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OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OBSZARZE CENTRUM 

HANDLOWEGO FOCUS MALL W BYDGOSZCZY CZ.2: ANALIZA BEZPIECZEŃ-

STWA RUCHU NA PRZYLEGŁYCH SKRZYŻOWANIACH 

 

Galerie handlowe są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. W pierwszej 

części artykułu przedstawiono analizę pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podłączenia Galerii Handlowej 

Focus Mall w Bydgoszczy do sieci drogowej miasta oraz poddano analizie stan brd na parkingach znajdujących się na terenie 

przedmiotowego obiektu. Poniżej przedstawiono wyniki analiz brd skrzyżowań przyległych do analizowanego obiektu. 

 

WSTĘP 

Jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach są natężenia ruchu 
pojazdów [1]. Wzrost tych natężeń znacznie zwiększa poziom za-
grożenia w ruchu drogowym, co skutkuje większą liczbą zdarzeń 
drogowych. Dlatego analiza brd powinna być wykonywana już na 
etapie planowania sieci drogowej, a szczególnie przy planowaniu 
lokalizacji obiektów, generujących duże natężenia ruchu pojazdów, 
jak np.: galerie handlowe. Zgodnie z badaniami [2] galerie handlowe 
są jednym z tych typów obiektów, które są największym generato-
rem ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych. Przykładem takiego 
obiektu w Bydgoszczy jest Centrum Handlowe Focus Mall, które 
otwarte jest od 2008 roku i jest jednym z największych centrów 
handlowych w województwie. Podczas opracowywania Raportu 
o Stanie BRD w Bydgoszczy za rok 2015 [3], zauważono, że na 
liście „czarnych punktów” (patrz tab. 1) - najbardziej niebezpiecz-
nych miejsc na sieci drogowej w Bydgoszczy znalazły się 3 skrzy-
żowania zlokalizowane bezpośrednio przy omawianym centrum 
handlowym (rys nr 1). W celu sprawdzenia czy zwiększone natęże-
nia ruchu spowodowane przez omawiany obiekt handlowy są przy-
czyną obniżonego stanu brd na przyległych skrzyżowaniach podda-
no je szczegółowej analizie w tym zakresie.  

 
Tab. 1. Lista czarnych punktów na sieci drogowej  

Bydgoszczy w latach 2013-2015 [3]  

Lp. Opis elementu Rodzaj elementu 
Wypadków 
(2013-2015) 

Zdarzeń ogółem 
(2013-2015) 

