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OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO  
W OBSZARZE CENTRUM HANDLOWEGO FOCUS MALL W BYDGOSZCZY  

CZ.1: PODŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI DROGOWEJ 

 
Wielkie galerie handlowe stały się powszechnie funkcjonującymi obiektami w polskich miastach. W dużych aglomeracjach 

powstaje coraz więcej centrów handlowych, które są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak 
i pieszego. Badania wskazują, że znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) mają natężenia ruchu, a wzrost 
natężeń znacznie podnosi zagrożenie wystąpienia zdarzenia drogowego, co powoduje, że lokalizacja takich obiektów jak gale-
rie handlowe oraz wyznaczanie miejsc podłączenia (wjazdów i wyjazdów) do sieci dróg publicznych powinny być szczegółowo 
przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszym artykule przedstawiono analizę pod względem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc podłączenia analizowanego obiektu do sieci drogowej miasta oraz parkingów znajdu-
jących się na terenie Centrum Handlowego Focus Mall w Bydgoszczy. 

 

WSTĘP 

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe zwane ga-
leriami handlowymi, lub centrami handlowymi na stałe wpisały się w 
krajobraz polskich miast. W ciągu ostatnich lat powstało wiele obiek-
tów tego typu, które zmieniają  dotychczasowe zwyczaje zakupowe 
mieszkańców. Konsekwencjami tego są zmiany rozkładów natężeń 
ruchu na skrzyżowaniach oraz obciążenia sieci ulicznej w miastach, 
szczególnie przy obszarach zlokalizowanych w pobliżu galerii han-
dlowych. Lokalizowanie w mieście, szczególnie w jego centrum, 
obiektu handlowego o dużych właściwościach ruchotwórczych 
powinno być szczegółowo przeanalizowane na etapie planowania 
pod względem wielkości natężenia ruchu drogowego jakie wygene-
ruje obiekt tego typu na sieci drogowej. Umieszczenie galerii han-
dlowej w niewłaściwym miejscu (w szczególności miejsc podłącze-
nia obiektu do przyległych ulic) może znacznie zwiększyć ruch na 
niektórych elementach sieci drogowej, co możne znacznie obniżyć 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w tym obszarze. 
Równie istotna jest lokalizacja wjazdów i wyjazdów z takich obiek-
tów, a także ustalenie ich liczby. Szczególnie istotne jest dokładne 
wskazanie miejsc podłączenia wyjazdów z galerii handlowej. Zbyt 
duża liczba wyjazdów rozbija potoki pojazdów, przez co generuje 
zwiększoną liczbę punktów kolizji. Z drugiej strony zbyt mała liczba 
wyjazdów może generować duże potoki pojazdów w jednym miej-
scu sieci drogowej czego konsekwencją może być przekroczenie 
przepustowości skrzyżowań zlokalizowanych bezpośrednio przy 
obiekcie handlowym. Analizie pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego należałoby również poddać obszary parkingów służą-
cych do obsługi centrum handlowego. Do zaprojektowania parkin-
gów na terenie obiektów kubaturowych nie wymagane są uprawnie-
nie do projektowania w branży drogowej. Ponadto takich parkingów 
nie poddaje się audytom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Z badań [3] wynika, że coraz więcej zdarzeń drogowych ma miejsce 
poza drogami publicznymi.  Na etapie projektowania dużych obiek-
tów handlowych powinno się dokonać szerokiej analizy zarówno 
lokalizacji wjazdów i wyjazdów z obiektu jak i organizacji ruchu na 
parkingach zlokalizowanych na jego terenie. W artykule postano-

wiono poddać analizie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
obszarze parkingu oraz w miejscach podłączeń do sieci drogowej 
Centrum Handlowego Focus Mall w Bydgoszczy. 

1. CHARAKTERYSTYKA CENTRUM HANDLOWEGO 
FOCUS MALL W BYDGOSZCZY 

1.1. Opis centrum handlowego 

Centrum Handlowe Focus Mall powstało w 2008 roku i jest 
obecnie drugim co do wielkości tego typu obiektem w Bydgosz-
czy [5]. Zlokalizowano je w centralnej części miasta w dzielnicy 
Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej 39, w kwartale ograniczonym 
ulicami: Jagiellońską od strony południowej, M. Piotrowskiego od 
strony zachodniej, ks. L. Sieńki od strony północnej i M. Ogińskiego 
od strony wschodniej. Ulice Jagiellońska oraz M. Ogińskiego stano-
wią istotne arterie transportowe łączące poszczególne części miasta 
(patrz rys.1). Ulica Jagiellońska stanowi jedną z kilku tras łączących 
obszary miasta na kierunku wschód – zachód, natomiast ulica M. 
Ogińskiego łączy centralną część miasta z południowym tarasem 
w osi północ – południe.  

