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Ewelina CYBULSKA 

BUDOWA WĘZŁÓW DROGOWYCH  

SPOSOBEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH 

 

Skrzyżowania i węzły drogowe są najważniejszymi elementami układu ruchu drogowego biorąc pod uwagę poziom bezpie-

czeństwa na drogach. Szczególnym typem skrzyżowania jest węzeł drogowy, którego budowa zazwyczaj przynosi korzyści  

w postaci poprawy komfortu jazdy, zwiększenia przepustowości oraz zmniejszeniu liczby wypadków drogowych niezależnie od 

typu węzła. W artykule wymieniono wady i zalety budowy węzłów oraz wskazano przyczyny powstawania zdarzeń drogowych 

w obszarach węzłów drogowych.   

 

WSTĘP 

Węzeł drogowy jest konstrukcją inżynierską, która umożliwia 
bezkolizyjne krzyżowanie lub rozwidlenie się dwóch lub więcej dróg. 
Konstrukcja węzła zapewnia możliwość połączeń pomiędzy drogami 
krzyżującymi się za pomocą łącznic a także umożliwiającą bezkoli-
zyjne włączenie i wyłączenie albo przecięcie bez połączenia. W 
zależności od parametrów technicznych i usytuowania węzła można 
zaliczyć go do jednej z trzech grup węzłów zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku [1]. Różnica między węzłem drogowym a skrzyżowaniem 
polega na tym, że skrzyżowanie łączy drogi w jednym poziomie, zaś 
w obszarze węzła występują wielopoziomowe połączenia lub prze-
cięcia dróg. Owe połączenia na poziomie węzła powodują koniecz-
ność wykonania wielu manewrów przez użytkowników drogi. Ma-
newry  te – łączenie, przeplatanie i rozdzielnie potoków ruchu – 
odbywają się przy dużych zmianach prędkości poruszających się 
pojazdów. Przy nieprawidłowo zaprojektowanym węźle pojawiają 
się miejsca, gdzie powstają kolizje i wypadki. [2] 

1. ISTOTA WŁAŚCIWEGO PROJEKTOWANIA WĘZŁÓW  

W Polsce projektowanie dróg i węzłów jest głównie nastawione 
na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie przepustowo-
ści. W dokumencie „Wytyczne Projektowania Dróg I i II klasy tech-
nicznej (autostrady i drogi ekspresowe)” [3] przedstawiono wyma-
gania, których należy przestrzegać podczas projektowania m.in. 
węzłów. Dzięki rygorystycznemu zastosowaniu się do wytycznych 
można uniknąć wielu błędów mających wpływ na komfort użytkowa-
nia drogi czy węzła.  W Polsce miejscami, w których dochodzi do 
największej liczby wypadków i kolizji są skrzyżowania. Tabela 1 
przedstawia miejsca występowania wypadków drogowych według 
geometrii drogi zanotowanych w 2016 roku. 

Na prostych odcinkach dróg miało miejsce 18 271 wypadków. 
Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z 
drogą z pierwszeństwem przejazdu – na ich obszarze zanotowano 
9745 wypadków, śmierć poniosło 468 osób, a obrażeń ciała doznały 
12 043 osoby. 
 

Tabela 2 przedstawia liczbę wypadków drogowych według ro-
dzaju drogi, na którym miały miejsce. Dane odnoszą się do 2016 
roku.  