1. Rondo Maczka skrzyżowanie 9 246 

2. Rondo Jagiellonów skrzyżowanie 10 333 

3. Rondo Fordońskie skrzyżowanie 10 165 

4. 
Grunwaldzka - 
Kraszewskiego 

skrzyżowanie 11 24 

5. 
Kolbego  
(Perkozowa - Kogucia) 

punkt na odcinku 4 6 

6. Plac Poznański skrzyżowanie 6 143 

7. Rondo Kujawskie skrzyżowanie 13 125 

8. Rondo Wielkopolskie skrzyżowanie 10 98 

9. Rondo Toruńskie skrzyżowanie 9 158 

10. Rondo Bernardyńskie skrzyżowanie 7 128 

11. 
Szubińska (granica 
miasta - Szultza) 

punkt na odcinku 7 13 

12. Jagiellońska - Kolberga skrzyżowanie 8 26 

13. 
Marszałka Focha - 
Królowej Jadwigii - 
Kordeckiego 

skrzyżowanie 10 88 

14. 
Gdańska - Cieszkow-
skiego - Słowackiego 

skrzyżowanie 8 12 

15. Szubińska - Schulza skrzyżowanie 7 36 

14. 
Gdańska - Cieszkow-
skiego - Słowackiego 

skrzyżowanie 8 12 

15. Szubińska - Schulza skrzyżowanie 7 36 

16. Rondo Grunwaldzkie skrzyżowanie 7 89 

17. Rondo Skrzetuskie skrzyżowanie 10 106 

18. 
Kamienna -  
Sułkowskiego 

skrzyżowanie 6 75 

19. 
Focha (Tamka-
Warmińskiego) 

punkt na odcinku 3 9 

20. 
Nakielska (Ułańska-
Rondo Grunwaldzkie) 

punkt na odcinku 4 12 

21. 
Wojska Polskiego 
(Rondo Kujawskie - 
Sokola) 

punkt na odcinku 4 23 

22. 
Wojska Polskiego - 
Planu 6-letniego 

skrzyżowanie 5 57 

23. 
Jagiellońska - Trasa 
Uniwersytecka 

skrzyżowanie 4 97 

24. 
Szubińska - Połtyna - 
Piękna 

skrzyżowanie 4 24 

25. Kmicica - Pileckiego skrzyżowanie 4 13 

26. Rondo Ossolińskich skrzyżowanie 3 70 

27. 
Armii Krajowej - Za-
mczysko - Sądecka 

skrzyżowanie 2 36 

28. 
Ogińskiego - Moniuszki - 
Sieńki 

skrzyżowanie 2 74 

29. Jana Pawła II - Glinki skrzyżowanie 2 89 

30. 
Wojska Polskiego – Ku 
Wiatrakom 

skrzyżowanie 7 38 
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Legenda: 1- Rondo Ossolińskich; 2- skrzyżowanie ul. Ogińskiego – Mo-
niuszki - Sieńki; 3- skrzyżowanie ul. Jagiellońska – Ogińskiego - Trasa 
Uniwersytecka; 

Rys. 1. Lokalizacja skrzyżowań poddanych analizie brd  

1. OCENA STANU BRD NA RONDZIE OSSOLIŃSKICH 

Geometria Ronda Ossolińskich jest zbliżona do skrzyżowania 
z wyspą centralną z poszerzonymi wlotami, jednakże na skrzyżo-
waniu zastosowano odmienną organizację ruchu niż przy skrzyżo-
waniach tego typu, ponieważ pierwszeństwo przejazdu mają kie-
rowcy pojazdów poruszający się po ul. Markwarta i Sieńki. Na 
wszystkich wlotach i wylotach zlokalizowane są przejścia dla pie-
szych. Na wylocie ul. Sieńki zlokalizowany jest przystanek autobu-
sowy w postaci zatoki autobusowej. Na skrzyżowaniu zdecydowanie 
dominuje ruch pojazdów na relacji Markwarta-Sieńki. Relacje 
z pozostałych wlotów są kilkakrotnie razy mniejsze. Diagram natę-
żeń ruchu na skrzyżowaniu w dniu powszednim pomiędzy godziną 
16.00 i 17.00 został przedstawiony na rys. 2.  

Na analizowanym elemencie infrastruktury w trzech ostatnich 
latach wystąpiło 70 zdarzeń drogowych, w tym trzy wypadki drogo-
we (dwa z udziałem pieszych). Najczęściej na skrzyżowaniu docho-

dziło do zderzeń bocznych (~56%) i tylnych pojazdów (~34%).  

 
Rys. 2. Diagram natężenia ruchu pojazdów na Rondzie Ossoliń-
skich w godzinach 16.00 – 17.00 [5] 

 
Sprawcy zdarzeń drogowych najczęściej popełniali następujące 

błędy: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (~48%), nieza-
chowanie bezpiecznej odległości do pojazdu jadącego przed nimi 
(~31%), przekroczenie bezpiecznej prędkości (~10%) oraz niewła-
ściwa zmiana pasa ruchu (~8%) [3]. Mapę koncentracji zdarzeń 
drogowych z dwóch lat (2014-2015) przedstawiono na rys. nr 2. 

Najbardziej niebezpieczną cechą skrzyżowania jest niedosto-
sowanie jego geometrii do występujących na nim natężeń ruchu 
oraz wynikający z tego mało zwarty pod względem przestrzennym 
układ przejść dla pieszych. Brak zgodności pomiędzy rozwiązaniem 
geometrycznym skrzyżowania i zastosowaną na nim organizacją 
ruchu często wprowadza kierowców w błąd, czego konsekwencją 

 