 
Rys. 1. Lokalizacja Centrum Handlowego Focus Mall na terenie 
miasta [źródło: opracowanie własne]  
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Obszar, w który znajduje  się omawiane centrum handlowe to 
tereny silnie zurbanizowane o zwartej zabudowie wielorodzinnej 
(dużej intensywności zabudowy) oraz o znacznej liczbie punktów 
generujących podróże. 

W obszarze dostępności do centrum handlowego o promieniu 
500m znajdują się liczne obiekty ruchotwórcze, jak np.: dworzec 
autobusowy (w odległości około 200m), akademiki Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Centrum Sportowe Polonia, Biblioteka Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego, Bazylika Mniejsza p.w. św. Win-
centego a Paulo, szpital MSWiA, szkoły średnie, hotele, banki, 
liczne punkty handlowo–usługowe oraz budynki mieszkalne. 

Całkowita powierzchnia centrum handlowego to około 
90 000 m2, w tym 41 000 m2 to powierzchnia handlowa najmu brut-
to. Obiekt ten składa się z jednego budynku głównego stanowiące-
go jego zasadniczą część oraz kilku mniejszych obiektów znajdują-
cych się wzdłuż ul. Jagiellońskiej, w których zlokalizowano część 
administracji oraz restauracje. Obiekt składa się z czterech kondy-
gnacji nadziemnych, na dwóch dolnych zlokalizowano część han-
dlową i usługową, natomiast na kondygnacji trzeciej i czwartej zor-
ganizowano parking dla klientów centrum. Oprócz miejsc postojo-
wych wkomponowanych w bryłę budynku, od strony północnej 
zlokalizowano dodatkowe miejsca postojowe zorganizowane jako 
parking powierzchniowy. Łączna liczba miejsc postojowych prze-
znaczonych do parkowania dla klientów centrum handlowego to 865 
miejsc z czego około 28 znajduje się na parkingu przed budynkiem. 
Miejsca postojowe dostępne są za darmo, jednocześnie na jednej 
z kondygnacji wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych płat-
nych z dozorem.  

1.2. Atrakcyjność Centrum Handlowego Focus Mall  
do generowania podróży 

Centrum Handlowe Focus Mall zakwalifikowano do trzeciej ge-
neracji obiektów handlowych według standardów Miedzynarodowej 
Rady Centrów Handlowych. Zlokalizowano w nim ponad 150 punk-
tów handlowo–usługowych różnych branż. Oprócz szerokiej oferty z 
zakresu handlu i usług w obiekcie tym można skorzystać z:kina 
(multipleksu złożonego z 13 sal kinowych przeznaczonych na łącz-
ną liczbę ponad 2 tys. widzów), myjni samochodowej zlokalizowanej 
w zadaszonej części parkingu, otwartej przez 24 godziny na dobę 
siłowni wraz z klubem fitness, Hipermarketu Carrefour oraz rozbu-
dowanej części gastronomicznej, w której zlokalizowano ponad 20 
punktów gastronomicznych. W obiekcie tym prowadzone są również 
cyklicznie imprezy okolicznościowe oraz konkursy mające przycią-
gnąć dodatkowych klientów.  

Szacowany procentowy udział poszczególnych branż w po-
wierzchni centrum handlowego przedstawiono w tablicy 1. 

 
Tab. 1 Szacowany procentowy udział poszczególnych grup branż  

w całkowitej powierzchni centrum handlowego 

Lp. Rodzaj grupy 
branży 

Szacowany udział 
danej grupy branż w 
powierzchni handlo-

wej [%] 

L.p. Rodzaj grupy 
branży 

Szacowany udział 
danej grupy branż w 
powierzchni handlo-

wej [%] 

