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Bezpieczna droga do szkoły

Dzieci chodzące do szkoły, 
zwłaszcza w miastach, napotykają 
niebezpieczne sytuacje na drogach. 
Analizie poddano obszar dojścia do 
Zespołu Kształcenia Podstawowego 

i Gimnazjalnego nr 20 w Gdańsku obejmującego Szkołę 
Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 27. Cały kompleks 
mieści się przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 10 w dzielnicy 
Migowo. Na rysunku 1 przedstawiono teren szkoły (ozna-
czony na czerwono) na tle dzielnicy.

Głównym problemem szkoły jest nieprzyjazne położe-
nie budynków względem dróg dojazdowych. Istniejące 
ciągi komunikacyjne nie sprzyjają bezpieczeństwu dzieci. 
Ścieżki dojścia większości uczniów do szkoły przecinają 
się z ulicami o dużym natężeniu ruchu samochodowego. 
Takie miejsca są potencjalnym zagrożeniem dla wszystkich 
pieszych, a w szczególności dla małych dzieci, często nie-
świadomych zachowania nieodpowiedzialnych kierowców. 
Najbliższa szkoły i najczęściej pokonywana przez dzieci 
ulica Poli Gojawiczyńskiej jest na tyle wąska, że w czasie 
godzin porannych powstaje tu duże zatłoczenie. Co więcej, 
wąski pas drogowy uniemożliwia zbudowanie odpowiednie-
go chodnika dla pieszych, tak aby zapewnić dzieciom bez-
pieczne dojście do szkoły. O skali problemu świadczy duża 
liczba kolizji i incydentów z udziałem dzieci, które skarżą 
się, że bardzo często boją się wracać same ze szkoły. 

W odpowiedzi na liczne groźne zajścia realizowany jest 
projekt Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej 
(KODiK). Celem projektu jest przeanalizowanie terenu 
otaczającego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 20 w Gdańsku, obserwacja pieszych cią-
gów komunikacyjnych łączących obszar szkoły z miesz-
kalną częścią dzielnicy, tj. tras pokonywanych codziennie 
przez dzieci, oraz zachowań kierowców w pobliżu szkoły. 
Wszystkie działania mają na celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa uczniów.

Badania ankietowe

Zdefiniowanie obszarów transportowych

Do poddawanej analizie szkoły uczęszczają dzieci 
z dzielnic Piecki i Migowo. W celu wyznaczenia potoków 
ruchu zdefiniowano obszary transportowe, których grani-
cami stały się główne ulice dwóch dzielnic. Na rysunku 2 
przedstawiono graficzny obraz podziału dzielnic na obszary 
oraz podobszary transportowe. Na potrzeby dokładniejszej 
analizy przyjęto dwanaście głównych stref, z których sześć 
posiada podstrefy, a także przyjęto siedem stref zewnętrz-
nych określających sugerowany kierunek podróży, która 
codziennie była pokonywana przez dziecko do szkoły.

Budowa ankiety

Lokalizację najbardziej uciążliwych 
pod względem bezpieczeństwa miejsc 
wyznaczono na podstawie przeprowa-
dzonych wśród dzieci ankiet. Pytania 
dotyczyły:
• sposobu podróży na trasie dom – 

szkoła, 
• sposobu podróży na trasie szkoła – 

dom, 
• uczęszczania na zajęcia pozalekcyj-

ne (generowanie dodatkowych po-
dróży), czy zajęcia odbywały się na 
terenie osiedla, czy poza nim,

• na mapie uczniowie rysowali swoją 
drogę do szkoły,

• na mapie uczniowie zaznaczali miej-
sca ich zdaniem niebezpieczne oraz 
uzasadniali swój wybór. 
Pytania odpowiednio opracowano, 

aby były czytelnie i zrozumiale odebra-
ne przez uczniów. W przypadku młod-

Rys. 1. Lokalizacja kompleksu szkolnego
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szych dzieci, w wypełnieniu ankiety pomagali rodzice. Bu-
dowa pytań pozwalała na uzyskanie jak najbardziej dokład-
nych informacji, co umożliwiało dalsze badania. W kwestii 
precyzyjnego określenia drogi do szkoły posłużyła mapa, na 
której uczniowie mogli narysować trasę dojścia do szkoły. 

Możliwe odpowiedzi na pytanie pierwsze, dotyczące 
sposobu poruszania się z domu do szkoły, to: 
• A – pieszo,
• B – rowerem,
• C – sam autobusem,
• D – z rodzicami lub starszym rodzeństwem pieszo,
• E – z rodzicami lub starszym rodzeństwem samocho-

dem,
• F – inna odpowiedź. 

Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki odpowiedzi na 
pierwsze pytanie. Dominującym sposobem podróży do 
szkoły jest wędrówka piesza, kolejnym – podróż z rodzica-
mi lub starszym rodzeństwem samochodem.

Rys. 3. Wykres odpowiedzi na pytanie nr 1

Pytanie drugie, odnoszące się do sposobu odbywania 
podróży ze szkoły do domu, posiadało identyczne odpo-
wiedzi co pytanie pierwsze. Graficzną prezentację wyników 
zamieszczono na rysunku 4.

Rys. 4. Wykres odpowiedzi na pytanie nr 2

W przypadku powrotu uczniów ze szkoły ponownie do-
minują dwa sposoby: powrót pieszo oraz z rodzicami lub 
starszym rodzeństwem samochodem. 

Dwie najczęściej pojawiające się odpowiedzi: podróż 
pieszo oraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem samo-
chodem są dowodem słuszności realizowanego projektu. 
W obrębie szkoły jest bardzo duże natężenie ruchu pie-
szego, do którego nie jest przystosowana istniejąca infra-
struktura. Ulice najbliżej szkoły są wąskie, nie wszystkie 
mają chodniki, przejścia dla pieszych są niebezpieczne, 
źle zlokalizowane, a czasami nawet ich nie ma, mimo wi-
docznego zapotrzebowania. Nawiązując do odpowiedzi do-
tyczącej podróży samochodem, wielu rodziców przywozi 
i odbiera swoje pociechy z miejsca nauki. Ulica przy szkole 
jest bardzo wąska, niebezpieczne jest zostawianie dziecka 
tuż przy bramie szkoły, natomiast zaparkowanie w okolicy, 
by odprowadzić dziecko do szkoły, jest często fizycznie nie-
możliwe ze względu na deficyt miejsc parkingowych. 

Więźba podróży

Badania ankietowe pomogły sprecyzować, ilu uczniów 
mieszka w obszarach i podobszarach transportowych. 
Dane odnośnie liczby uczniów z poszczególnych obszarów 
przedstawia tabela 1.

Ta b e l a  1. Liczba dzieci z danego obszaru transportowego

Nr obszaru transportowego Liczba rekordów

1 172

2 36

3

a 38

b 107

c 7

4

a 65

b 30

c 15

5
a 19

b 76

6 91

Rys. 2. Obszary transportowe dzielnic Piecki i Migowo
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Nr obszaru transportowego Liczba rekordów

7

a 7

b 6

c 14

8 11

9
a 25

b 71

10 4

11
a 10

b 31
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110 30

120 20

130 10

210 8

220 21

310 176

410 14

Suma: 1114

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli po-
wstała więźba podróży (stworzona za pomocą programu 
grupy PTV VISUM). Rysunek 5 graficznie prezentuje, z ja-
kich miejsc pochodzą uczniowie uczęszczający do szkoły. 

Najbardziej obciążonymi obszarami są te południowe 
oraz zachodnie. Najwięcej, bo aż 176 rekordów, co stano-
wi około 16% całości, pochodzi z obszaru 310. Uczniowie, 
którzy dostają się z tego obszaru do szkoły, mają do przej-
ścia minimum 2 km. Porównywalny wynik, bo 172 rekordy, 
uzyskał obszar 1, który jest zlokalizowany najbliżej szkoły. 
Podobnie jest z obszarem numer 3 (152 rekordy) oraz 4 
(102 rekordy). Podróż z tych obszarów, mimo bliskiej od-
ległości do szkoły, również naraża uczniów na niebezpie-
czeństwo, wiążące się z przechodzeniem przez ważne ciągi 
komunikacyjne.

Identyfikacja miejsc niebezpiecznych

Na podstawie wszystkich ankiet powstała baza miejsc 
potencjalnie niebezpiecznych licząca 48 lokalizacji. Ponie-
waż niektóre miejsca były przytaczane przez pojedynczych 
uczniów, przyjęto kryterium: lokalizacja wspomniana co naj-
mniej dziesięć razy zaliczana jest do niebezpiecznych. Na 
tej podstawie wytypowanych zostało 11 miejsc niebezpiecz-
nych. Rysunek 6 przedstawia mapę z lokalizacją miejsc nie-
bezpiecznych.

Ta b e l a  1. Liczba dzieci z danego obszaru transportowego (cd.)

Rys. 5. Więźba podróży ogółem
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Zestawienie wyników badań ankietowych wraz z liczbą 
zgłoszeń przedstawione zostało w tabeli 2. Opis miejsca 
niebezpiecznego dotyczy informacji mówiących o charak-

terze drogi/miejsca niebezpiecznego, a nie sugestii opisa-
nych przez dzieci/rodziców. Lokalizacje zostały wysegrego-
wane na podstawie sumy ilości zgłoszeń.

