 153 65 56,5% 0,58 0,70 

Waszyngtona 48 42 104 11,5% 4,64 0,35 

Średnia ze 
wszystkich 
poligonów 

96 146 141 37,2% 2,49 0,48 

 
 
 

7. ANALIZA III – W DŁUŻSZYM CZASIE PO INSTALACJI URZĄDZEŃ 

BRD 

7.1. Poligon na ul. Ludnej 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie miesiąc po instalacji urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 14.11.2017 oraz 15.11.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 7.1 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.2 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Ludna, analiza 

„Miesiąc Po”. 

a) b) 

  
Rys. 7.3 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.4 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.5 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.6 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

 

 
Rys. 7.7 Liczba przepuszczeń. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

 

 
Rys. 7.8 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.9 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.10 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Ludna, analiza „Miesiąc Po”. 

Podsumowując wyniki badań „Po – 3 serii” na poligonie Ludna stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 140 
osób/godzinę (ok. godz. 16.00) i niewielkim w porze nocnej (do 25 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 95% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 5% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 85% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 15% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 650 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 300 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 86 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 49,4%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 0,5 s (odchylenie standardowe 0,31 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,35, 

 średnia prędkość pojazdów: 42,3 km/h (odchylenie standardowe 14,3 km/h). 
 

7.2. Poligon na ul. Powstańców Śląskich 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie miesiąc po instalacji urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 14.11.2017 oraz 15.11.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 7.11 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.12 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Powstańców 

Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 

 
a) b) 

  
Rys. 7.13 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.14 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 

 

 
Rys. 7.15 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.16 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.17 Liczba przepuszczeń. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.18 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Powstańców Śląskich, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.19 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.20 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Powstańców Śląskich, analiza 

„Miesiąc Po”. 

Podsumowując wyniki badań „Po – 3 serii” na poligonie Powstańców Śląskich stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 75 
osób/godzinę (ok. godz. 15.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 95% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 5% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 81% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 19% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym (16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1100 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest znaczenie mniejsze, nieco ponad 850 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie popołudniowym i wynosi ok. 64 tys., 
w szczycie porannym nie przekracza 40 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 35,7%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 2,20 s (odchylenie standardowe 1,58s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,33, 

 średnia prędkość pojazdów: 51,4 km/h (odchylenie standardowe 14,0 km/h). 

7.3. Poligon w al. J. Waszyngtona 

Badania bezpieczeństwa pieszych na poligonie miesiąc po instalacji urządzeń BRD przeprowadzono w 
dniach 14.11.2017 oraz 15.11.2017. Na rysunkach poniżej przedstawiono wyniki badań. 
 

 
Rys. 7.21 Średnie natężenie ruchu pieszych na przejściu. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.22 Średnia liczba wejść na przejście dla pieszych (grupa pieszych liczona jako jedno wejście). Poligon Waszyngtona, 

analiza „Miesiąc Po”. 

 

a) b) 

  
Rys. 7.23 Struktura procentowa występowania: a) poszczególnych kategorii; b) pojedynczych pieszych oraz grup. Poligon 

Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.24 Średnie natężenie pojazdów. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.25 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i natężenia ruchu pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 
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Rys. 7.26 Iloczyn natężenia ruchu pojazdów i liczby wejść na przejście dla pieszych. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc 

Po”. 

 
Rys. 7.27 Liczba przepuszczeń. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.28 Średni czas oczekiwania pieszego na przejście. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 

 
Rys. 7.29 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt lekki i potencjalny konflikt. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc 

Po”. 
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Rys. 7.30 Liczba sytuacji sklasyfikowanych jako konflikt ciężki i konflikt typu 7. Poligon Waszyngtona, analiza „Miesiąc Po”. 

Podsumowując wyniki badań „Po – 3 serii” na poligonie Waszyngtona stwierdzono, że: 

 natężenie ruchu pieszego jest zmienne w ciągu doby, z maksymalnym na poziomie do 35 
osób/godzinę (ok. godz. 17.00) i niewielkim w porze nocnej (do 10 osób/godzinę w okresie od 
00.00 do 6.00), 

 91% stanowią piesi bez ograniczeń mobilności, pozostałe 9% to osoby z różnego typu 
ograniczeniami, prowadzące wózki dziecięce, rowery itp., 

 89% pieszych wchodzi na przejście pojedynczo, a 11% w grupach, 

 natężenie ruchu samochodowego jest wyraźnie największe w okresie popołudniowym ( 16-17) na 
poziomie dochodzącym do 1750 p/h/przekrój; w szczycie porannym (7-8) natężenie ruchu 
samochodowego jest mniejsze, nieco ponad 1550 p/h, 

 najwyższy iloczyn ruchu (pojazdy x piesi) występuje w szczycie porannym i wynosi ok. 71 tys., w 
szczycie popołudniowym nie przekracza 63 tys., 

 procent przepuszczeń w analizowanym okresie wyniósł 6,2%, 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście wyniósł 3,83 s (odchylenie standardowe 1,81 s), 

 średni wskaźnik konfliktów wyniósł 0,2, 

 średnia prędkość pojazdów:  
o kierunek Międzynarodowa: 51,4 km/h (odchylenie standardowe 14,0 km/h) 
o kierunek Saska: 51,8 km/h (odchylenie standardowe 17,0 km/h). 

 

7.4. Podsumowanie analizy poligonów badawczych w dłuższym 

czasie po instalacji urządzeń brd 

 
W Tabl. 7.1 zamieszczono podsumowanie wyników analizy poligonów badawczych w dłuższym czasie 
po instalacji urządzeń brd. 
 
Analiza zmian wskaźników uzyskanych w badaniu w dłuższym czasie w stosunku do sytuacji przed oraz 
bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń brd została przedstawiona w rozdziale 9. 
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Tabl. 7.1 Podsumowanie analizy poligonów badawczych w dłuższym czasie po instalacji urządzeń brd. 