Rys. 3. Mapa koncentracji zdarzeń drogowych w latach 2014-2015 na Rondzie Ossolińskich [3] 
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mogą być zderzenia boczne na płaszczyźnie skrzyżowania. Kolejną 
wadą jest nietypowy układ organizacji ruchu jak na skrzyżowania 
o geometrii skrzyżowania z wyspą centralną o poszerzonych wlo-
tach. Pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy pojazdów jadących 
ul. Markwarta i Sieńki. Taka organizacja ruchu może wpływać na 
nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu przez kierowców 
pojazdów opuszczających płaszczyzny akumulacji. Większość 
kierowców przyzwyczajona jest do sytuacji, że na skrzyżowaniach 
z wyspą centralną pierwszeństwo mają kierowcy pojazdów jadący 
po obwiedni, ponieważ z reguły na wlotach zastosowane są znaki 
ustąp pierwszeństwa (A-7) oraz ruch okrężny (C-12). Analizując 
mapę koncentracji zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu można 
zauważyć, że zderzenia boczne pojazdów kumulują się na wylocie 
ze skrzyżowania w ul. Piotrowskiego, czego przyczyną może być 
nieprawidłowa organizacja ruchu. Kolejną cechą skrzyżowania 
obniżającą jego poziom brd jest zbyt bliskie położenie wjazdu do 
Centrum Handlowego Focus Mall (~90,0 m). Wskazana sytuacja  
(w szczególności w godzinach szczytu handlowego) prowadzi do 
powstawania długich kolejek pojazdów na wylocie ul. Sieńki, które 
swoim zasięgiem obejmują także analizowane skrzyżowanie oraz 
część wlotu ul. Markwarta. Utrudnia to ruch kierowcom pojazdów 
większości relacji na skrzyżowaniu. Prowadzi to do wielu niebez-
piecznych zachowań, w tym wymuszania pierwszeństwa przejazdu, 
zajeżdżania drogi, czy niebezpiecznej zmiany pasa ruchu. Kolejnym 
słabym elementem z punktu widzenia geometrii skrzyżowania jest 
słabo widoczne przez kierowców pojazdów wjeźdzających na 
ul. Sieńki przejście dla pieszych. Z uwagi na lokalizację tego przej-
ścia, w ciągu łączącym ważne punkty ruchotwórcze, tj. Bazyliką 
oraz Centrum Handlowe Focus Mall występują na nim bardzo duże 
natężenia ruchu pieszych (392 Ps/h [5]), które mogą być przyczyną 
zwiększonej liczby najechań na pieszego na analizowanym przej-
ściu oraz zderzeń tylnych pojazdów wynikających z nagłego hamo-
wania przed osobami korzystającymi z tego przejścia.  

2. OCENA STANU BRD NA SKRZYŻOWANIU 
OGIŃSKIEGO – SIEŃKI – MONIUSZKI 

Jest to skrzyżowanie czterowlotowe, skanalizowane, wyposa-
żone w sygnalizację świetlną. Położone jest na jednym z bardzo 
ważnych ciągów drogowych północ – południe w Bydgoszczy (ul. 
Ogińskiego) i stanowi zakończenie budowanej niedawno, tzw. Trasy 
Uniwersyteckiej. Na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania 
zlokalizowane są przejścia dla pieszych, a w obszarze obu wylotów 
ul. Ogińskiego usytuowane są przystanki autobusowe z zatokami. 
Na skrzyżowaniu zakazane jest wykonywanie relacji skrętu w lewo z 
północnego i południowego wlotu ul. Ogińskiego. Pojazdy jadące z 
Trasy Uniwersyteckiej mogą poruszać się tylko na wprost. Po lewej 
stronie jezdni wylotu ul. Sieńki, zaraz za przejściem dla pieszych, 
znajduje się pas wyłączenia, który służy do skrętu w lewo do C.H. 
Focus Mall. Oba wloty z ul. Ogińskiego oraz z ul. Sieńki posiadają 
po cztery pasy ruchu, natomiast wlot z ul. Moniuszki dwa pasy 
ruchu.  

Na skrzyżowaniu występują duże natężenia ruchu samocho-
dowego oraz pieszego. Diagram natężenia ruchu pojazdów 
w szczycie popołudniowym na skrzyżowaniu został przedstawiony 
na rysunku nr 4. Jak można odczytać z diagramu dominującymi 
natężeniami ruchu na skrzyżowaniu są natężenia na kierunku pół-
noc – południe (wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej). W godzinach szczy-
tu komunikacyjnego natężenia ruchu dopływającego do skrzyżowa-
nia przekraczają jego przepustowość. Dotyczy to głównie wlotu ul. 
Sieńki. Ustawiające się kolejki pojazdów przed tym wlotem blokują 
często sąsiednie skrzyżowanie - Rondo Ossolińskich. 