Rys. 6. Mapa miejsc niebezpiecznych

Ta b e l a  2. Analiza zgłoszeń i lokalizacji miejsc niebezpiecznych

Nr miejsca 

zgłoszonej 

lokalizacji

Dokładna lokalizacja miejsca niebezpiecznego
Suma 

zgłoszeń
Najczęstsze opisy miejsca niebezpiecznego

1 Ul. Piecewska; przejście dla pieszych 112 Nadmierna prędkość, duże natężenie, zła widoczność pie-
szych, częste wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy

4 Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Dobrowolskie-
go; przejście dla pieszych przez Jaśkową Dolinę

41 Słabe oznaczenie przejścia dla pieszych, brak barierek, duże 
natężenie ruchu, długi czas oczekiwania na przejściu, przy-
padki przejazdu na czerwonym świetle

3 Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska; 
przejście dla pieszych przez Jaśkową Dolinę od 
strony południowej

32 Duże natężenie ruchu, długi czas oczekiwania na przejście, 
duża prędkość pojazdów i częste przejazdy na czerwonym 
świetle

6 Skrzyżowanie ulic Wileńska – Raciborskiego; przej-
ście dla pieszych

18 Słaba widoczność pieszego, duże natężenie ruchu, duża 
prędkość pojazdów
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Nr miejsca 

zgłoszonej 

lokalizacji

Dokładna lokalizacja miejsca niebezpiecznego
Suma 

zgłoszeń
Najczęstsze opisy miejsca niebezpiecznego

10 Skrzyżowanie ulic Rakoczego – Jaśkowa Dolina; 
przejście dla pieszych przez Raciborskiego od 
strony południowej

18 Duże natężenie ruchu, duża prędkość pojazdów, częste koli-
zje, przejście przez torowisko tramwajowe

9 Skrzyżowanie ulic Rakoczego – Jaśkowa Dolina; 
przejście dla pieszych przez Raciborskiego od 
strony zachodniej

17 Duże natężenie ruchu, duża prędkość pojazdów, częste koli-
zje, przejście przez torowisko tramwajowe

5 Skrzyżowanie ulic Piecewska – Wileńska; przejście 
dla pieszych od strony ul. Wileńskiej

17 Słabe oznakowane przejścia dla pieszych, kiepski stan 
infrastruktury, słaba widoczność (głównie przez parkujące 
pojazdy), duże natężenie ruchu, stosunkowo duże prędkości

2 Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska; 
przejście dla pieszych przez Piecewską od strony 
wschodniej

13 Duże natężenie przy przejściu, duże prędkości, duża część 
pojazdów przejeżdżających na „zielonej strzałce”

11 Ul. Rakoczego; przejście dla pieszych przy ul. 
Belgradzkiej

13 Duże natężenie ruchu, nadmierna prędkość

8 Skrzyżowanie ulic Rakoczego – Jaśkowa Dolina; 
przejście dla pieszych przez Jaśkową Dolinę

11 Duże natężenie ruchu, duża prędkość pojazdów, częste 
kolizje

7 Ul. Gojawiczyńskiej; najbliższe otoczenie szkoły 10 Duża ilość pojazdów blokująca chodnik dla pieszych, parkują-
ca (często nieprzepisowo) na chodniku przy szkole, brak 
wydzielonego ciągu rowerowego

Opis wybranych miejsc niebezpiecznych

Podane w tabeli 2. miejsca niebezpieczne w większo-
ści dotyczą przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 
W takim przypadku utrudnione są wszelkie zmiany pod 
względem infrastrukturalnym, które wpłynęłyby na poprawę

Ta b e l a  2. Analiza zgłoszeń i lokalizacji miejsc niebezpiecznych (cd.)

bezpieczeństwa. Ze względu na to, dalszej analizie pod-
dano trzy z jedenastu możliwych lokalizacji. Są to punkty: 
1, 5 i 6. Punkt 7 to najbliższe otoczenie szkoły, którego
przebudowa również jest planowana. Przedstawienie na 
mapie wybranych miejsc niebezpiecznych zaprezentowa-
no na rysunku 7. 

Rys. 7. Mapa miejsc 
niebezpiecznych pod-
danych szczegółowej 
analizie
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Badania terenowe przeprowadzone w godzinach 7:00 
– 8:00 w dni robocze dały informację o natężeniu ruchu 
pieszego i samochodowego. Wyniki przedstawione są w ta-
beli 3.