Poligon 

Natężenie pieszych 
piesi/h 

Iloczyn ruchu 
(maksymalny, 

tysiące) 

Procent 
przepuszczeń 

Średni czas 
oczekiwania 

Średni 
wskaźnik 

konfliktów 
Szczyt 

poranny 
Szczyt 

popołudniowy 

Ludna 100 115 86 49,4% 0,50 0,35 

Powstańców 
Śląskich 

35 27 64 35,8% 2,20 0,33 

Waszyngtona 43 30 71 6,2% 3,83 0,20 

Średnia ze 
wszystkich 
poligonów 

59 57 74 30,5% 2,18 0,29 

 
 

8. Porównanie wyników przed i bezpośrednio po instalacji urządzeń 

BRD 

8.1. Metodyka 

Do porównania funkcjonowania analizowanych przejść dla pieszych przed oraz po instalacji urządzeń 
BRD zastosowano trzy wskaźniki:  

 procent przepuszczeń pieszych oczekujących na wejście na przejście, czyli iloraz liczby 

przepuszczeń pieszych oczekujących na wejście na przejście do liczby pojazdów, które przepuściły 

i nie przepuściły pieszych (spośród tych, które były w interakcji); do przepuszczeń nie zostały 

zaliczone sytuacje, w których pieszy wchodząc na przejście wymusił zatrzymanie się pojazdu, 

 średni czas oczekiwania pieszego na wejście na przejście, czyli wartość średnia ze wszystkich 

odnotowanych czasów oczekiwania na przejście na danym poligonie badawczym oraz 

 średni wskaźnik konfliktów, czyli wartość średnia ze wskaźnika konfliktów dla analizowanych 

godzin; wskaźnik konfliktów dla analizowanej godziny obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

.,

)(

10

1

1

3

godzi

QQ

LK

WK
n

i

ViWi

n

i

i















  

gdzie: 
 WK – wskaźnik konfliktów, 

 LK – liczba konfliktów (lekkie plus ciężkie) w godz. i, 

 Qw – liczba wejść na przejście dla pieszych w godz. i, 

 Qv – natężenie pojazdów w godz. i. 

 
Ze względu na małe natężenia zarówno pieszych jak i pojazdów w godzinach „późno nocnych”  
porównanie wykonano dla okresu 6:00 - 24:00. 
Dodatkowo przeprowadzono test ANOVA, wykorzystany do sprawdzenia statystycznej istotności zmian 
analizowanych wskaźników w wyniku wprowadzenia urządzeń brd.  
Analizę uzupełniono badaniem zmian średnich godzinowych prędkości pojazdów w odległości ok. 10 m 
przed przejściem dla pieszych. W celu oddzielenia wpływu wprowadzonych środków brd na prędkość 
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pojazdów od efektu zmian natężeń ruchu wykonano analizę regresji średnich godzinowych prędkości 
pojazdów jako funkcji godzinowego natężenia ruchu pojazdów oraz obecności środka brd. 
Zaprezentowane elementy statystyk obejmują zmianę prędkości, błąd oszacowania, poziom istotności 
(wyników nie można uznać za nieistotne statystycznie, jeśli jego wartość jest niższa niż 0,001)  oraz 

współczynnik determinacji R2 (dopasowanie modelu jest tym lepsze, im wartość R2 jest bliższa 
jedności).  

8.2. Procent przepuszczeń 

Na rys. 8.1 przedstawiono porównanie wartości procentu przepuszczeń uzyskanego dla analizowanych 
poligonów badawczych przed i po wprowadzeniu urządzeń brd. 

 
Rys. 8.1 Porównanie procentu przepuszczeń na analizowanych poligonach badawczych przed i po wprowadzeniu urządzeń 

brd. 
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Zestawienie wyników testu ANOVA dla poszczególnych poligonów badawczych przedstawiono w tabl. 
8.1. 

 
Tabl. 8.1 Zestawienie wyników analizy ANOVA w zakresie statystycznej istotności zmian procentu przepuszczeń pieszych na 

przejściach w wyniku wprowadzenia urządzeń brd. 

Poligon 
BRD Różnica 

(punkty 
procentowe) 

Zmiana, % 
Wyniki testu ANOVA 

Przed Po F P 

Popiełuszki 23,2% 46,5% 23,31 100,4% 35,46 0,000 * 

Ludna 32,4% 53,5% 21,12 65,1% 10,50 0,002 * 

Mickiewicza 4,5% 23,1% 18,59 413,3% 36,60 0,000 * 

Modlińska 1,7% 18,9% 17,20 1011,8% 19,23 0,000 * 

Grzybowska 31,0% 58,6% 27,59 89,0% 11,90 0,001 * 

Powstańców 
Śląskich 

14,7% 29,0% 14,29 97,3% 0,00 0,984  

KEN 42,6% 56,5% 13,91 32,6% 0,86 0,357  

Waszyngtona 2,9% 11,5% 8,61 296,6% 11,33 0,001 * 

Średnia ze 
wszystkich 
poligonów 

19,1% 37,2% 18,1% 94,8% - -  

Objaśnienie: statystyka F – wartość testu Fishera, wykorzystywanego do oceny, czy stosunek dwóch oszacowań wariancji jest 
istotnie większy niż 1; statystyka ta służy do określenia poziomu istotności p (* oznaczono test istotny statystycznie na 
poziomie ufności p ≤ 0,05); kolorem zielonym zaznaczono poprawę, a czerwonym pogorszenie danego parametru. 