 

 
Rys. 4. Natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu Ogińskiego – 
Sieńki – Moniuszki w godzinach 16.00 – 17.00 [5] 

 
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu działa w układzie trójfa-

zowym. W fazie głównej („preference”) sygnał zielony wyświetlany 
jest dla pojazdów na wlotach północnym i południowym. Na pozo-
stałych wlotach zastosowano sterowanie wlotami, czyli  jednocze-
sne nadawanie sygnału dla wszystkich pojazdów na wlocie. Pojazdy 
skręcające w prawo z wlotu północnego i zachodniego są na relacji 
kolizyjnej z pieszymi na wylotach i muszą im ustąpić pierwszeństwa. 
Program sygnalizacji świetlnej został zaprojektowany w taki sposób, 
aby strumień nadrzędny (w tym przypadku strumień pieszych) był w 
punkcie kolizyjnym przed strumieniem podporządkowanym. Układ 
faz ruchu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu został przestawio-
ny na rys. nr 5. 

 

 
Rys. 5. Układ faz ruchu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Ogińskiego – Sieńki – Moniuszki [4] 

Na skrzyżowaniu średnio w dwóch ostatnich latach wystąpiło 
26 zdarzeń drogowych, w tym dwa wypadki drogowe. Najczęstszym 
rodzajem zdarzeń drogowych były zderzenia boczne pojazdów 
(~67%) oraz zderzenia tylne (~33%). Natomiast najczęstszym błę-
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dem popełnianym przez sprawców zdarzeń drogowych była: nie-
prawidłowa zmiana pasa ruchu (~46%), niezachowanie bezpiecznej 
odległości pomiędzy pojazdami (~31%), oraz nieprzestrzeganie 
pierwszeństwa przejazdu (~15%) [3]. Mapę koncentracji zdarzeń 
drogowych w latach 2014-2015 przedstawiono na rys. nr 6.  

Główną przyczyną dużej liczby zdarzeń drogowych na skrzy-
żowaniu jest zbyt mała przepustowość skrzyżowania w stosunku do 
występujących na nim natężeń ruchu (głównie dotyczy to wlotu ul. 
Sieńki). Skutkiem zbyt małej przepustowości skrzyżowania są długie 
kolejki pojazdów na wlocie z ul. Sieńki, blokujące sąsiednie skrzy-
żowanie „Rondo Ossolińskich”. Długie czasy oczekiwania kierow-
ców na możliwość przejazdu przez skrzyżowanie powodują znie-
cierpliwienie, które prowokuje ich do wykonywania niedopuszczal-
nych i bardzo ryzykownych manewrów, np.: wjazdu na skrzyżowa-
nie podczas wyświetlania czerwonego sygnału, wymuszania pierw-
szeństwa na niechronionych uczestnikach ruchu, niezachowania 
bezpiecznych odległości między pojazdami, nieprawidłowego wyko-
nywania manewrów zmiany pasa ruchu na wlocie. Kolejną nega-
tywną cechą skrzyżowania jest usytuowanie wyjazdu z Centrum 
Handlowego Focus Mall zbyt blisko omawianego skrzyżowania. 
Pomimo, że ruch w obszarze analizowanego wyjazdu jest sterowa-
ny za pomocą sygnalizacji świetlnej, to jednak pojazdy wyjeżdżają-
ce z centrum handlowego wprowadzają duże zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ruchu. Wynika to z jednej strony z bardzo dużych 
natężeń ruchu potoków jadących od Ronda Ossolińskich oraz wy-
jeżdżających z centrum handlowego i z bardzo krótkiego odcinka, 
na którym kierowcy pojazdów wyjeżdżających z tego obiektu muszą 
dokonać zmiany pasa ruchu w celu np. zajęcia pasa do lewoskrętu 
na wlocie analizowanego skrzyżowania. Sytuacja ta prowadzi do 
częstego zajeżdżania drogi innym kierowcom lub częstego nagłego 
hamowania pojazdu w celu uniknięcia zderzenia bocznego. To 
z kolei, przy dużej gęstości ruchu na wlocie i małych odstępach 
między pojazdami, może prowadzić do tylnych zderzeń pojazdów 
(ta sytuacja ma szczególnie miejsce na wlocie od ul. Sieńki, co 
wynika z przedstawionej mapy koncentracji zdarzeń drogowych). 
Ponadto czas zielony dla pojazdów wyjeżdzających z centrum 
handlowego jest zbyt długi, co skutkuje zbyt dużą liczba pojazdów 
w strefie segregacji wlotu ul. Sieńki, co dodatkowo utrudnia wyko-