Ta b e l a  3. Wyniki natężeń pieszych i samochodowych

Przejście dla pieszych
Natężenia 

piesze

Natężenia 

pojazdów

Punkt nr 1 – ul. Piecewska 73 311

Punkt nr 5 – ul. Wileńska/okolice pizzerii 
„U Skrzypka” 87 88

Punkt nr 6 – ul. Wileńska 96 328

Punkt nr 1 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej 

Znaczne pochylenie terenu oraz ostre łuki na krótkim 
odcinku niekorzystnie wpływają na możliwość bezpiecz-

Sygnalizatory te zasilane są przez wykorzystanie energii 
słonecznej. Przejście to objęte jest także strefą „tempo 30”, 
oznakowane poprzez znaki pionowe B-43 „strefa ograni-
czonej prędkości” umieszczone na skrzyżowaniu ulicy 
Jaśkowa Dolina z ulicą Piecewską oraz przy rondzie im. 
Andrzeja Hakenbergera.

Położenie omawianego przejścia zaprezentowano na 
fotografii 1. 

Punkt nr 5 – ulica Wileńska w pobliżu pizzerii 
„U Skrzypka”

Analizowany punkt znajduje się na ulicy Wileńskiej w stre-
fie zamieszkania. Oznacza to, że prędkość od rozpoczęcia 
do zakończenia strefy (oznaczonej znakami D-40 i D-41) 
ograniczona jest do 20 km/h, pieszy może się poruszać 
swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego 
przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Dodatko-

wo parkowanie dozwolone 
jest tylko w wyznaczonych 
miejscach. Analizowany 
punkt znajduje się w miej-
scu, które przed ustano-
wieniem strefy było przej-
ściem dla pieszych, co za 
tym idzie, w dalszym cią-
gu użytkownicy zachowują 
się tak, jakby przejście dla 
pieszych obowiązywało. 
Pojazdy poruszają się ze 
zbyt wysoką prędkością, 
natomiast piesi ustępują 
pierwszeństwa pojazdom. 
Sytuację w tym miejscu 
przedstawiono na fotogra-
fii 2.

Fot. 1. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ulic Piecewskiej i Wileńskiej, stan aktualny

Fot. 2. Okolice pizzerii „U Skrzypka”, stan aktualny

nego pokonania przejścia, ponieważ 
widoczność pieszych jest ograniczo-
na. Ulica charakteryzuje się przekro-
jem jednojezdniowym dwukierunko-
wym o szerokości jezdni około 6,5 m. 
Przejście dla pieszych oznakowane 
jest znakami: poziomym P-10 oraz pio-
nowymi D-6 „Przejście dla pieszych” 
wraz z tabliczką T-27 umieszczaną 
w miejscach szczególnie uczęszcza-
nych przez dzieci. Dodatkowo przy 
przejściu znajdują się sygnalizatory 
ostrzegawcze, tworzące tzw. „aktyw-
ne przejście”, które dzięki detektorom 
ruchu wykrywają osoby zbliżające się 
do przejścia, na skutek czego zapalają 
się żółte, pulsujące światła ostrzegaw-
cze dla nadjeżdżających pojazdów. 
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Punkt nr 6 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Raciborskiego i Wileńskiej

Przejście dla pieszych znajduje się na wlocie skrzyżo-
wania od strony ulicy Wileńskiej. Jest objęte miejscowym 
ograniczeniem prędkości pojazdów do 40 km/h. Przejście 
dla pieszych znajduje się na skanalizowanym wlocie skrzy-
żowania. Wyspa kanalizująca spełnia wymagania wyspy 
azylu i posiada szerokość 2,0 metrów. Szerokość przejścia 
wynosi 4,5 metra. Pasy ruchu na rozdzielonym wyspą kana-
lizującą wlocie posiadają szerokość od 2,75 do 3,0 metrów. 
W pobliżu skrzyżowania znajduje się oświetlenie w dobry 
sposób pozwalające na zauważenie pieszego w ciemno-
ści. Maszty oświetleniowe znajdują się w odległości około 
10 metrów od przejścia. W odległości około 70 metrów od 
przejścia, znajduje się znak A-17 wraz ze znakiem ograni-
czającym prędkość ruchu do 40 km/h, przy samym przej-
ściu dla pieszych znajduje się po każdej stronie przejścia 
znak D-6 przejście dla pieszych oraz znak T-27 informujący 
o bardzo częstym uczęszczaniu przez dzieci. Stan opisanej 
sytuacji zilustrowano na fotografii 3.

