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Streszczenie: Dużym zagrożeniem dla pieszych jest przekraczanie jezd-
ni. Najczęstszym sposobem próby minimalizacji ryzyka z tym związa-
nego jest stosowanie przejść dla pieszych. Jednak często przejścia nie 
spełniają warunków, które w pełni gwarantowałyby pieszemu bezpie-
czeństwo. Dorosły uczestnik ruchu jest w stanie obiektywnie ocenić, 
czy jest dostatecznie widoczny na przejściu, czy samochód zbliżający 
się do niego będzie w stanie zahamować. Nie jest to już takie oczywiste 
w przypadku dzieci, które przecież także, często same, uczestniczą w ru-
chu drogowym. Dlatego szczególnie ważna jest analiza bezpieczeństwa 
przejść dla pieszych w pobliżu szkół. Celem artykułu jest przedstawienie 
metody analizy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ze znakiem 
T-27, czyli „Agatką”, który jest montowany na przejściach w pobliżu 
szkół. Jako poligon badawczy wykorzystano istniejące przejścia dla 
pieszych na drogach wojewódzkich znajdujących się w województwie 
pomorskim. W artykule przedstawiono proces budowy bazy danych, 
wyboru kryteriów oceny oraz dokonano oceny kilku przykładowych 
przejść dla pieszych.
Słowa kluczowe: przejścia dla pieszych, bezpieczeństwo, piesi.

Metoda oceny bezpieczeństwa  
na przejściach dla pieszych  
w pobliżu szkół1,2

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego ocenia się, biorąc pod 
uwagę wszystkich jego uczestników. Droga i jej użytkow-
nicy są elementami systemu człowiek, droga i pojazd, 
w związku z czym występują pomiędzy nimi silne powią-
zania [2]. Dlatego rozpatrywanie bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych jedynie jako interakcji pomiędzy pie-
szym a kierującym pojazdem jest niepełne. Do problemu 
należy podejść systemowo, uwzględniając również otocze-
nie przejścia – geometrię, oświetlenie, oznakowanie i inne.

Dla pieszych dużym zagrożeniem jest przekraczanie 
jezdni. Jak pokazują statystyki, największa liczba wypad-
ków z udziałem pieszych oraz największa liczba ofiar ran-
nych i zabitych wśród pieszych jest na przejściach dla pie-
szych [7]. Wiąże się to z wieloma czynnikami.

Jednym z największych zagrożeń dla niechronionego 
użytkownika drogi jest prędkość pojazdów [3]. Jako bez-
pieczną dla pieszego traktuje się prędkość do 30 km/h, 
gdzie prawdopodobieństwo obrażeń śmiertelnych oceniane 
jest na około 10%. Powyżej tej prędkości, aż do 50 km/h, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: E. Ciszew-
ska-Kulwińska 50%, M. Łada 50%.

2 Artykuł opracowany na podstawie referatu nagrodzonego I nagrodą na IV 
Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 
2017.

ryzyko obrażeń śmiertelnych gwałtowanie rośnie do około 
80%. Przy prędkościach powyżej 50 km/h mówi się o praw-
dopodobieństwie bliskim 100% [8]. Na prędkość pojaz-
dów wpływa oprócz określonej prędkości dopuszczalnej 
szereg czynników związanych z ukształtowaniem drogi. 
Często stosowane są różnego rodzaju elementy uspokojenia 
ruchu, takie jak: zwężenia jezdni, azyle dla pieszych powo-
dujące wygięcie toru jazdy pojazdów, progi zwalniające lub 
sygnalizacja świetlna. Elementy te znacząco wpływają na 
bezpieczeństwo pieszych na drodze, właśnie poprzez ogra-
niczanie prędkości pojazdów. Istotna jest również widocz-
ność pieszego, czyli to, jak oznakowane i oświetlone jest 
przejście dla pieszy.