 
Po zainstalowaniu urządzeń BRD na wszystkich badanych poligonach procent przepuszczeń uległ 
istotnemu zwiększeniu. Największy wzrost (ponad 10-krotny) odnotowano na przejściu dla pieszych na 
ulicy Modlińskiej, przy czym w tym przypadku procent przepuszczeń był bardzo mały, zarówno przed 
instalacją urządzeń, jak i po instalacji. Podobnie w przypadku wysokich wzrostów na poligonach 
Mickiewicza i Waszyngtona. 
Wysoki stopień przepuszczeń odnotowano na przejściach na ul.: 

 Grzybowskiej, wzrost przepuszczeń z 31,0% do 58,6%: 

 KEN, wzrost przepuszczeń z 42,6% do 56,5%; 

 Ludnej, wzrost przepuszczeń z 32,4% do 53,5% i 

 Popiełuszki, wzrost przepuszczeń z 23,2% do 46,5%), 

przy czym na ulicy KEN odnotowano najmniejszy wzrost, o 32%. Średnio na wszystkich przejściach 
procent ten wzrósł prawie dwukrotnie, co należy uznać za bardzo dobry wynik.  
Po instalacji urządzeń nadal niski stopień przepuszczeń odnotowano na przejściach na ul.: 

 Waszyngtona, wzrost przepuszczeń z 2,9% do tylko 11,5%: 

 Modlińska, wzrost przepuszczeń z 1,7% do tylko 18,9%; 

 Mickiewicza, wzrost przepuszczeń z 4,5% do 23,1%. 

Zgodnie z wykonanym testem ANOVA, w przypadku przejść dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich 
oraz Al. KEN, odnotowanej poprawy nie można uznać za statystycznie istotną ze względu na duży 
rozrzut wyników.  



Analiza bezpieczeństwa ruchu na tzw. Aktywnych Przejściach dla Pieszych 90 

Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska 

8.3. Średni czas oczekiwania pieszego na przejście 

Na rys. 8.2 przedstawiono porównanie uzyskanych wartości średniego czasu oczekiwania pieszego na 
przejście na wszystkich poligonach badawczych przed i po wprowadzeniu urządzeń brd.  
 

 
Rys. 8.2 Porównanie średniego czasu oczekiwania pieszego na przejście na analizowanych poligonach badawczych przed i 

po wprowadzeniu urządzeń brd. 
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Zestawienie wyników testu ANOVA dla poszczególnych poligonów przedstawiono w tabl. 8.2. 

 
Tabl. 8.2 Zestawienie wyników analizy ANOVA w zakresie statystycznej istotności zmian średnich czasów oczekiwania 

pieszego na przejście w wyniku zastosowania urządzeń brd. 

Poligon 
BRD Różnica 

(punkty 
procentowe) 

Zmiana, % 
Wyniki testu ANOVA 

Przed Po F P 

Popiełuszki 2,72 1,40 -1,32 -48,5% 15,835 0,000 * 

Ludna 0,72 0,61 -0,12 -15,3% 0,066 0,799  

Mickiewicza 5,16 3,06 -2,10 -40,7% 12,373 0,001 * 

Modlińska 12,54 6,88 -5,65 -45,1% 14,345 0,000 * 

Grzybowska 0,53 0,44 -0,09 -17,0% 1,250 0,268  

Powstańców 
Śląskich 

3,12 2,32 -0,80 -25,6% 0,028 0,867  

KEN 0,71 0,58 -0,13 -18,3% 1,691 0,198  

Waszyngtona 7,27 4,64 -2,63 -36,2% 0,075 0,006 * 

Średnia ze 
wszystkich 
poligonów 

4,10 2,49 -1,61 -39,2% - -  

Objaśnienie: statystyka F – wartość testu Fishera, wykorzystywanego do oceny, czy stosunek dwóch oszacowań 
wariancji jest istotnie większy niż 1; statystyka ta służy do określenia poziomu istotności p (* oznaczono test 
istotny statystycznie na poziomie ufności p ≤ 0,05); kolorem zielonym zaznaczono poprawę, a czerwonym 

pogorszenie danego parametru. 
 
Po zainstalowaniu urządzeń brd na wszystkich badanych poligonach średni czas oczekiwania pieszego 
na przejście uległ istotnemu zmniejszeniu. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem procentu 
przepuszczeń – kierujący pojazdami byli bardziej skłonni do ustępowania pierwszeństwa pieszym. 
Największe zmniejszenie odnotowano na poligonie Popiełuszki, a najmniejsze – na poligonie Ludna. 
Średnie zmniejszenie czasu oczekiwania na wszystkich analizowanych przejściach wyniosło 39,2%, co 
należy uznać za bardzo dobry wynik. Najniższe wartości zmniejszenia odnotowano na przejściach, na 
których czasy oczekiwania pieszych były bardzo krótkie już przed wprowadzeniem środków brd (Ludna 
– 0,72 s, Grzybowska – 0,53 s, KEN – 0,71).  
Należy podkreślić nadal (po zainstalowaniu urządzeń) dość długie czasy oczekiwania na przejście na ul.: 

 Modlińska, średni czas oczekiwania – 6,88 s; 

 Waszyngtona, średni czas oczekiwania – 4,64 s; 

 Mickiewicza, średni czas oczekiwania – 3,06 s.  

Wg testu ANOVA poprawa na przejściach dla pieszych przy ul. Ludnej, Grzybowskiej, Powstańców 
Śląskich oraz Al. KEN nie była na tyle duża, aby można uznać ją za istotną statystycznie. Wyniki na tych 
poligonach obarczone są dużą zmiennością. 
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8.4. Średnie wskaźniki konfliktów 

Na rys. 8.3 przedstawiono porównanie wartości średnich wskaźników konfliktów dla analizowanych 
poligonów badawczych. 

 
Rys. 8.3 Porównanie wskaźników konfliktów na analizowanych poligonach badawczych przed i po wprowadzeniu urządzeń 

brd. 

Zestawienie wyników testów ANOVA dla poszczególnych poligonów badawczych przedstawiono w 
Tabl. 8.3.  
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Tabl. 8.3 Zestawienie wyników analizy ANOVA w zakresie wpływu urządzeń brd na średni wskaźnik konfliktów. 