Poprawa bezpieczeństwa w wybranych 

miejscach niebezpiecznych

Zasadniczym celem projektu jest polepszenie bezpie-
czeństwa uczniów w drodze do szkoły. Obserwacja wybra-
nych miejsc, pomiary ruchu pozwoliły na określenie kierun-
ku, w jakim zmiany powinny zachodzić. W analizowanych 
filmach przeważa problem wymuszenia przejścia pieszych 
przez przejście, wiąże się do z niedostosowaniem prędko-
ści, braku respektowania zasady pierwszeństwa pieszych. 
W tabeli 4 opisano konflikty, ich ilości, przyczyny oraz moż-
liwe rozwiązania.

Znajomość natężeń ruchu przedstawionych w tabeli 3 
oraz zachowań transportowych kierowców (tabela 4) do-
wodzą słuszności przeprowadzanego projektu. Liczba 
konfliktów w relacji pieszy – kierowca jest znacząco duża. 
Istotne jest to, że w większości przypadków uczestnikami 
takich sytuacji są uczniowie lub dzieci z rodzicami. Plano-
wane rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zmniejszą 
ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pieszych. 

Fot. 3. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie 
ulic Raciborskiego i Wileńskiej, stan aktualny

Ta b e l a  4. Konflikty na linii kierowca-pieszy

Konflikt Ilość Przyczyna Rozwiązanie

Punkt nr 1 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej

Konieczność wymuszenia pierwszeństwa na 
przejściu dla pieszych

5 Brak dostosowania prędkości pojazdu, brak 
respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem

Azyl dla pieszych

Nagłe wejście pieszego na przejście 1 Nieuwaga pieszego Spotkania z  dziećmi w zakresie BRD

Wymuszenie pierwszeństwa przy wyjeździe 
ze szkoły

2 Brak respektowania zasad ruchu drogowe-
go, nieuwaga prowadzącego pojazd

Edukacja kierowców [2]

Wejście dziecka na jezdnię poza przejściem 
dla pieszych

1 Nieuwaga rodzica, brak pobocza/chodnika 
o optymalnej szerokości

Przebudowa ulicy, budowa chodnika

Punkt nr 5 – ulica Wileńska w pobliżu pizzerii „U Skrzypka”

Brak ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 4 Brak respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem, niezwracanie 
uwagi na znaki drogowe

Edukacja kierowców, zwiększenie 
widoczności znaku „D-40” na wlocie ul. 
Wileńskiej

Gwałtowne hamowanie przed pieszym 3 Niedostosowanie prędkości do obowiązują-
cych przepisów

Zwężenie wlotu na wjeździe do ul. 
Wileńskiej
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Konflikt Ilość Przyczyna Rozwiązanie

Punkt nr 6 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Raciborskiego i Wileńskiej

Brak ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 6 Brak respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem

Edukacja kierowców

Konieczność wymuszenia pierwszeństwa na 
przejściu dla pieszych

3 Brak dostosowania prędkości pojazdu, brak 
respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem

Azyl dla pieszych

Nieprawidłowe przejście, chodzenie na ukos 2 Chęć skrócenia drogi Spotkania z  dziećmi w zakresie BRD

Pieszy był blisko końca przejścia, zaniecha-
nie hamowania przez kierowcę

7 Brak dostosowania prędkości pojazdu, brak 
respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem

Edukacja kierowców

Przebieganie przez przejście 1 Chęć szybszego pokonania drogi Spotkania z  dziećmi w zakresie BRD

Parkowanie na chodniku przy przejściu 1 Brak respektowania zasad ruchu drogowego 
przez kierującego pojazdem

Edukacja kierowców

Punkt nr 1 – przejście dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej 
i Gojawiczyńskiej

Proponowana zmiana została za-
mieszczona na fotografii 4. Opiera się 
ona na zaprojektowaniu przejścia dla 
pieszych z azylem, który umożliwia 
przejście przez jezdnie w dwóch eta-
pach. Pieszy w wygodniejszy sposób 
wybiera moment wejścia na jezdnię. 
Wystarczy, że bliższa mu część ulicy 
jest wolna od pojazdów, pieszy już wte-
dy może przedostać się na azyl. Na-
stępnie, decydując się na dalszy ruch, 
skupia uwagę na drugiej części ulicy. 
Oczywiście pieszy musi pamiętać o za-
sadach bezpieczeństwa, jednak jego 
uwaga jest absorbowana przez nieco 
mniej czynników. Takie przejście dla pie-
szych jest sposobem uspokojenia ru-
chu. Kierowcy są zmuszeni zmniejszyć 
prędkość, ponieważ w pobliżu azylu 
występuje zwężenie jezdni (często tylko 
optyczne). Kolejną zaletą wykorzystania 
azyli jest fakt, że w ich obrębie nie moż-
liwe jest wyprzedzanie samochodów, co 
również pozytywnie wpływa na bezpie-
czeństwo użytkowników drogi.