Grupą niechronionych użytkowników drogi, która 
w szczególności narażona jest na niebezpieczeństwo, są 
dzieci. Wynika to z mniejszej prędkości poruszania się, 
a w związku z tym dłuższym czasem przejścia przez jezd-
nię. Oprócz tego dziecko ma zmniejszony obrys ciała 
(w stosunku do dorosłego), co wpływa bezpośrednio na 
jego widoczność dla kierującego pojazdem. Dodatkowo 
dzieci inaczej zachowują się w ruchu drogowym niż doro-
śli, często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń w ruchu dro-
gowym i nie są w stanie obiektywnie ocenić ryzyka. 
Dlatego przejścia, po których porusza się ta grupa pie-
szych, powinny być oznaczone „Agatką”, czyli znakiem 
T-27. Znak ten wskazuje przejście dla pieszych, które jest 
szczególnie uczęszczane przez dzieci [5]. Bardzo częstą 
praktyką stało się umieszczanie znaku T-27 na drodze 
dzieci do szkoły na dużych osiedlach. Znak ten ma zwra-
cać uwagę kierowcy, wskazywać mu, że przejeżdża przez 
szczególne przejście dla pieszych i powinien zachować 
większą ostrożność. 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych ze znakiem T-27, czy-
li „Agatką” oraz stworzenie metody bazującej na tej anali-
zie. Przestawiona metoda jest uproszczona, oparta przede 
wszystkim na danych historycznych związanych z wypad-
kami i ocenie otoczenia przejścia dla pieszych. 

Metoda oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych

Ogólny opis metody
Bezpieczeństwo pieszych należy rozpatrywać wielokryte-
rialnie. W tym celu stworzono metodę oceny przejść dla 
pieszych w skali od 1 do 5 punktów, gdzie 1 odpowiada 
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ocenie ryzyka A (bardzo małe), a 5 ocenie ryzyka E (bardzo 
duże). Czasem można się spotkać z oceną według tzw. 
Metody pięciu gwiazdek, gdzie 5 gwiazdek odpowiada 
ocenie ryzyka A, co oznacza najlepsze parametry bezpie-
czeństwa, więc w przypadku poniżej opisanej metody, 
1 punkt odpowiada ocenie A, czyli 5 gwiazdkom, a 5 
punktów odpowiada 1 gwiazdce i ocenie ryzyka E. Ideą 
metody jest łatwa do wykonania ocena zagrożenia pie-
szego za pomocą ogólnodostępnych informacji i prostych 
badań ruchu.

Podstawową miarą oceny bezpieczeństwa w tej meto-
dzie jest koncentracja kosztów wypadków. Kalibrację oceny 
przeprowadza się za pomocą czynników ocenianych jako-
ściowo, takich jak: widoczność pieszego, obecność sąsiadu-
jących przejść dla pieszych, występowanie sygnalizacji 
świetlnej.

Dane wejściowe
Danymi potrzebnymi do przeprowadzenia oceny w oparciu 
o niżej opisaną metodę są:

•	 natężenie ruchu pojazdów;
•	 natężenie ruchu pieszych na przejściu;
•	 dane dotyczące wypadków z udziałem pieszych na 

analizowanym przejściu dla pieszych lub w jego po-
bliżu z ostatnich 3 lat;

•	 inwentaryzacja otoczenia przejścia dla pieszych: 
oznakowanie i jego stan, występowanie sygnalizacji 
świetlnej, występowanie innych przejść dla pieszych 
w promieniu 250 m, które bezpośrednio doprowa-
dzają do strony jezdni, po której znajduje się szkoła, 
występowanie latarni i ich odległość od przejścia dla 
pieszych, obecność zatoki autobusowej, długość naj-
dłuższego etapu przejścia dla pieszych, występowanie 
parkowania, które może ograniczać widoczność pie-
szego na przejściu.

Ocena bazowa bezpieczeństwa
Bazową oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych jest ry-
zyko indywidualne pieszego, którego miarą jest koncentra-
cja kosztów wypadków. Ryzyko indywidualne jest to z de-
finicji: prawdopodobieństwo poniesienia strat o określonej 
ciężkości (bycia uczestnikiem wypadku z ofiarami śmier-
telnymi) w ciągu jednej podróży lub w ciągu wybranego 
przedziału czasu, kiedy dany uczestnik ruchu jest narażony 
na niebezpieczeństwo ze strony infrastruktury drogowej 
i innych uczestników ruchu drogowego [1]. Ryzyko bazo-
we można oceniać w skali od 1 do 5, gdzie 1 odpowiada 
ocenie A, czyli bardzo małemu ryzyku, a 5 odpowiada oce-
nieE – bardzo dużemu ryzyku.