Tab. 1. Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi w 2016 
roku (W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej 

wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczbę wystąpień w danych 
opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich 

ofiar.), oprac. własne 
Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni 

Proste odcinki drogi 18271 1922 21495 

Zakręt, łuk 3986 513 5213 

Spadek 537 54 631 

Wzniesienie 418 62 527 

Wierzchołek wzniesienia 19 1 34 

Skrzyżowania z drogą z pierwszeń-
stwem 

9745 468 12043 

o ruchu okrężnym 531 7 660 

dróg równorzędnych 162 8 199 

 
Tab. 2. Wypadki drogowe według rodzaju drogi w 2016 roku – 

oprac. własne na podstawie statystyk Policyjnych [4] 
Rodzaj drogi Wypadki Zabici Ranni 

Ogó-
łem 

% Ogó-
łem 

% Ogó-
łem 

% 

Autostrady 415 1,2 50 1,7 607 1,5 

Drogi ekspresowe 273 0,8 70 2,3 380 0,9 

O dwóch jezdniach 
jednokierunkowych 

4654 13,
8 

219 7,2 5740 14,
1 

Dro-
gi 

Jednokierunko-
we 

1052 3,1 22 0,7 1182 2,9 

Dwukierunkowe, 
jedno jezdniowe 

27270 81,
0 

2665 88,
1 

32857 80,
6 

 
Do głównych przyczyn wypadków występujących na drogach 

jedno jezdniowych dwukierunkowych zaliczamy: nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu – 5952 wypadki, niedostosowanie prędko-
ści do warunków ruchu – 5795 wypadków, nieprawidłowe zachowa-
nie się wobec pieszego – 3260 wypadków, niezachowanie bez-
piecznej odległości między pojazdami – 1686 wypadków, nieprawi-
dłowe wyprzedzanie – 1398 wypadków. 

Do główne przyczyn wypadków występujących na drogach o 
dwóch jezdniach jednokierunkowych zaliczamy: nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu – 1014 wypadków, niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu – 764 wypadki, nieprawidłowe za-
chowanie się wobec pieszego – 733 wypadki, niezachowanie bez-
piecznej odległości między pojazdami – 509 wypadków. 

Tabela 3 przedstawia porównanie zdarzeń drogowych wraz z 
liczbą zabitych i rannych na autostradach w Polsce w 2015 i 2016 
roku.  
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Tab. 3. Porównanie liczby wypadków na autostradach w Polsce – 
oprac. własne na podstawie statystyk Policyjnych [4] 

Nr 
drogi 

2015 rok 2016 rok 

Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 

A 1 71 19 76 105 13 152 

A 2 89 16 115 77 7 115 

A 4 207 25 309 219 29 319 

A 6 5 - 10 4 - 7 

A 8 8 1 15 10 1 14 

 
W 2016 roku w  Polsce na autostradach, których długość wy-

nosi 1559,2 km doszło do 415 wypadków, w wyniku których 50 osób 
poniosło śmierć, a 607 zostało rannych. Dla porównania, w 2015 
roku na tych samych trasach odnotowano 380 wypadków, w których 
zginęło 61 osób, a 525 zostało rannych. Dane dotyczące długości 
autostrad oraz dróg krajowych i wojewódzkich - stan na 31.12.2015 
r. - pochodzą z publikacji GUS-u. [5] 

Tabela 4 przedstawia główne przyczyny wypadków na auto-
stradach w 2016 roku.   

Najczęściej występującą przyczyną wypadków drogowych na 
autostradach jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków 
jazdy. Istotnym problemem jest także niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami, co skutkuje zderzeniami typu naje-
chania na tył pojazdu. Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu może 
wynikać ze zmęczenia kierującego, którego uwaga jest rozproszo-
na. Do nieprawidłowych manewrów dochodzi także, gdy kierujący 
jest osobą niedoświadczoną lub wynika z brawurowej jazdy. 