1. moda 50,6 7. 
wyposażenia 

domu 1,3 

2. multimedia 6,7 8. jubiler 1,6 

3. spożywcze 7,7 9. gastronomia 4,3 

4. kosmetyki 4,5 10. rozrywka 11,0 

5. sportowe 2,7 11. usługi 1,4 

6. kultura 2,2 12. inne 6,0 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż Centrum Handlowe Fo-

cus Mall jest jednym z największych generatorów ruchu drogowego 

w Bydgoszczy wśród tego typu obiektów [4]. Średnio w ciągu doby 
przeciętnego dnia roboczego odwiedza je około 16,5 tys. osób. Ze 
względu na położenie i dogodny dojazd do tego centrum największy 
udział w podróżach mają osoby przyjeżdzające transportem indywi-
dualnym (jako kierowca i pasażer pojazdu), udział tego typu trans-
portu w podróżach wynosi 55% (z czego 30% to podróże realizowa-
ne jako kierowca samochodu, a 25% jako pasażer). Drugim pod 
względem udziału w podróżach środkiem transportowym jest pu-
bliczny transport zbiorowy, jego udział w podróżach wynosi około 
30%. Pieszo oraz rowerem podróżuje około 15% odwiedzających 
[5]. Biorąc pod uwagę grupy osób jednorodnych zachowań transpor-
towych najliczniejszą grupą są osoby pracujące, ich udział zamyka 
się na poziomie 38%, drugą grupą osób pod względem częstości 
odwiedzin w centrum handlowym są studenci (na poziomie 24%), 
trzecią grupą osoby niepracujące (około 21%) oraz uczniowie 
(17%). 

2. ANALIZA PODŁĄCZENIA CENTRUM HANDLOWEGO 
DO SIECI DROGOWEJ BYDGOSZCZY 

2.1. Ogólna charakterystyka podłączenia do sieci drogowej 
miasta 

Centrum Handlowe Focus Mall jest podłączone do sieci drogo-
wej Bydgoszczy w dwóch miejscach: od strony południowej (ul. 
Jagiellońska), gdzie istnieje tylko możliwość wjazdu do galerii han-
dlowej i od strony północnej (ul. Sieńki), gdzie jest możliwość za-
równo wjazdu jak i wyjazdu z obiektu. Lokalizacja poszczególnych 
podłączeń galerii handlowej do sieci drogowej została przedstawio-
na rys. nr 2. Południowy wjazd do obiektu, realizowany jest poprzez 
pas wyłączenia oraz drogę wewnętrzną (jednojezdniową) prowa-
dzącą do wjazdu na parking. Pas wyłączenia strumienia pojazdów 
z ul. Jagiellońskiej obsługuje nie tylko wjazd do obiektu ale również 
umożliwia wykonanie prawoskrętu z ul. Jagiellońskiej w ul. Piotrow-
skiego (fot.1).  

 

 
Rys. 2. Lokalizacja wjazdów na parking (strzałki koloru czerwone-
go), wyjazdu z obiektu (strzałka koloru pomarańczowego) oraz 
wejść pieszych z zewnątrz (strzałki koloru zielonego) w Centrum 
Handlowym Focus Mall w Bydgoszczy [źródło: opracowanie własne] 

 
Z wjazdu południowego mogą skorzystać tylko pojazdy jadące 

ul. Jagiellońską na kierunku wschód-zachód. Kierowcy jadący 
z kierunku zachodniego, chcąc wjechać do centrum handlowego 
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muszą wykonać manewr zawracania na pobliskim skrzyżowaniu ulic 
Jagiellońskiej i Ogińskiego. 

 

 
Fot. 1. Widok na wjazd (1) do centrum handlowego od strony połu-
dniowej – ul. Jagiellońska [źródło: google maps] 

 
Podłączenie północne centrum handlowego zorganizowane 

jest w taki sposób aby umożliwić pojazdom wjazd do obiektu z 
kierunków: zachodniego (ul. Markwarta), wschodniego (ul. 
M.Skłodowskiej – Curie) i północnego (Aleje Ossolińskich, Ogiń-
skiego) poprzez odcinek drogi wewnętrznej prowadzącej na parking 
główny oraz do kilkudziesięciu miejsc postojowych zlokalizowanych 
przed obiektem (fot.2). Jednocześnie w tej części obiektu zlokalizo-
wano jedyny wyjazd z obiektu obsługujący pojazdy opuszczające 
teren centrum handlowego. Wjazd i wyjazd sterowany jest sygnali-
zacją świetlną. 

 

 
Fot. 2. Widok na północne podłączenie centrum handlowego do 
sieci dróg publicznych - ul. Ks. Sieńki [źródło: google maps] 

2.2. Ocena poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na północnym podłączeniu obiektu do sieci dróg  
publicznych 