Bazowa ocena bezpieczeństwa pieszych na przejściu zo-
stała oparta w znacznej części na metodzie ogólnej oceny 
bezpieczeństwa opisanej w [1]. Stanowi ona 75% całości 
oceny bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

Aby określić ryzyko wynikające z koncentracji kosztów 
wypadków, należy obliczyć je ze wzoru 2.1, z pomocą wzo-
rów 2.2 i 2.3 oraz wybrać na podstawie wyniku odpowied-
nią klasę ryzyka (tabela 1). 

  2.1
  

2.2
 

gdzie: 
KKW – koncentracja kosztów wypadków z udzia-

łem pieszych na analizowanym odcinku 
[mln zł/1 mld pkm/3 lata]

KW – koszty wypadków z udziałem pieszych 
na analizowanym odcinku [mln zł/1 mld 
pkm/3 lata]

PP – praca przewozowa na odcinku drogi [mld 
pojkm/3 lata]

LW – łączna liczba wypadków w ciągu 3 lat 
z udziałem pieszych na analizowanym od-
cinku

LZ – łączna liczba zabitych w ciągu 3 lat w wy-
padkach z udziałem pieszych na analizowa-
nym odcinku

LLSR – łączna liczba lekko i średnio rannych w cią-
gu 3 lat w wypadkach z udziałem pieszych 
na analizowanym odcinku

LCR – łączna liczba ciężko rannych w ciągu 3 lat 
z udziałem pieszych na analizowanym odcinku

KW, KZ, –
KLSR, KCR   

koszty jednostkowe kolejno: wypadków, 
ofiar zabitych, lekko i średnio rannych oraz 
ofiar ciężko rannych.

Koszty jednostkowe należy przyjmować odpowiednio 
w zależności od okresu analizy, według wytycznych 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 
środkowy rok analizy.

Aby obliczyć pracę przewozową, należy skorzystać ze 
wzoru 2.3.

  2.3 

gdzie: 
N – średnioroczne dobowe natężenie ruchu [P/24h] ze 

środkowego roku analizowanego okresu 3-letniego
L – długość analizowanego odcinka [km].

Długość odcinka do obliczania pracy przewozowej nale-
ży przyjąć w zależności od długości ulicy, na której znajduje 
się przejście dla pieszych. Wynika to z braku dokładnych 
danych o lokalizacji wypadków. Z bazy danych policji moż-
na dowiedzieć się, ile wypadków zdarzyło się na przejściu 
dla pieszych na danej ulicy, jednak trudno określić, który 
wypadek wydarzył się na danym przejściu (jeśli na ulicy jest 
więcej przejść). W związku z tym liczba wypadków z pie-
szymi na przejściu zlokalizowanym na danej ulicy została 
odniesiona do wszystkich opisywanych przejść dla pieszych 
mieszczących się na tej ulicy, a co za tym idzie – do oblicza-
nia pracy przewozowej należy przyjąć długość ulicy jako 
długość analizowanego odcinka (jednak nie mniej niż 
800 m). Natomiast, jeżeli wiadomo, na jakim skrzyżowa-
niu wydarzył się wypadek, należy przyjąć L min. 800 m.



21

TransporT miejski i regionalny 05 2017

Kryteria normalizacji oceny bezpieczeństwa pieszych 
na przejściach 
Ocena bazowa bezpieczeństwa oparta jest na danych hi-
storycznych dotyczących wypadków. Zatem, aby ocenić 
bezpieczeństwo pieszych w stanie jak najbardziej odpowia-
dającym rzeczywistości, przyjęto kryteria normalizujące 
związane z natężeniem pieszych oraz związane z otocze-
niem przejścia.

Kryterium natężenia pieszych
Duża liczba przechodniów powoduje większą liczbę poten-
cjalnych konfliktów na linii pieszy–kierowca. W przypad-
ku niezachowania ostrożności kierującego pojazdem, np. 
przez niedostosowanie prędkości, może dojść do kolizji lub 
wypadku. W związku z powyższym przyjęto kilka czynni-
ków, których zależności wpływają na liczbę potencjalnych 
konfliktów.