Poligon 
BRD Różnica 

(Po-Przed) 
Zmiana, % 

Wyniki testu 
ANOVA  

Przed Po F P 

Popiełuszki 0,55 0,22 -0,34 -60,0% 21,051 0,000 * 

Ludna 0,46 0,42 -0,04 -8,7% 0,064 0,801  

Mickiewicza 0,83 0,65 -0,18 -21,7% 2,602 0,112  

Modlińska 0,06 0,10 0,05 66,7% 4,887 0,031 * 

Grzybowska 0,83 0,78 -0,04 -6,0% 0,001 0,970  

Powstańców Śląskich 0,55 0,64 0,09 16,4% 0,257 0,614  

KEN 0,74 0,70 -0,05 -5,4% 1,464 0,231  

Waszyngtona 0,28 0,35 0,07 25,0% 4,013 0,050 * 

Średnia ze wszystkich 
poligonów 

0,54 0,48 -0,06 -10,2% - -  

Objaśnienie: statystyka F – wartość testu Fishera, wykorzystywanego do oceny, czy stosunek dwóch oszacowań wariancji jest 
istotnie większy niż 1; statystyka ta służy do określenia poziomu istotności p (* oznaczono test istotny statystycznie na 
poziomie ufności p ≤ 0,05); kolorem zielonym zaznaczono poprawę, a czerwonym pogorszenie danego parametru. 

 
W pierwszym tygodniu po zainstalowaniu urządzeń brd największe zmniejszenie średniego wskaźnika 
konfliktów wystąpiło na poligonie przy ul. Popiełuszki. Zmniejszenie (chociaż nie można go uznać za 
istotne statystycznie) zostało również odnotowane na przejściach na ul. Ludnej, Mickiewicza, 
Grzybowskiej oraz KEN. Ocena wskaźnika na poligonach: Modlińska, Grzybowska oraz Waszyngtona 
wskazuje na  jego pogorszenie (dla pierwszych dwóch nie można wykazać istotności statystycznej). 
Mogło to być spowodowane większą skłonnością pieszych do wchodzenia na przejście przed 
nadjeżdżającymi pojazdami w początkowym okresie po wprowadzeniu urządzeń brd. 

8.5. Prędkości pojazdów 

W Tabl. 8.4 przedstawiono wyniki analizy regresji średnich godzinowych prędkości pojazdów jako 
funkcji godzinowego natężenia ruchu pojazdów oraz obecności środka brd. 
 

Tabl. 8.4 Zestawienie wyników analizy regresji średnich godzinowych prędkości pojazdów. 

Poligon Różnica 
prędkości przed-

po [km/h] 

Błąd 
standardowy 

[km/h] 

Poziom 
istotności 

R2 

Popiełuszki -2,95 0,46 0,000 0,65 

Ludna -3,88 0,61 0,000 0,70 

Mickiewicza kier. pl. Inwalidów -3,66 0,54 0,000 0,75 

Mickiewicza kier, pl. Wilsona -5,31 0,95 0,000 0,53 

Modlińska -3,42 0,60 0,000 0,76 

Grzybowska -6,11 0,73 0,000 0,80 

Powstańców Śląskich -5,96 0,44 0,000 0,88 

KEN 2,86 0,95 0,008 0,51 

Waszyngtona kier. Międzynarodowa -5,29 0,86 0,003 0,50 

Waszyngtona kier. Saska -5,25 0,58 0,000 0,72 

średnia ze wszystkich poligonów -3,90 - - - 
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Z powyższej tabeli wynika, że za wyjątkiem poligonu KEN, na wszystkich poligonach odnotowano 
spadek prędkości pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla pieszych w wyniku zastosowania 
środków brd (największy na Grzybowskiej – 6,11 km/h). We wszystkich przypadkach uzyskano 
odpowiedni poziom istotności i dość dobre wartości dopasowania R2. Najniższą istotność uzyskano na 
poligonie KEN, na którym zakres natężeń ruchu „przed” był znacznie niższy niż „po”, a zatem trudno 
było o dobry wynik regresji. Uzyskany w tym przypadku wzrost średnich prędkości należy zatem 
traktować z rezerwą. 

8.6. Wnioski 

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 
 średni procent przepuszczeń na wszystkich badanych poligonach wzrósł średnio o 95% (przed 

19,1%, po 37,2%), 

 średni czas oczekiwania pieszego na przejście na wszystkich poligonach badawczych zmniejszył 

się średnio o 32% (przed 1,6 s, po 1,0 s), 

 średni wskaźnik konfliktów zmniejszył się o średnio o 10% (przed 4,30, po 3,86), 

 na poligonach badawczych Modlińska, Grzybowska oraz Waszyngtona – po zainstalowaniu 

urządzeń brd odnotowano wzrost średniego wskaźnika konfliktów (dla pierwszych dwóch  nie 

można wykazać istotności statystycznej); mogło to być  spowodowane koniecznością adaptacji 

uczestników ruchu do nowych warunków na przejściu dla pieszych – co w wypadku przejść na 

ul. Powstańców Śląskich i Waszyngtona zostało potwierdzone w analizie materiału wideo po 

trzeciej serii badań (poligon na ul. Modlińskiej wymaga dodatkowych badań, aby potwierdzić 

tę tezę), 

 pod względem procentu przepuszczeń pieszych utrzymał się bardzo niekorzystny wynik na 

przejściach Waszyngtona, Modlińska, Mickiewicza i niekorzystny wynik (<50%) na Powstańców 

Śląskich i Popiełuszki, 

 pod względem czasu oczekiwania na przejście utrzymał się bardzo niekorzystny wynik na 

przejściach Modlińska i Waszyngtona i niekorzystny wynik (> 3 s) na Mickiewicza 

 średnia prędkość pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla pieszych zmniejszyła się 

(średnio o 3,90 km/h) w wyniku zastosowania środków brd na wszystkich poligonach z 

wyjątkiem poligonu KEN, na którym odnotowano niewielki wzrost (o wątpliwej istotności 

statystycznej). 