Wjazd północny, który jest zarówno jedynym wyjazdem 
z obiektu sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Sterowa-
nie odbywa się w sekwencji dwufazowej: w fazie pierwszej dopusz-
czony jest ruch pojazdów wjeżdżących do obiektu od strony północ-
nej oraz wyjazd z obiektu, a w fazie drugiej zielone światło wyświe-
tlane jest dla pojazdów poruszających się w kierunku z zachodu na 
wschód oraz dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Sieńki. 
Strumień pieszy w fazie drugiej jest kolizyjny ze strumieniem pojaz-
dów wjeżdżających do obiektu od strony wschodniej. Opuścić obiekt 
można tylko na relacji w prawo, gdzie pojazdy skręcające dojeżdża-
ją do skrzyżowania ulic Ogińskiego, Sieńki i Moniuszki. Program 

sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu jest ściśle związany 
z programem sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z obiektu (obsługi-
wane są przez jeden sterownik). W momencie wyświetlania sygnału 
zielonego dla pojazdów opuszczających obiekt wyświetlany jest dla 
nich sygnał czerwony na skrzyżowaniu. Układ faz na północnym 
podłączeniu obiektu do sieci dróg publicznych został przedstawiony 
na rys. nr 3. 

 

 
Rys. 3. Układ faz sygnalizacji świetlnej na północnym podłączeniu 
centrum handlowego do sieci dróg publicznych  
[źródło: opracowanie własne] 

 
Natężenia pojazdów w godzinie popołudniowego szczytu ko-

munikacyjnego na północnym podłączeniu obiektu przedstawione 
zostały na rys. nr 4. Ze względu na duże natężenia ruchu na anali-
zowanym wyjeździe pojawiają się problemy związane z tworzeniem 
się kolejek pojazdów. Zjawisko to zostało zanotowane przede 
wszystkim w okresach świątecznych. Wówczas kolejki pojazdów 
osiągają długość ponad 100 m (ostatni pojazd znajduje się jeszcze 
na jezdni wewnątrz obiektu). 

 

 
Rys. 4. Diagram natężeń ruchu w godzinach 16.00-17.00 na pół-
nocnym podłączeniu obiektu do sieci dróg publicznych [7] 

 
Jednym z głównych problemów północnego podłączenia Cen-

trum Handlowego Focus Mall jest długi sygnał zielony dla pojazdów 
wyjeżdżających z analizowanego obiektu. W konsekwencji tego 
w czasie trwania jednego cyklu sygnału zielonego na ulicę Sieńki 
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wjeżdża zbyt duża liczba pojazdów. Problem ten jest tym większy, 
że odległość pomiędzy wyjazdem z obiektu a najbliższym skrzyżo-
waniem ulic Sieńki–Moniuszki-Ogińskiego jest bardzo mała 
(~ 85 m). Na tak krótkim odcinku akumulacji tworzą się kolejki po-
jazdów, które dopiero co opuściły wyjazd z centrum handlowego. 
Kolejki te uniemożliwiają wyjazd z obiektu pozostałym pojazdom, 
mimo tego, że nadal mają one sygnał zielony. W konsekwencji tego 
u kierowców wzrasta zdenerwowanie, które może prowadzić do 
wykonywania przez nich nieprzemyślanych manewrów, np. wyjeż-
dżania na czerwonym świetle i wymuszania pierwszeństwa przejaz-
du.  

Krótki odcinek akumulacji pomiędzy skrzyżowaniem, a wyjaz-
dem z obiektu wpływa na to, że kierowcy wyjeżdżając z centrum 
handlowego na bardzo krótkim odcinku muszą dokonać zmiany 
pasa ruchu, np. w celu zajęcia odpowiedniego pasa ruchu, np. do 
skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Sieńki–Ogińskiego–Moniuszki. 
Taka sytuacja bardzo często prowadzi do zajeżdżania drogi innym 
kierowcom lub nagłego hamowania pojazdów w celu uniknięcia 
zderzenia bocznego, co z kolei prowadzi do częstych zderzeń tyl-
nych pojazdów. Warto zwrócić uwagę również na to, że aby zająć 
pas do skrętu w lewo kierowcy muszą przejechać przez dwa pasy 
ruchu, w wyniku czego tworzy się większa liczba punktów kolizji. 

Bezpośrednio przed północnym podłączeniem obiektu na 
ul. Sieńki (na kierunku od Ronda Ossolińskich) zlokalizowana jest 
zatoka autobusowa, która także negatywnie oddziaływuje na po-
ziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w analizowanym obszarze. 
Pojawia się tu nietypowe przeplatanie samochodów osobowych 
z autobusami, które prowadzi do zderzeń bocznych oraz zderzeń 
tylnych pojazdów. 

Innym problemem analizowanego wjazdu jest faza kolizyjna 
niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści) z pojazdami 
samochodowymi. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że kierowcy 
wjeżdżając do centrum handlowego mogą rozwijać większe prędko-
ści pojazdów ze względu na dużą wartość promienia wyokrąglają-
cego wjazd do obiektu z ulicą Sieńki (~ 16 m). Prowadzi to do wy-
stępowania zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użyt-
kowników ruchu (np. najechania na pieszego lub rowerzystę). 