Przyjęto, że kryterium natężenia pieszych na przejściu 
będzie stanowiło 25% końcowego wyniku.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na natężenie 
ruchu pieszego są:

I. Wykorzystanie przepustowości przejścia dla pieszych
Dla kategorii natężenia pieszych na przejściu jest to 

wartość bazowa, która będzie kalibrowana na podstawie 
kolejnych czynników. Wykorzystanie przepustowości opie-
ra się głównie na wartości natężenia pieszych na danym 
przejściu. Przepustowość przejścia dla pieszych oblicza się 
ze wzoru 2.4 [2]:
  

2.4

gdzie: 
k – gęstość ruchu pieszego

vPi
 – prędkość pieszego na przejściu 

B – efektywna szerokości przekroju przejścia.

Ze względu na charakterystykę docelowej grupy prze-
chodniów, czyli dzieci i dzieci z rodzicami, należy przyjąć 
prędkość pieszego – 0,7 m/s. Efektywna szerokość urządze-
nia dla pieszych jest zależna od występowania np. masztów 
sygnalizacji, barierek itp., które ograniczają korzystanie 
z całej szerokości przejścia. Zaleca się odjęcie po 1 m od 
rzeczywistej szerokości przejścia (po 0,5 m z każdej strony). 

Przy przejściu z sygnalizacją świetlną przepustowość jest 
dodatkowo zależna od długości sygnału zielonego.

Przyjęto, że większe wykorzystanie przepustowości 
przejścia będzie oznaczało potencjalnie większe ryzyko ko-
lizji pomiędzy pieszym a kierowcą. Wartości czynnika nale-
ży przyjąć zgodnie z danymi, które zawiera tabela 2.

II. Obecność przystanków transportu zbiorowego
Przystanki transportu zbiorowego zostały zdiagnozo-

wane jako element generujący ruch. Na potrzeby artyku-
łu przyjęto, że obecność przystanku w pobliżu przejścia 
będzie dodatkowo generowała natężenie pieszych przez 
jezdnię.

Przyjęto, że obecność przystanku po drugiej stronie 
jezdni niż budynek szkolny zwiększa o 5% wartość wyjścio-
wą wskaźnika wykorzystania przepustowości przejścia.

III. Liczba alternatywnych przejść w okolicach analizo-
wanego obiektu
Na potrzeby analizy przyjęto, że na natężenie ruchu pie-

szych może wpływać liczba alternatywnych przejść przez 
drogę, która okala budynek szkolny. Regulacja czynnika 
natężenia będzie uwarunkowana liczbą możliwych przejść 
przez jezdnię.

Z własnych spostrzeżeń przyjęto dystans 250 metrów 
jako odległość oddziaływania analizowanego przejścia dla 
pieszych na alternatywę wyboru trasy pieszego.

Wartości poprawek, jakie należy przyjąć w kryterium 
natężenia pieszych, zawiera tabela 2.

Granice klas ryzyka indywidualnego w zależności od koncentracji 
kosztów wypadków z udziałem pieszych

Klasa 
ryzyka

Koncentracja wypadków 
z ofiarami śmiertelnymi

Koszty wypadków z udziałem pieszych

 KKW (mln. 1 mld pojkm)

od Do

A Bardzo małe 0,00 10,00

B Małe 10,00 38,50

C Średnie 38,50 66,30

D Duże 66,30 112,50

E Bardzo duże >112,5

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Zestawienie wagowe czynników normalizujących  
kryterium natężenia pieszych

Lp. Nazwa czynnika Ocena czynnika

1 Wskaźnik wykorzysta-
nia przepustowości 

• 1 – st. wykorzystania przepustowości od 0,00 do 0,05
• 2 – st. wykorzystania przepustowości od 0,05 do 0,10
• 3 – st. wykorzystania przepustowości od 0,10 do 0,25
• 4 – st. wykorzystania przepustowości od 0,25 do 0,256
• 5 – st. wykorzystania przepustowości od 0,6 do 1,0

2 Liczba alternatywnych 
przejść w okolicach 
analizowanego 
obiektu

Liczba przejść w promieniu 250 metrów:
• 1 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 5%
• 2 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 10%
• 3 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 15%
• 4 i więcej – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości 

o 20%

Tabela 2

Końcowy wynik uzyskany z tej kategorii oznaczono 
jako W

CP.