nywanie płynnych zmian pasów ruchu. Kierowcy pojazdów prak-
tycznie zmuszani są do wykonywania bardzo niebezpiecznych 
manewrów, polegających na nagłych (często niesygnalizowanych) 
zmianach pasów ruchu oraz  gwałtownych hamowań pojazdów. 
Błędem geometrii skrzyżowania jest także położenie pasa wyłącza-
nia (prowadzącego do centrum handlowego) na początku wylotu na 
ul. Sieńki zlokalizowanego po lewej stronie jezdni. Z tego też powo-
du może być ono zaskoczeniem dla wielu kierowców. Zmiany pasa 
ruchu przez niektórych kierowców w tym obszarze mogą tworzyć 
niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym, w tym zajeżdżanie 
drogi, niespodziewane hamowanie kierowcy pojazdu chcącego 
pojechać do centrum handlowego. Ponadto odcinki ulic doprowa-
dzające do skrzyżowania z ul. Ogińskiego umożliwiają osiąganie 
zbyt dużych prędkości pojazdów, co może powodować gwałtowne 
hamowania pojazdów w obszarze wlotów przy stosunkowo małych 
odstępach między pojazdami (głównie ze względu na dużą gęstość 
ruchu) oraz wjazd pojazdów na skrzyżowanie przy czerwonym 
świetle. 

3. OCENA STANU BRD NA SKRZYŻOWANIU 
JAGIELLOŃSKA – OGIŃSKIEGO – TRASA  
UNIWERSYTECKA 

Jest to węzeł drogowy grupy B, tj. węzeł z ograniczoną kolizyj-
nością (dopuszcza się przecięcie potoków pojazdów na drogach 
niższych klas). Jest węzłem typu ‘karo’ z czteroma wlotami. Pojazdy 
na kierunku wschód-zachód poruszają się po estakadzie, natomiast 
dolną część węzła stanowi skrzyżowanie z wyspą centralną z po-
szerzonymi wlotami. Na większości wlotów i wylotów usytuowane są 
przejścia dla pieszych (z wyjątkiem wschodniego wlotu i wylotu ul. 
Jagiellońskiej). W omawianym obszarze natężenia ruchu samocho-
dowego, jak i pieszego, już przed przebudową charakteryzowały się 
dużymi wartościami, a obecnie uległy dalszemu, znacznemu wzro-
stowi, głównie przez wprowadzenie czwartego wlotu. Na skrzyżo-
waniu można zauważyć bardzo duże natężenia ruchu pieszego, 
w szczególności na zachodnim wylocie ze skrzyżowania (na kierun-
ku ruchu pieszych z tramwaju do C.H. Focus Mall). Przy skrzyżo-
waniu zlokalizowany jest Dworzec PKS. Lokalizacja dworca autobu-

 

Rys. 6. Mapa koncentracji zdarzeń drogowych w latach 2014-2015 na skrzyżowaniu ulic Ogińskiego – Sieńki – Moniuszki [3] 
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sowego w tak bliskiej odległości od skrzyżowania wpływa na struk-
turę rodzajową pojazdów (na skrzyżowaniu występuje więcej auto-
busów). Natężenia ruchu na skrzyżowaniu zostały przedstawione na 
rys. nr 7.  

 
Rys. 7. Natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu Jagiellońska – 
Trasa Uniwersytecka w godzinach 16.00 – 17.00 [5] 

 
Ruch na skrzyżowaniu sterowany jest 5-cio fazową sygnaliza-

cją świetlną, której układ faz przedstawiony jest na rys nr 8. Fazą 
„preference” jest faza nr 1, w której sygnał zielony nadawany jest 
dla kierunku wschód –zachód. W tej fazie pojazdy wjeżdżające od 
wlotu zachodniego na relacji lewoskrętnej zatrzymywane są 
w strefie akumulacji i dopiero w drugiej fazie mogą opuścić skrzy-
żowanie. Najczęstszym rodzajem zdarzeń drogowych były zderze-
nia boczne (~58%) oraz zderzenia tylne pojazdów (~41%). Dominu-
jącym błędem popełnianym przez sprawców zdarzeń drogowych  