 

Tab. 4. Główne przyczyny wypadków na autostradach –  
oprac. własne [4] 

Przyczyny 
wypadków 

Wypadki Zabici Ranni 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Niedostosowanie 
prędkości  

134 145 14 13 196 214 

Niezachowanie 
odległości 
między pojazda-
mi 

66 83 4 6 91 125 

Zmęczenie, 
zaśnięcie 

36 61 6 5 55 91 

Nieprawidłowa 
zmiana pasa 
ruchu 

36 31 3 2 55 40 

 
Przepustowość dróg (szczególnie na terenach miejskich) i bez-

pieczeństwo ruchu drogowego w obszarze węzła zależą od możli-
wości wykonywania manewrów w sposób niezagrażający zakłóce-
niem płynności ruchu. Elementami węzłów odpowiadającymi za 
prawidłowy poziom bezpieczeństwa ruchu i przepustowości są 
bezkolizyjne przecięcia głównych potoków pojazdów, zgodnie z 
przepisami zaprojektowane łącznice, istniejące i dostosowane do 
wymagań pasy do włączania i wyłączania oraz jezdnie i pasy zbior-
czo-rozdzielcze [6]. Podczas projektowania węzła należy wziąć pod 
uwagę elementy uzupełniające konstrukcję zasadniczą. Do elemen-
tów uzupełniających należą: urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
(słupki, tablice, progi, lustra, kładki, ogrodzenia itd.), oznakowanie 
pionowe i poziome, zadrzewienie otoczenia węzła, kolor i rodzaj 
nawierzchni dróg i łącznic, itd. Elementy uzupełniające są nieroze-
rwalnie związane z konstrukcją zasadniczą węzła i często wpływają 
na liczbę i ciężkość zdarzeń drogowych. Nowoczesne rozwiązania 
projektowe powinny być zrozumiałe zarówno dla doświadczonego 
kierowcy poruszającego się po danym obszarze z dużą częstotliwo-
ścią, jak i dla osoby o krótkim stażu za kierownicą.  Na powstawanie 
zdarzeń drogowych na węzłach wpływa wiele czynników. Wymienia 
się m.in.: nieodpowiednie oznakowanie trasy, zniszczoną na-
wierzchnię drogi, ograniczoną widoczność, zbyt krótkie odcinki 

przeplatania czy też źle zlokalizowany pas wyłączania [6]. Czynni-
kami determinującymi poziom bezpieczeństwa na tych skrzyżowa-
niach są: wielkość ruchu, typ skrzyżowania, organizacja ruchu i 
kanalizacja wlotów. Wymagającymi szczególnej uwagi rodzajami 
zdarzeń są wypadki związane z jazdą w złym kierunku tzn. „pod 
prąd”. Wynikają one ze źle zaprojektowanego węzła i zazwyczaj są 
tragiczne w skutkach, gdyż w dużej części są to zderzenia czołowe. 

2. ZALETY I WADY BUDOWY WĘZŁA 

Każda budowa jak i modernizacja drogi, łącznicy czy węzła ma 
swoje wady i zalety. Poniżej zostały przedstawione główne z nich. 
Oto największe zalety: 
1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa – pojazdy poruszające się na 

wprost oraz wykonujące manewr skrętu w lewo odnotowują 
mniej kolizji na węzłach niż na zwykłych skrzyżowaniach [7]. 
Manewr skrętu w prawo jest ogólnie bezpieczniejszy od manew-
ru skrętu w lewo oraz jazdy na wprost zarówno na węźle, jak i 
na skrzyżowaniu. Wykonując jednak skręt na węźle kierujący 
odczuwa większy komfort podczas wykonywania manewru. 

2. Przepustowość węzła – przy wielu pasach ruchu, łącznicach, 
wiaduktach przepustowość każdej drogi znacząco wzrasta. 
Przepustowość określa maksymalną liczbę środków transportu, 
jakie mogą w jednostce czasu przemieścić się przez określony 
element, np.: węzeł drogowy. 

3. Jazda w kierunku na wprost odbywa się bez zakłóceń poprzez 
wyznaczenie pasów do zjazdów z dróg. Na węzłach zupełnie 
bezkolizyjnych przez utrzymywanie stałej prędkości pojazdów z 
wyeliminowaniem zatrzymań zauważa się oszczędności w po-
staci mniejszej ilości zużytego paliwa, mechanizmów samocho-
dowych oraz czasu podróży. [6] 

4. Wielopoziomowe struktury są zwykle łatwiejsze w zaprojekto-
waniu bowiem przy budowie węzła można wykorzystać ukształ-
towanie terenu. Każdy spadek terenu może być idealnym miej-
scem na powstanie łącznicy czy wiaduktu.  