 

9. Analiza wpływu urządzeń na poziom bezpieczeństwa ruchu w 

dłuższym czasie  

9.1. Wstęp 

W celu sprawdzenia wpływu zainstalowanych urządzeń na poziom bezpieczeństwa ruchu na trzech 
poligonach badawczych (na ul. Ludnej, ul. Waszyngtona, ul. Powstańców Śląskich) przeprowadzono 
trzecią serię badań w okresie 14-15 listopada, czyli ponad 30 dni po instalacji urządzeń. 
W ramach oceny przeanalizowano trzy wskaźniki zdefiniowane w rozdziale 8.1 (Metodyka):  

 procent przepuszczeń pieszych oczekujących na wejście na przejście, 

 średni czas oczekiwania pieszego na wejście na przejście (traktowany jako straty czasu) oraz 

 średni wskaźnik konfliktów.  

Dodatkowo przeanalizowano także zmiany prędkości pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla 
pieszych.  
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Ze względu na małe natężenia zarówno pieszych jak i pojazdów w godzinach „późno nocnych” w tym 
przypadku ocenę przeprowadzono dla okresu 06:00 - 24:00. 

9.2. Procent przepuszczeń pieszych 

Na rys. 9.1 porównano wartości procentu przepuszczeń pieszych na trzech analizowanych poligonach 
badawczych, w trzech okresach pomiarowych. 

 

 
Rys. 9.1 Porównanie wartości procentu przepuszczeń w trzech okresach pomiarowych. 

 

Wnioski: 

 Na badanych poligonach po trzeciej serii badań procent przepuszczeń w dalszym ciągu był 

wyraźnie większy niż przed montażem urządzeń brd (średni wzrost na trzech przejściach o 83%), 

jednak w przypadku dwóch poligonów (Ludna i Waszyngtona) zmalał on w porównaniu z wynikami 

uzyskanymi w drugiej serii badań.  

 Na przejściu przy ul. Ludnej odnotowano 49,4% przepuszczeń pieszych. Zaobserwowano spadek 

(o 6,7 punktu procentowego) liczby przepuszczeń w stosunku do II serii badań. 

 Na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich odnotowano 35,8% przepuszczeń pieszych. 

Zaobserwowano wzrost (o 8,2 punktu procentowego) liczby przepuszczeń w stosunku do II serii 

badań. 

 Na przejściu przy ul. Waszyngtona odnotowano 6,2% przepuszczeń. Zaobserwowano spadek (o 

7,1 punktu procentowego) liczby przepuszczeń w stosunku do II serii badań. 

 
Badanie przejścia różnią się znacząco jeśli chodzi o procentowy wskaźnik przepuszczeń. Najwyższy 
odnotowano na przejściu przy ul. Ludnej, nawet w sytuacji gdy w trzeciej serii pomiarowej uległ on 
obniżeniu. Na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich procentowy wskaźnik przepuszczeń jest 
relatywnie niski, przy czym wzrost jego wartości także w trzeciej serii badań należy uznać za pozytywne 
zjawisko. Na przejściu przy ul. Waszyngtona procentowy wskaźnik przepuszczeń był na niskim poziomie 
we wszystkich trzech okresach pomiarowych, choć nawet w trzeciej serii badań, pomimo spadku w 
stosunku do drugiej serii, był w dalszym ciągu około dwukrotnie wyższy niż w badaniu „przed’.  
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9.3. Średni czas oczekiwania pieszego na przejście 

Na rys. 9.2 przedstawiono porównanie wartości średnich czasów oczekiwania pieszego na przejście na 
trzech analizowanych poligonach badawczych. 
 

 
Rys. 9.2 Porównanie średnich czasów oczekiwania pieszego w trzech okresach pomiarowych. 

 
Wnioski: 

 Na badanych poligonach po trzeciej serii badań średni czas oczekiwania pieszego w dalszym ciągu 

był krótszy niż przed montażem urządzeń brd (średnie skrócenie czasu na trzech przejściach o 

41%), co więcej w każdym przypadku był także krótszy w stosunku do badania wykonanego 

bezpośrednio „po”. 

 Na dwóch przejściach, w stosunku do II serii badań, skrócenie czasu oczekiwania pieszego było 

niewielkie: 

• przy ul. Ludnej średni czas oczekiwania pieszego wyniósł 0,50 s, o 0,11 s mniej niż w 

przypadku II serii badań, 

• przy ul. Powstańców Śląskich średni czas oczekiwania wyniósł 2,32 s, o 0,12 s. mniej niż w 

przypadku II serii badań. 

 Na przejściu przy ul. Waszyngtona średni czas oczekiwania wyniósł 3,83 a spadek był bardziej 

zauważalny - o 0,81 s w stosunku do II serii badań. 

 
Badane przejścia różnią się znacząco jeśli chodzi o wartości średnich czasów oczekiwania pieszego na 
wejście na przejście. Zdecydowanie najlepsza sytuacja miała miejsce na przejściu przy Ludnej, gdzie 
średni czas oczekiwania pieszego był najkrótszy we wszystkich trzech seriach pomiarowych (mieścił się  
w przedziale 0,50 - 0,72 s), a skrócenia wynikające z instalacji urządzeń brd były nieduże (0,1 - 0,2 s) w 
wartościach bezwzględnych, choć dość znaczne w odniesieniu do zmian względnych. Na ul. 
Powstańców Śląskich czas oczekiwania pieszych na wejście na przejście był już zdecydowanie dłuższy 
(powyżej 2 s.), a zainstalowanie urządzeń brd przyniosło zauważalną poprawę, szczególnie w 
wartościach względnych. W dodatku zmiana ta postępowała w czasie (0,73 s w trzeciej serii 
pomiarowej w stosunku do pierwszej). Zdecydowanie najgorszą sytuację wśród trzech analizowanych 
poligonów odnotowano na przejściu przy al. Waszyngtona, gdzie średni czas oczekiwania pieszych na 
przejście przed zainstalowaniem urządzeń brd przekraczał 7 s!  Z kolei instalacja urządzeń przyniosła w 
tej lokalizacji największy i postępujący w czasie efekt – skrócenie o 3,44 s w trzeciej serii pomiarowej 
w stosunku do pierwszej). Niemniej na tym przejściu czas oczekiwania pieszych na przejście pozostał 
najdłuższy wśród trzech analizowanych poligonów. 
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9.4. Średnie wskaźniki konfliktów 