Punkt nr 5 – ulica Wileńska w pobli-
żu pizzerii „U Skrzypka”

Na fotografii 5 zamieszczono szkic 
sugerowanego przekształcenia obsza-
ru nieopodal ulicy Wileńskiej. Kierowcy 
bardzo często przekraczają dozwoloną 
prędkość 20 km/h. W takiej sytuacji pie-
si boją się wejść na jezdnię. Rozwiąza-
niem tego problemu jest umieszczenie 
wyniesionego przejścia dla pieszych 
w miejscu, w którym było dawniej, tj. 
przed ustanowieniem strefy. Niewielkim 

Ta b e l a  4. Konflikty na linii kierowca-pieszy (cd.)

Fot. 4. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ulic Piecewskiej i Wileńskiej, proponowana 
zmiana

Fot. 5. Okolice pizzerii „U Skrzypka”, sugerowana zmiana
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kosztem można uspokoić ruch, a również podróże pie-
szych stają się bardziej komfortowe. Duże prędkości są 
rozwijane w tym miejscu, ponieważ jezdnia na łuku jest na 
tyle szeroka, że jest to możliwe. Sposobem na uniknięcie 
takiej sytuacji jest zmniejszenie szerokości tego odcinka 
drogi poprzez zastosowanie donic betonowych (fot. 6). 
Elementy te utrudniałyby wjechanie poza ich granicę, tym 
samym kierowcy musieliby zmniejszać prędkość, tak aby 
zmieścić się w łuku. Zaletą jest nie tylko uspokojenie ruchu 
w tym miejscu, wariant ten zakłada zasadzenie dowolnych 
roślin wewnątrz donic. Alternatywą dla takiego rozwiązania 
są betonowe kule, które działaniem przypominają wspo-
mniane donice. 

Punkt nr 7 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Raciborskiego i Wileńskiej

Metodą, którą sprawdzi się w tym miejscu, podobnie jak 
w punkcie nr 1, jest zaprojektowanie przejścia dla pieszych 
z azylem. Sugerowana zmiana jest ukazana na fotografii 7. 
Zalety takiego przejścia są zauważalne zarówno ze strony 
pieszego, który podejmuje decyzję o przejściu przez jezd-
nię, ale również kierowca musi zredukować prędkość jazdy, 
by pokonać okolice takiego przejścia, co pozytywnie wpły-
wa na bezpieczeństwo poruszających się tam użytkowni-
ków ruchu pieszego. 

Organizacja ruchu przy 

szkole – punkt nr 7

Opis aktualnej sytuacji w pobliżu 
szkoły

Oczywiste jest, że najwięcej uczniów 
przebywa trasę najbliżej szkoły. Proble-
mem jest złe położenie szkoły wśród 
istniejących już zabudowań, przez co 
droga prowadząca do szkoły jest wą-
ska. Ze względu na szerokość jezdni, 
utrudnione jest zlokalizowanie wzdłuż 
całej drogi chodnika dla pieszych. 
W tego powodu dużo dzieci określiło 
to miejsce jako niebezpieczne, bowiem 
muszą chodzić poboczem, pilnie uwa-
żając na poruszające się samochody. 

Utrudnione zadanie mają wszyscy 
rodzice, którzy przywożą i odbiera-
ją swoje dzieci ze szkoły. Opieka nad 
najmłodszymi uczniami szkoły powin-
na być sprawowana od chwili wyjścia 
z domu aż do momentu wejścia dziec-
ka do sali lekcyjnej. Aby to było moż-
liwe, rodzice muszą mieć szansę na 
wyjście z samochodu i bezpieczne od-
prowadzenie dziecka do budynku. Przy 
szkole jest bardzo mało miejsc parkin-
gowych, więc dorośli nie zawsze mogą 
wyjść i zaprowadzić małego ucznia do 
szkoły. W przypadku uczniów, których 
rodzice przywożą do szkoły, ale mogą 
już samodzielnie udać się do placów-
ki, utrudnione jest znalezienia miejsca 
na krótki postój. Wychodzenie z samo-
chodu w niedozwolonych miejscach 
utrudnia ruch innym pojazdom, a co 
najważniejsze, jest niebezpieczne dla 
osób, które opuszczają pojazd. 

Możliwe zmiany 

Deficyt miejsc parkingowych, zarów-
no do krótkiego postoju, jak i dłuższe-

a)         b)

Fot. 6. Możliwe sposoby zmniejszenia szerokości jezdni: a) donice betonowe [3], b) kule 
betonowe [4]

Fot. 7. Przejście dla pieszych – skrzyżowanie ulic Raciborskiego i Wileńskiej, proponowana 
zmiana
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go, może być rozwiązany. Możliwe jest otrzymanie od władz 
Miasta Gdańsk fragmentu działki sąsiadującej z terenem 
szkoły. Obszar stałby się miejscem dla kilkunastu miejsc 
parkingowych oraz miejsc w strefie Kiss and Ride. 