5. Do użytkowanego węzła drogowego można - w razie potrzeby i 
możliwości - dobudować kolejne łącznice, wiadukty czy nawet 
nowe drogi.  

6. Każdy powstały węzeł drogowy na drodze innej niż droga szyb-
kiego ruchu podnosi znacząco rangę drogi. Droga, w obrębie 
której powstaje węzeł drogowy staje się automatycznie częściej 
uczęszczaną drogą.  
Do najczęściej wymienianych wad dotyczących budowy wę-

złów zalicza się [8]: 
1. Koszty budowy węzła – konstrukcja obiektu, zapewnienie ob-

jazdów czy utrzymanie węzła i okolicy węzła generują ogromne 
koszty w porównaniu z budową skrzyżowania. 

2. Nietypowe rozwiązania oraz niekompletne bądź mylące ozna-
kowanie węzła generuje problemy z poruszaniem się głównie 
wśród kierowców, którzy nie znają danego rozwiązania oraz dla 
kierowców, którzy mieli doświadczenia z poprzednimi rozwiąza-
niami w miejscu nowopowstałego węzła. Problem można roz-
wiązać poprzez wprowadzenie klarownej informacji dotyczącej 
możliwych kierunków poruszania się.  

3. Przejścia podziemne i bezkolizyjne przecięcia się dróg na ogół 
nie nadają się do etapowania. Istnieje możliwość podziału bu-
dowy na etapy jedynie w przypadku, gdy z projektu można wy-
dzielić dwie niezależne konstrukcje dla każdego kierunku ruchu.  

4. W przypadku konieczności połączenia więcej niż czterech wlo-
tów prosty typ węzła nie okaże się trafnym wyborem. W takim 
przypadku należy rozważyć możliwość wcześniejszego łączenia 
wlotów poza obszarem węzła głównego tak, aby do połączenia 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

70 AUTOBUSY 12/2017 
 

w krytycznym punkcie pozostało jak najmniej kierunków (mak-
symalnie cztery kierunki). 
Mając na uwadze wady i zalety budowy węzłów drogowych na-

leży pamiętać, że każda inwestycja tego typu powinna być skiero-
wana na poprawę bezpieczeństwa ruchu.  

PODSUMOWANIE 

Głównym zadaniem obiektów inżynierskich, którymi są węzły 
drogowe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Dodatkowo węzły drogowe mogą odciążyć lokalne trasy oraz 
stać się ważnymi punktami na mapie sieci drogowej. Budowa wę-
złów drogowych stanowi wyzwanie zarówno dla projektujących, jak i 
dla budujących. Trzeba spełnić wiele warunków, aby zaprojektowa-
ny i wybudowany węzeł w pełni spełniał swoją rolę, którą jest przede 
wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach. Należy pamiętać, 
że żadne rozwiązania techniczne nie zastąpią zdrowego rozsądku i 
wyobraźni u kierujących. 
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Building of road nuts for ways  
of safety improvement on roads 

Road junctions and junctions are the most important el-

ements of the traffic system, taking into account road safety. 

A particular type of intersection is a road juncture, whose 

construction usually brings benefits. Improved driving com-

fort, increased throughput and reduced traffic accidents, 

regardless of the type of node. The article discusses the ad-

vantages and disadvantages of the construction of the nodes 

and the causes of the occurrence of road incidents in the 

areas of road junctions. 

 
Autor: 
mgr inż. Ewelina Cybulska - studentka II roku studiów doktoranc-
kich stacjonarnych w dyscyplinie Transport na Wydziale Transportu 
i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

 