Kryterium otoczenia przejścia dla pieszych
Jednym z podstawowych czynników bezpieczeństwa jest 
widoczność pieszych. Istnieje wiele przeszkód, które mogą 
zakłócić zauważenie przechodnia przez kierowcę lub po-
gorszyć jego czas reakcji. W związku z tym przyjęto kilka 
czynników, które wpływają na widoczność pieszego, a co 
za tym idzie na jego bezpieczeństwo. Ze względu na dużą 
liczbę czynników, których charakterystyki różnią się od sie-
bie, otoczenie przejścia dla pieszych będzie kryterium kali-
brującym bazową wartość oceny klasy ryzyka. Czynnikami 
związanymi z otoczeniem przejścia dla pieszych są: 

Źródło: opracowanie własne
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I. Widoczność 
Jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników drogi jest ich widocz-
ność [6]. By zapewnić możliwie jak najmniej zagrożone 
przejście dla pieszego, należy spełnić warunki dotyczące wi-
doczności przestrzeni akumulacji pieszych oraz procesu 
przejścia przez wyznaczone do tego miejsce. Na podstawie 
tych argumentów stworzono dwa kryteria, które warunko-
wać będą dostateczny poziom dostrzeżenia pieszego przez 
kierującego pojazdem. Są to:

•	 potencjalne ograniczanie widoczności pieszego 
przez parkujące pojazdy – wartość ta będzie mie-
rzona na podstawie obecności pasa zieleni bądź urzą-
dzeń uniemożliwiających parkowanie pojazdów, któ-
re mają wpływ na ograniczenie widoczność pieszego 
w bezpośrednim otoczeniu przejścia; 

•	 odległość od latarni – wartość ta została oszacowa-
na poprzez odległość najbliższej lampy od danego 
przejścia dla pieszych, która w wystarczający sposób 
wpływa na jego doświetlenie i umożliwia zauważenie 
pieszego przez kierowcę samochodu. Dla uproszcze-
nia czynnika kalibrującego na potrzeby artykułu 
przyjęto zasadę, że większa odległość latarni powodu-
je gorszą widoczność pieszego. 

II. Długość najdłuższego etapu przejścia
Dodatkowym elementem zapewniającym dobry komfort 

przejścia przez jezdnię jest minimalizacja odległości do poko-
nania przez przechodnia. Odległość wpływa na długość cza-
su ewakuacji pieszego przed nadjeżdżającymi samochodami, 
w związku z czym mniejsza odległość do przebycia przez pie-
szego będzie oznaczała lepszą jakość bezpieczeństwa. 
Wartością kalibrującą ocenę bezpieczeństwa przez powyższy 
czynnik będzie maksymalna odległość pokonania przejścia 
przez pieszego w jednym etapie jego przejścia przez ulicę. 
Przyjęto, że miarą tego czynnika będzie pas ruchu, którego 
długość została przyjęta jako 3 metry.

III. Obecność skrzyżowania
Odległość przejścia dla pieszych od skrzyżowania ma 

wpływ na kształtowanie sytuacji konfliktowych na linii 
pieszy–kierowca. Zbyt duża odległość pomiędzy nimi 
może prowokować kierowcę do rozpędzenia się i spowo-
dowania zagrożenia, nadmierną prędkością, natomiast 
zbyt mała odległość może spowodować pozostanie pojaz-
du, który oczekuje na przejazd na przejściu i blokowanie 
ruchu pieszych [3]. Analizując wpływ skrzyżowania na 
metodę oceny zagrożenia stwierdzono, iż skrzyżowanie 
ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Ze 
względu na to, obecność skrzyżowania oraz sygnalizacji 
świetlnej na przejściu będą traktowane jako polepszenie 
warunków przejścia dla pieszych. 

W tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie wag czynni-
ków normalizacyjnych oraz opis odnoszący się do ich 
stopnia kalibracji dla kryterium otoczenia przejścia dla 
pieszych.