Kiss and ride to takie miejsca postojowe, na których bez 
problemu można zatrzymać się na chwilę (czas trwania po-
stoju ustalany jest ze względu na miejscowe wymagania, 
zazwyczaj 2–3 minuty). Przystanek umożliwia spokojne po-
żegnanie się z pasażerem, po czym można kontynuować 
podróż. W Polsce pierwsze tego typu miejsca pojawiły się 
we Wrocławiu w 2011 roku, przy wyremontowanym Dworcu 
Głównym. Lokalizacja stanowisk K&R we Wrocławiu związa-
na jest z turystycznymi i rozrywkowymi atutami miasta (łatwe 
zawożenie gości na Dworzec Główny). Podobne działania 
przyjęły inne miasta Polski, m.in. Kraków (2013), Poznań 
(2016), Warszawa (2016). Większość miejsc zlokalizowa-
nych jest w bliskim położeniu dużych węzłów przesiadko-
wych, tak aby możliwe było podwożenie pasażerów, którzy 
decydują się na dalszą podróż komunikacja publiczną. 

W ramach wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego [5] 
powstał projekt stworzenia kilku miejsc K&R niedaleko Szko-
ły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu przy ulicy Polanowickiej. 
Jest to jednostka, do której uczęszczają uczniowie z wielu 
osiedli północnej części miasta. Ze względu na zabudowę 
w pobliżu tej szkoły oraz deficyt połączeń komunikacji pu-
blicznej, rodzice są zmuszeni do odwożenia swoich pociech 
samochodem. Pojawił się pomysł stworzenia kilku stanowisk 
K&R, tak aby odwożenie dzieci było bezpieczniejsze i wy-
godniejsze zarówno dla rodziców, jak i dla uczniów.

Informacje o przydatności tych 
miejsc w miastach mówią, że 
mieszkańcy są generalnie zadowo-
leni z pojawienia się takiego rozwią-
zania. Cieszą się, że jest możliwe 
krótkie zatrzymanie samochodu bez 
strachu przed ewentualnym manda-
tem. Niestety nie wszyscy mieszkań-
cy stosują się do zasad obowiązują-
cych przy strefach K&R. Często sły-
szy się, że miejsca są zajęte przez 
taksówkarzy, którym otoczenie 
sprzyja pozyskaniu klientów, pobli-
że dużych węzłów przesiadkowych 
to skupisko ludzi, którym może zale-
żeć na usługach taksówkarzy. 

Na terenie działki przy szkole 
planowane jest stworzenie czterech 
miejsc K&R [6], które jednocześnie 
będą zatoką autobusową (rysunek 
8). Bez problemu można połączyć 
te dwie funkcje, ponieważ zakłada 
się, że autobusy, które na przykład 
będą odbierały uczniów na wyciecz-
ki, będą przyjeżdżać w innym cza-
sie, niż rodzice przywożący swoje 
dzieci. Dodatkowo powstaną cztery 
miejsca do parkowania równoległe-
go, oraz dziesięć stanowisk do par-
kowania skośnego, przeznaczone 

zarówno dla rodziców, jak i dla pracowników szkoły. 
Planowana jest zmiana organizacji ruchu. Powstanie duża 

wyspa centralna, wokół której będzie panował ruch jedno-
kierunkowy. Ułatwi to wyjazd z tego miejsca podczas bardzo 
obciążonych godzin porannych. Takie rozwiązanie zwiększy 
też bezpieczeństwo podczas wysiadania na stanowiskach 
K&R, ponieważ drzwi pasażera będą znajdować się od stro-
ny chodnika – dziecko komfortowo wysiądzie z samochodu.

Wnioski

Bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności dzieci, któ-
re są przyszłością każdego kraju, powinno być fundamen-
talnym założeniem wszystkich działań związanych z inge-
rencją w infrastrukturę. Poprawa komfortu poruszania się 
po drogach, zarówno pieszych, jak i kierowców pojazdów, 
oparta może być na stosowaniu odpowiedniego oznako-
wania (najsłabsze wyniki w zmniejszeniu prędkości) oraz 
na wykorzystaniu zmian infrastrukturalnych, np. budowa 
wyniesionych przejść czy przejść z azylem. Programy ma-
jące na celu podniesienie bezpieczeństwa nie mogą opierać 
się wyłącznie na nowych budowach. Ważna jest edukacja. 
Korzystne wyniki ma rozmowa z uczniami na temat odpo-
wiedniego zachowania na drodze, wielką radością dla ma-
łych uczniów jest spotkanie z panem policjantem, który przy 
użyciu pomocnych plansz i innych rekwizytów, opowiada, 
jak powinno poruszać się po drodze. Często dzieci dzielą 
się takimi wrażeniami z rodzicami, co prowadzi do kontynu-