Na rys. 9.3 przedstawiono porównanie wartości średnich wskaźników konfliktów dla trzech 
analizowanych poligonów badawczych. 

 
Rys. 9.3 Porównanie wartości średnich wskaźników konfliktów w trzech okresach pomiarowych. 

 

Wnioski: 

 Na wszystkich badanych poligonach po trzeciej serii badań średni wskaźnik konfliktów był 

mniejszy niż przed montażem urządzeń brd (średni zmniejszenie wskaźnika na trzech przejściach 

o 32%) i był mniejszy niż po II serii badań.  

 Na przejściu przy ul. Ludnej zaobserwowano spadek (o 12%) średniego wskaźnika konfliktów w 

stosunku do II serii badań. Wartość tego wskaźnika (0,35) była także mniejsza niż przed 

zainstalowaniem urządzeń brd (0,46) .  

 Na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich zaobserwowano spadek (o 48%) średniego wskaźnika 

konfliktów w stosunku do II serii badań. Wartość tego wskaźnika (0,33) była także mniejsza niż 

przed zainstalowaniem urządzeń brd (0,52). 

 Na przejściu przy ul. Waszyngtona zaobserwowano spadek (o 42%) średniego wskaźnika 

konfliktów w stosunku do II serii badań. Wartość tego wskaźnika (0,20) była także mniejsza niż 

przed zainstalowaniem urządzeń brd (0,32). 

 
Z punktu widzenia wartości średnich wskaźników konfliktów zróżnicowanie wyników uzyskanych na 
trzech badanych przejściach nie było duże (w trzeciej serii badań: Ludna – 0,35; Powstańców Śląskich 
– 0,33, Waszyngtona – 0,20). Zainstalowanie urządzeń brd zmniejszyło także różnice pomiędzy tymi 
przejściami jeśli chodzi o liczbę konfliktów (w pierwszej serii badań: Ludna – 0,46; Powstańców Śląskich 
– 0,52 Waszyngtona – 0,32). Najmniej konfliktów odnotowano na poligonie przy ul. Waszyngtona. 
Pozytywnym efektem jest zmniejszenie się wartości wskaźników w trzeciej serii badań, zarówno w 
stosunku do drugiej serii, jak i do badania „przed”. 
  
Podsumowując cały cykl pomiarów wykonanych w III etapie można stwierdzić, że: 

 W dwóch na trzy przypadki nastąpiło zmniejszenie wartości procentu przepuszczeń – jest to efekt 

negatywny, choć w dalszym ciągu procent przepuszczeń był istotnie wyższy niż w badaniu „przed”. 

 We wszystkich przypadkach nastąpiło dalsze skrócenie czasu oczekiwania na wejście na przejście 

dla pieszych i zmniejszenie wskaźnika liczby konfliktów – co jest efektem pozytywnym.  

 We wszystkich przypadkach nastąpiło dalsze zmniejszenie się wartości wskaźników konfliktów -– 

co jest efektem pozytywnym. 
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9.5. Prędkości pojazdów 

W Tabl. 8.4 przedstawiono wyniki analizy regresji średnich godzinowych prędkości pojazdów jako 
funkcji godzinowego natężenia ruchu pojazdów oraz obecności środka brd. 
 

Tabl. 9.1 Zestawienie wyników analizy regresji średnich godzinowych prędkości pojazdów. 

Poligon Różnica prędkości 
przed-po III seria 

[km/h] 

Różnica prędkości 
przed-po  
[km/h] 

Ludna -4,84 -3,88 

Powstańców Śląskich -5,44 -5,96 

Waszyngtona kier. Międzynarodowa -2,63  -5,29 

Waszyngtona kier. Saska -2,16 -5,25 

Średnia ze wszystkich poligonów -3,76 -3,59 
 
Z powyższej tabeli wynika, że na wszystkich analizowanych poligonach odnotowano spadek prędkości 
pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla pieszych w dłuższym okresie po instalacji środków 
brd w porównaniu do stanu „przed” (średnio o 3,76 km/h), jednak spadki te (poza poligonem Ludna) 
były nieco niższe (na poligonie Waszyngtona nawet dwukrotnie niższe) niż w badanu „po”. Można 
zatem wnioskować, że w dłuższym czasie prędkości zmieniają się w różnym stopniu w zależności od 
lokalizacji. 
 

10. Podsumowanie i wnioski z opracowania 

Na podstawie wykonanej analizy ośmiu przejść dla pieszych objętych programem instalacji tzw. 
„Aktywnych Przejść dla Pieszych” sformułowano następujące wnioski: 
 
Odnośnie analizy bezpośrednio po wprowadzeniu środków brd: 
 
Po zainstalowaniu tzw. „Aktywnych Przejść dla Pieszych” na wszystkich badanych poligonach 
procent przepuszczeń pieszych przez kierujących pojazdami uległ zwiększeniu. Jest to efekt 
pozytywny zastosowanych rozwiązań. 
 
Szczególnie należy podkreślić osiągnięty wysoki procent przepuszczeń na czterech przejściach: 

 na ul. Grzybowskiej - 58,6%, 

 w al. KEN - 56,5 %, 

 na ul. Ludnej - 53,5 % i 

 na ul. Popiełuszki - 46,5 %. 