 
Rys. 8. Układ faz ruchu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Jagiellońska – Trasa Uniwersytecka [4] 
 
było: niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami 
(~41%), nieprzestrzeganie pierwszeństwa (~23%), jazda (przecho-
dzenie) przy czerwonym świetle (~17%) oraz nieprawidłowe omija-
nie, mijanie i zmiana pasa ruchu (~15%). W roku 2015 liczba zda-
rzeń drogowych w rozważanym obszarze uległa zwiększeniu 
o 100% w stosunku do lat poprzednich i wyniosła 50 [3]. Mapa 

 

Rys. 9. Mapa koncentracji zdarzeń drogowych w latach 2014-2015 na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska – Trasa Uniwersytecka [3] 
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koncentracji zdarzeń na skrzyżowaniu w latach 2014-2015 została 
przedstawiona na rys nr 9. Największą nieprawidłowością zaobser-
wowaną na skrzyżowaniu jest niedostateczna widoczność sygnali-
zatorów ustawionych wewnątrz wyspy centralnej dla relacji w lewo z 
zachodniego wlotu ul. Jagiellońskiej, co może prowadzić do nagłych 
hamowań pojazdów lub ryzykownych wjazdów (poprzez wymusze-
nie pierwszeństwa) w przypadku zbyt późnego zauważenia wyświe-
tlanego sygnału czerwonego przez kierowców pojazdów znajdują-
cych się w obszarze wschodniej zatoki akumulacyjnej. Ponadto 
sekwencja sygnałów na skrzyżowaniu jest nieprawidłowa na relacji 
skręcającej w lewo z wlotu zachodniego: kierowcy pojazdów jadą-
cych na tym kierunku, wykonując manewr lewoskrętu mają możli-
wość zbyt wczesnego wjazdu na skrzyżowanie. Będąc już w zatoce 
akumulacyjnej są zatrzymywani, a ich pojazdy blokują zasadniczą 
płaszczyznę skrzyżowania. Jednoczesne wyświetlanie sygnału 
czerwonego na wlocie oraz w zatoce akumulacyjnej dla rozważanej 
relacji lewoskrętnej powoduje często także blokowanie przez pojaz-
dy skrzyżowania, utrudniające ruch szczególnie kierowcom pojaz-
dów skręcających w lewo z północnego wlotu ul. Ogińskiego. Kolej-
ną nieprawidłowością zauważoną na skrzyżowaniu jest trasowanie  
wlotów stycznie do wyspy centralnej, umożliwia to przejazd przez 
skrzyżowanie z dużą prędkością. Gwałtowne hamowania pojazdów 
w przypadkach nagłej rezygnacji kierowców z wjazdu na skrzyżo-
wanie lub konieczności ustąpienia pierwszeństwa niechronionym 
uczestnikom ruchu często prowadzi do zderzeń tylnych pojazdów. 

PODSUMOWANIE 

Zwiększenie natężeń ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów 
na skrzyżowaniach istotnie wpływa na ich bezpieczeństwo. Dobór 
lokalizacji tak dużych generatorów ruchu, jak centra handlowe, 
powinien być poprzedzony szerokimi analizami związanymi ze 
zmianą poziomu brd użytkowników na sieci drogowej po wprowa-
dzeniu obiektu. Na podstawie przedstawionego przykładu zauważyć 
można, iż nieprawidłowa lokalizacja obiektu lub wybór nieodpo-
wiednich elementów infrastruktury drogowej do obsługi obiektu oraz 
niewłaściwy wybór miejsc i sposobu podłączenia obiektu do sieci 
dróg publicznych może istotnie zwiększyć ryzyko powstania zdarzeń 
drogowych na przyległej sieci.  
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Road safety assessment in the Focus Mall in Bydgoszcz  
part 2: safety assessment on close located intersections 

Shopping centers are one of the largest vehicles and pe-

destrians traffic generators. The first part of the article pre-

sents the analysis of traffic safety on the entrances, exit and 

parking located on the Focus Mall area. The following arti-

cle presents an analysis of traffic safety at an intersections 

located near to the Focus Mall. 
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