Rys. 8. Planowana organizacja ruchu przy szkole
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acji rozmowy o bezpieczeństwie już w domu. Rodzice, jako 
przedstawiciele dorosłych, odpowiedzialnych ludzi, powinni 
świecić przykładem. Mimo wielu niedogodności, np. przy 
parkowaniu, przechodzeniu przez jezdnię, powinni przede 
wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie, tak aby towarzyszą-
ce im dzieci już od najmłodszych lat chłonęły dobre nawyki. 
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Od Redakcji: 

W dniach 11–12 maja na Politechnice Gdańskiej 
odbyło się I Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium 
Transportowe (TOST), zorganizowane przez Koło 
Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej, którego 
celem była integracja ambitnych studentów i dokto-
rantów kierunków związanych z transportem z całej 
Polski. Podczas dwóch dni obrad uczestnicy konfe-
rencji przedstawili swoje prace, którymi zajmują się 
w ramach prac dyplomowych, projektów lub prywat-
nych zainteresowań.

Artykuł powstał na postawie pracy prezentowanej 
w trakcie konferencji TOST. Był to jeden z czterech 
nagrodzonych projektów. W porozumieniu z Komite-
tem organizacyjnym TOST Redakcja Drogownictwa 
publikuje opracowane na podstawie prac konferen-
cyjnych artykuły celem wspierania i promocji Wyróż-
nionych Studentów i Doktorantów. 

Z serwisu GDDKiA

Dwa aneksy i dwie bardzo ważne drogi krajowe w Małopolsce

W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału GDD-
KiA w Krakowie, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej 
Adamczyk podpisał dwa aneksy do programów inwestycyjnych: 
obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „Zakopianki” 
Rdzawka – Nowy Targ. Podpisując dokumenty minister powiedział, 
że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać 
uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast 
obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunika-
cyjnego Krakowa.

Obwodnica Zabierzowa

Według przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu w 2015 r.
średnio na dobę przejeżdża 19 250 pojazdów na odcinku drogi 
krajowej nr 79 Modlniczka – Zabierzów oraz 14 647 pojazdów na 
odcinku Zabierzów – Krzeszowice. Budowa obwodnicy obejmuje 
swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajo-
wa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), 
Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmi-
na Zabierzów). Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głów-
nie na terenach niezabudowanych ma na celu zminimalizowanie 
punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, 
zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych z jed-
noczesną ochroną środowiska naturalnego, odciążenie intensywnie 
zabudowanej części miejscowości z ruchu pojazdów. Dzięki in-
westycji zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miejscowości, 
ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałasu na obszarze 
intensywnie zurbanizowanym, poprawią się warunki bezpieczeń-
stwa na drogach.

Droga klasy GP o długości 10,17 km omija tereny zabudowane, 
a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze. 
Powstaną 3 skrzyżowania, tunel dwukomorowy z dwoma pasami 

ruchu w każdym kierunku o długości 370 m, 13 obiektów mosto-
wych (mosty, wiadukty, estakady). Realizacja w systemie „projek-
tuj i buduj”. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest w 2021 r., 
zakończenie – w 2023.

Droga krajowa nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

Duże zainteresowanie turystyczne Podhalem i związany z tym 
ruch pojazdów, duże natężenie średniego ruchu dobowego i budo-
wa drogi ekspresowej do Rabki Zdroju oraz drogi dwujezdniowej 
nr 47 do Chabówki uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwu-
jezdniowego do Nowego Targu, gdzie krzyżują się drogi krajowe 
nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca. 
Umożliwi to szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala z innymi 
regionami kraju. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. 
na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 – 
18 082 pojazdów/dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch 
ten znacznie wzrasta, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości 
przekroju jednojezdniowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi klasy 
GP o długości 16,136 km, o szerokości jezdni 2×3,50 m, czterech 
węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, 
Nowy Targ Południe, 22 obiektów inżynierskich (mosty, wiaduk-
ty, estakady). Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 
2008–2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunko-
waniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. Dzięki 
podpisaniu aneksu do programu inwestycyjnego po wakacjach zo-
stanie ogłoszony przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetarg na 
realizację robót w trybie „projektuj i buduj”. Przewidywany czas 
trwania: 3 lata.
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