Na pozostałych przejściach, pomimo odnotowanego wzrostu, procent przepuszczeń pozostał na 
stosunkowo niskim poziomie: 

 na ul. Powstańców – 29 %, 

 na ul. Mickiewicza – 23,1 %, 

 na ul. Modlińskiej – 18,9 %, 

 na ul. Waszyngtona – 11,5 % 

Największy wzrost (ponad 10-krotny) odnotowano na przejściu dla pieszych na ulicy Modlińskiej (ze 
względu na początkowy bardzo mały procent przepuszczeń). Wartość osiągnięta po wprowadzeniu 
urządzeń BRD okazała się jednak daleko niewystarczająca. Podobnie zły wynik odnotowano na 
przejściu na ul. Waszyngtona. Należy także zaznaczyć, że na podstawie testu ANOVA, w przypadku 
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przejść dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich oraz al. KEN, odnotowanej poprawy nie można uznać 
za statystycznie istotną ze względu na duży rozrzut wyników. 
 
Analiza średnich czasów oczekiwania pieszego na przejście ujawniła, że czas ten we wszystkich 
przypadkach uległ istotnemu zmniejszeniu. Jest to efekt pozytywny zastosowanych rozwiązań. Ma 
to bezpośredni związek ze wzrostem procentu przepuszczeń – kierujący pojazdami byli bardziej skłonni 
do ustępowania pierwszeństwa pieszym.  
 
Największe zmniejszenie odnotowano na poligonie Popiełuszki, a najmniejsze – na poligonie Ludna. 
Średnie zmniejszenie czasu oczekiwania na wszystkich analizowanych przejściach wyniosło 39,2%, co 
należy uznać za bardzo dobry wynik. Najniższe wartości zmniejszenia odnotowano na przejściach, na 
których czasy oczekiwania pieszych były bardzo krótkie już przed wprowadzeniem środków brd (Ludna 
– 0,72 s, Grzybowska – 0,53 s, KEN – 0,71 s).  
 
Z tego punktu widzenia należy podkreślić uzyskane stosunkowo niskie wartości średnich czasów 
oczekiwania na następujących przejściach: 

 na ul. Grzybowskiej – 0,44 s, 

 na ul. KEN – 0,58 s, 

 na ul. Ludnej – 0,61 s, 

 na ul. Popiełuszki – 1,40 s, 

 na ul. Powstańców Śląskich – 2,32 s. 

Z drugiej strony za niekorzystne należy uznać nadal dość długie czasy oczekiwania na przejście na ul.: 

 Modlińskiej, średni czas oczekiwania – 6,88 s; 

 Waszyngtona, średni czas oczekiwania – 4,64 s; 

 Mickiewicza, średni czas oczekiwania – 3,06 s.  

Należy także zaznaczyć, że wg testu ANOVA poprawa na przejściach dla pieszych przy ul. Ludnej, 
Grzybowskiej, Powstańców Śląskich oraz al. KEN nie była na tyle duża, aby można uznać ją za istotną 
statystycznie. Wyniki na tych poligonach obarczone są dużą zmiennością. 
 
Analiza konfliktów przeprowadzona na podstawie obserwacji wykonanych w pierwszym tygodniu po 
zainstalowaniu urządzeń brd ujawniła największe zmniejszenie średniego wskaźnika konfliktów na 
poligonie przy ul. Popiełuszki. Zmniejszenie (chociaż nie można go uznać za istotne statystycznie) 
zostało również odnotowane na przejściach na ul. Ludnej, Mickiewicza, Grzybowskiej oraz KEN. Ocena 
wskaźnika na poligonach: Modlińska, Grzybowska oraz Waszyngtona wskazuje na  jego pogorszenie 
(dla pierwszych dwóch nie można wykazać istotności statystycznej). Mogło to być spowodowane 
większą skłonnością pieszych do wchodzenia na przejście przed nadjeżdżającymi pojazdami w 
początkowym okresie po wprowadzeniu urządzeń brd. 

 
Analiza zmian prędkości pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla pieszych wykazała ich 
spadek w wyniku zastosowania środków brd średnio o 3,9 km/h. Jedynie na poligonie Ludna 
odnotowano niewielki wzrost przy dość niskiej istotności statystycznej. Należy więc uznać to za 
pozytywny efekt analizowanych działań. 
 
 
Odnośnie analizy ponad miesiąc po wprowadzeniu środków brd: 
 
Na badanych poligonach po trzeciej serii badań procent przepuszczeń w dalszym ciągu był wyraźnie 

większy niż przed montażem urządzeń brd (średni wzrost na trzech przejściach o 83%), jednak w 
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przypadku dwóch poligonów (Ludna i Waszyngtona) zmalał on w porównaniu z wynikami 

uzyskanymi w drugiej serii badań: 

 na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich odnotowano 35,8% przepuszczeń pieszych (wzrost o 8,2 

punktu procentowego w stosunku do II serii badań), 

 na przejściu przy ul. Ludnej odnotowano 49,4% przepuszczeń pieszych (spadek o 6,7 punktu 

procentowego w stosunku do II serii badań, 

 na przejściu przy ul. Waszyngtona odnotowano 6,2% przepuszczeń (spadek o 7,1 punktu 

procentowego w stosunku do II serii badań). 

Przejścia wytypowane do trzeciej serii badań różniły się znacząco jeśli chodzi o procentowy wskaźnik 
przepuszczeń. Najwyższy odnotowano na przejściu przy ul. Ludnej, nawet w sytuacji gdy w trzeciej serii 
pomiarowej uległ on obniżeniu. Na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich procentowy wskaźnik 
przepuszczeń jest relatywnie niski, przy czym wzrost jego wartości także w trzeciej serii badań należy 
uznać za pozytywne zjawisko. Na przejściu przy ul. Waszyngtona procentowy wskaźnik przepuszczeń 
był na niskim poziomie we wszystkich trzech okresach pomiarowych, choć nawet w trzeciej serii badań, 
pomimo spadku w stosunku do drugiej serii, był w dalszym ciągu około dwukrotnie wyższy niż w 
badaniu „przed’.  
 