Wynik oceny ryzyka pieszych
Ocena bezpieczeństwa pieszego na przejściach została wy-
liczona na podstawie:

•	 bazowej oceny bezpieczeństwa (KKW), wyrażonej 
w prostej wartości charakteryzującej obecny stan bez-
pieczeństwa na przejściu w 5-stopniowej skali;

•	 kryterium natężenia pieszych na przejściu (W
CP

), wy-
rażonego w 5-stopniowej ocenie na podstawie zmien-
nych normalizujących;

•	 czynników normalizacyjnych należących do kryte-
rium otoczenia przejścia (W

O
), kalibrujących bezpo-

średnio wynik bazowej oceny bezpieczeństwa. 

Na podstawie powyższych zależności przedstawiono 
uproszczony wzór oceny bezpieczeństwa pieszego na przej-
ściu (2.5) uwzględniający podane kryteria i ich wagi.
 
 3.1 

Wynik oceny przedstawiony został za pomocą wartości 
od 0 do 5, gdzie wartość wyższa oznacza zwiększone nie-
bezpieczeństwo pieszego. Klasa bezpieczeństwa A oznacza 
małe ryzyko wypadku, natomiast klasa E oznacza złe wa-
runki bezpieczeństwa na przejściu. W tabeli nr 4 przedsta-
wiono przedziały oceny ryzyka.

Zestawienie wagowe czynników kryterium otoczenia przejścia  
dla pieszych

Lp. Nazwa czynnika Ocena czynnika

1 Potencjalne ograni-
czenie widoczności 
pieszego przez 
parkujące pojazdy

Brak ogranicznika/możliwość parkowania pojazdów w odległo-
ści do 10 metrów od przejścia*: 
• zwiększenie oceny klasy ryzyka o 0,05 od jego wartości 

wyjściowej,
* wartość liczona oddzielnie dla każdego przyległego miejsca 

w okolicach przejścia dla pieszych.

2 Odległość od latarni W przypadku odległości latarni od przejścia o każde kolejne 
10 metrów:
• zwiększenie oceny klasy ryzyka o 5% od jego wartości 

wyjściowej,

3 Długość jednego 
etapu przejścia

Wydłużenie jednego etapu przejścia przez pieszego, poczy-
nając od wartości bazowej równej jednemu pasowi ruchu 
uważanej za najbezpieczniejsze rozwiązanie o każdy dodatkowy 
pas ruchu zwiększa ocenę klasy ryzyka o 5% od jego wartości 
wyjściowej;

4 Obecność skrzyżo-
wania/sygnalizacji 
świetlnej

Obecność przejścia w okolicach skrzyżowania lub (oraz) 
obecność sygnalizacji świetlnej obejmującej przejście popra-
wia, czyli zmniejsza ocenę klasy ryzyka o 0,1 od jego wartości 
wyjściowej.

Źródło: opracowanie własne

Klasyfikacja oceny bezpieczeństwa

Klasa 
ryzyka

Ocena bezpieczeństwa  
przejścia dla pieszych

Zakres wyniku oceny bezpieczeństwa  
ze wzoru 2.4

Od Do

A Bezpieczne 0,00 1,99

B Umiarkowanie bezpieczne 2,00 2,99

C Niebezpieczne 3,00 3,99

D Bardzo niebezpieczne 4,00 4,99

E Krytyczne  5

Tabela 3

Tabela 4
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Przeprowadzenie weryfikacji metody oceny bezpieczeństwa 
na przykładowych przejściach dla pieszych z „agatką”  
na drogach wojewódzkich
Metoda oceny bezpieczeństwa pieszych została zweryfiko-
wana na podstawie trzech przejść na drogach wojewódzkich 
w województwie pomorskim. Dzięki analizie [5], w której 
znalazły się wszystkie przejścia w województwie pomorskim, 
wytypowano przykładowe przejścia ze znakiem T-27. Są to 
przejścia: w Wejherowie na drodze wojewódzkiej nr 218 na 
ul. Sienkiewicza, w Somoninie na drodze wojewódzkiej nr 
224 na ulicy Wolności oraz w Kościerzynie na drodze woje-
wódzkiej nr 214 na ulicy Kartuskiej. Poniżej przedstawiono 
krótki opis wybranych przejść. W tabeli 6 przedstawiono su-
maryczne dane o wypadkach i rannych w latach 2010–2012 
na tych przejściach. W ocenie koncentracji kosztów wypad-
ków wzięto pod uwagę dane o wypadkach z lat 2010–2012, 
więc przyjęto koszty jednostkowe z roku 2011 jak w tabeli 5.