Jeśli chodzi o średni czas oczekiwania pieszego, w dalszym ciągu był krótszy niż przed montażem 

urządzeń brd (średnie skrócenie czasu na trzech przejściach o 41%) i w każdym przypadku był także 

krótszy w stosunku do badania wykonanego bezpośrednio „po”. A zatem jeśli chodzi o ten wskaźnik, 

pozytywny efekt wprowadzenia urządzeń BRD poprawił się.  

Na dwóch przejściach, w stosunku do II serii badań, skrócenie czasu oczekiwania pieszego było 

niewielkie (przy ul. Ludnej o 0,11 s, przy  ul. Powstańców Śląskich o 0,12 s. w stosunku do II serii badań. 

Na przejściu przy ul. Waszyngtona średni czas oczekiwania wyniósł 3,83 s, a spadek był bardziej 

zauważalny - o 0,81 s w stosunku do II serii badań. 

Na wszystkich badanych poligonach po trzeciej serii badań zmniejszył się średni wskaźnik konfliktów 

w stosunku do II serii badań (średnie zmniejszenie wskaźnika o 32%).  A zatem jeśli chodzi o ten 

wskaźnik, pozytywny efekt wprowadzenia urządzeń BRD poprawił się.  

Na przejściu: 

 przy ul. Ludnej zaobserwowano spadek (o 12%) średniego wskaźnika konfliktów w stosunku do II 

serii badań; wartość tego wskaźnika (0,35) była także mniejsza niż przed zainstalowaniem urządzeń 

brd (0,46), 

 przy ul. Powstańców Śląskich zaobserwowano spadek (o 48%) średniego wskaźnika konfliktów w 

stosunku do II serii badań; wartość tego wskaźnika (0,33) była także mniejsza niż przed 

zainstalowaniem urządzeń brd (0,52), 

 przy ul. Waszyngtona zaobserwowano spadek (o 42%) średniego wskaźnika konfliktów w stosunku 

do II serii badań; wartość tego wskaźnika (0,20) była także mniejsza niż przed zainstalowaniem 

urządzeń brd (0,32). 

Z punktu widzenia wartości średnich wskaźników konfliktów zróżnicowanie wyników uzyskanych na 
trzech badanych przejściach nie było duże (w trzeciej serii badań: Ludna – 0,35; Powstańców Śląskich 
– 0,33, Waszyngtona – 0,20). Zainstalowanie urządzeń brd zmniejszyło także różnice pomiędzy tymi 
przejściami jeśli chodzi o liczbę konfliktów (w pierwszej serii badań: Ludna – 0,46; Powstańców Śląskich 
– 0,52 Waszyngtona – 0,32). Najmniej konfliktów odnotowano na poligonie przy ul. Waszyngtona. 
Pozytywnym efektem jest zmniejszenie się wartości wskaźników w trzeciej serii badań, zarówno w 
stosunku do drugiej serii, jak i do badania „przed”. 
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Analiza zmian prędkości pojazdów w odległości 10 m przed przejściem dla pieszych wykazała ich 
spadek w wyniku zastosowania środków brd średnio o 3,76 km/h w stosunku do sytuacji „przed”. 
Jednakże w odniesieniu do sytuacji „po” spadki te (poza poligonem Ludna) były nieco niższe (na 
poligonie Waszyngtona nawet dwukrotnie niższe) niż w badanu „po”. Można zatem wnioskować, że w 
dłuższym czasie prędkości zmieniają się w różnym stopniu w zależności od lokalizacji, ale średnio 
pozostają na zbliżonym poziomie. 
 
Uogólniając można zatem stwierdzić, że generalnie w dłuższym czasie od zainstalowania urządzeń 
zaobserwowano utrzymanie się pozytywnych efektów wprowadzenia tzw. „Aktywnych Przejść dla 
Pieszych”, a nawet – w większości przypadków – uzyskane wyniki poprawiły się. 
 
Należy jednak zastrzec, że pełny efekt długoterminowy powinien być sprawdzony w dłuższym 
horyzoncie czasowym, np. wiosną 2018, tak żeby zweryfikować odporność rozwiązań na 
przyzwyczajenie się użytkowników do nietypowej organizacji ruchu. 
 
Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz, wyraźnie pozytywny efekt wprowadzonych 
rozwiązań zauważono na przejściach: 

 na ul. Grzybowskiej, 

 w al. KEN , 

 na ul. Ludnej, 

 na ul. Popiełuszki. 

a stosunkowo dobry na przejściach: 

 na ul. Powstańców, 

 na ul. Mickiewicza. 

 
Na przejściach na ul. Modlińskiej i w al. Waszyngtona zainstalowane urządzenia nie przyniosły 
oczekiwanych korzyści, być może warto prowadzić ich dalszą obserwację. 
 
Należy dodać, że w toku prac zauważono przypadki niewłaściwego funkcjonowania aktywnych przejść, 
polegające m.in. na: 

 braku wzbudzenia sygnalizacji mimo wejścia pieszego na przejście, 

 aktywacji sygnalizacji bez obecności pieszego, 

 działaniu sygnalizacji jeszcze przez pewien czas po przejściu pieszego, 

 wygaszeniu sygnalizacji podczas przechodzenia pieszego przez przejście. 

Zidentyfikowane problemy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie analizowanych przejść, a w 
konsekwencji na obniżenie poziomu brd, wynikającego ze zmniejszonego zaufania zarówno pieszych, 
jak i kierujących pojazdami do wprowadzonych rozwiązań. 
 
 