Na podstawie wzorów opisujących metodę oceny ryzy-
ka poniżej przedstawiono wyniki opisujące bezpieczeństwo 
danego przejścia dla pieszych:
a) przejście w Wejherowie  – wynik 1,39; A – przejście  

 bezpieczne;
b) przejście w Somoninie  – wynik 4,54; E – przejście  

 bardzo niebezpieczne;
c) przejście w Kościerzynie  – wynik 4,35; E –przejście  

 bardzo niebezpieczne.

Według obliczeń najbezpieczniejszym przejściem z trój-
ki okazało się przejście w Wejherowie, natomiast najniebez-
pieczniejszym jest przejście w Somoninie. 

Podsumowanie
Metoda może być wykorzystana przy ocenie bezpieczeń-
stwa przejść dla pieszych, np. przy audytach BRD lub przy 
ocenie zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. Może 
być także wykorzystana jako metoda rankingowa do oceny 
kilku przejść dla pieszych jednocześnie.

Przedstawione wyniki przybliżyły jedynie szacunkową 
ocenę bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Ze względu na 
wstępną fazę opracowania metody należałoby skalibrować 
wartości wag i poprawek dla poszczególnych kryteriów 
i wpływających na nie czynników. Większość wag została 
dobrana na podstawie innych opracowań. Ze względu na 
prostotę metody nie dokonano weryfikacji wszystkich moż-
liwych czynników wpływających na bezpieczeństwo zwią-
zanych w szczególności z otoczeniem przejścia. Dodatkowo 
w ramach dalszych prac nad metodą należałoby rozszerzyć 
okres analizy do 5 lub 10 lat. 3-letni okres analizy daje 
małą próbę badawczą, co powoduje dużą zmienność ocen 
pomiędzy skrzyżowaniami. 
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Tabela 5

Tabela 6

Jednostkowe koszty wypadków i ofiar wypadków w 2011 roku
Jednostkowe koszty – 2011

wypadków ofiar ciężko rannych ofiar zabitych

JKW JKR JKZ

(mln zł/wyp.) (mln zł/ofiarę) (mln zł/ofiarę)

0,077 0,578 2,407

Sumaryczna liczba wypadków i ofiar na analizowanych 
skrzyżowaniach w latach 2010–2012

Przejście dla pieszych LW LR LZ

Kościerzyna ul. Kartuska 1 1 0

Wejherowo ul. Sienkiewicza 0 0 0

Somonino ul. Wolności 1 1 0

Kryteria oraz czynniki kalibrujące charakteryzujące przej-
ścia przedstawiono w formie tabeli. W tabeli nr 7 przedsta-
wione zostało porównanie wyżej wymienionych przejść dla 
pieszych opisanych w postaci wartości danego kryterium. 
Gęstość natężenia pieszych w tym wypadku została dobrana 
na podstawie obserwacji i przyjęta dla maksymalnego natę-
żenia na przejściu w godzinach porannych.

Tabela 7

Porównanie dwóch przejść dla pieszych ze znakiem T-27, „Agatką”

Lp. Nazwa czynnika Przejście 
w Wejherowie

Przejście 
w Somoninie

Przejście 
w Kościerzynie

1 Ocena klasy ryzyka A 1 D 4 E 5

2.1 Wskaźnik wykorzystania 
przepustowości 0,233 3 0,105 2 0,278 4

2.2 Obecność zatoki autobusowej Nie - Tak +5% Nie -

2.3
Liczba alternatywnych 
przejść w okolicach analizo-
wanego obiektu

2 -10% 0 - 2 -10%

3.1
Potencjalne ograniczenie 
widoczności pieszego przez 
parkujące pojazdy

Nie - Tak, w 3 
miejscach +0,15 Nie -

3.2 Odległość od latarni 10 metrów +5% 50 metrów +25% 5 metrów -

3.3 Długość jednego etapu 
przejścia

1 pas 
ruchu - 2 pasy 

ruchu +5% 1 pas 
ruchu -

3.4 Obecność skrzyżowania Tak -0,1 Nie - Tak -0,1

Źródło: opracowanie własne