W obszarze wjazdu i wyjazdu z centrum handlowego dominują 
zderzenia boczne i zderzenia tylne pojazdów. Tego typu zdarzenia 
mogą wstępować ze względu na znaczące odgięcia toru jazdy 
między wjazdem na teren centrum a miejscem wjazdu na parking w 
obiekcie. Dodatkowo  na zewnętrznym odcinku drogi wewnętrznej 
obsługującej wjazd zlokalizowanych jest kilka przecięć (skrzyżowań) 
wynikających z zaprojektowanej geometrii parkingu zewnętrznego. 

Droga wyjazdowa z budynku centrum handlowego na odcinku 
ok. 50 m jest drogą dwupasową. Jednakże przed dojazdem do 
sygnalizatora kierowcy zmuszeni są do zmiany pasa ruchu na lewy 
pas ze względu na prawostronne zwężenie jezdni. Zmiana pasa 
ruchu może być tu bardziej utrudniona ze względu na wyższe pręd-
kości pojazdów, które wynikać mogą z tego, iż kierowcy wyjeżdża-
jąc z budynku poruszają się drogą o dużym pochyleniu podłużnym 
(spadku). W konsekwencji tego na tym odcinku występują zderzenia 
boczne pojazdów, które spowodowane są niewłaściwą zmianą pasa 
ruchu. Jednocześnie na drodze tej zlokalizowany jest łuk poziomy 
o kącie zwrotu 90°, który w znaczący sposób wpływa na bezpie-
czeństwo pojazdów poruszających się tym wyjazdem, powodując 
problemy z opanowaniem pojazdu. Jak pokazano na rysunku 5 
występują w tym miejscu zdarzenia polegające na wypadnięciu 
pojazdu z jezdni oraz uderzenia w stojący obiekt. Na dojeździe do 
sygnalizatora wystąpiły także zderzenia tylne pojazdów, które były 
spowodowane niezachowaniem bezpiecznej odległości między 
pojazdami. Wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły w tym 
obszarze zostały przedstawione na rys. 5. 

 
Rys. 5. Mapa zdarzeń drogowych w latach 2013 – 2015  na północ-
nym podłączeniu centrum handlowego do sieci dróg publicznych 
[źródło: opracowanie własne] 

2.3. Ocena poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
południowym podłączeniu obiektu do dróg publicznych 

Wjazd do centrum handlowego od południowej strony odbywa 
się za pomocą pasa wyłączania z ulicy Jagiellońskiej, który jedno-
cześnie pełni funkcję pasa przeznaczonego do skrętu w prawo 
w ul. Piotrowskiego. Wjazd ten jest zlokalizowany bardzo bli-
sko ul. Piotrowskiego, co nie jest korzystne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Wjazd do obiektu poprowadzony 
jest do pasa wyłączania za pomocą poziomego łuku kołowego 
o promieniu 6 m. Tak mała wartość promienia powoduje, że kierow-
cy muszą znacznie ograniczać prędkość, co jest korzystne z punktu 
widzenia brd. Jednakże istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli kie-
rowca pojazdu nie dostosuje swojej prędkości, to może wypaść 
z drogi. Byłoby to tym bardziej niebezpieczne, że w bardzo bliskiej 
odległości znajduje się chodnik oraz przejście dla pieszych, na 
którym występują duże natężenia ruchu pieszego. Dodatkowo przy 
tak małej wartości promienia łuku kołowego kierowcy zmieniają 
kierunek ruchu o prawie 180˚. To wszystko powoduje, że kierowca 
bardziej skupia się na tym aby zachować odpowiedni tor ruchu 
pojazdu, a nie na obserwacji pieszych w obszarze przejścia dla 
pieszych. Stwarza to wówczas ryzyko wystąpienia zdarzenia dro-
gowego z pieszymi. 

 

 
Rys. 6. Mapa zdarzeń drogowych w latach 2013 – 2015  na połu-
dniowym wjeździe do centrum handlowego [źródło: opracowanie 
własne] 
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3. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 NA PARKINGACH ZNAJDUJĄCYCH  
SIĘ NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO 

Zasadnicza liczba miejsc postojowych obsługujących analizo-
wane centrum handlowe znajduje się w budynku na kondygnacji 
trzeciej i czwartej. Łączna liczba miejsc postojowych dostępnych 
w bryle budynku wynosi około 836 z czego mniej więcej po połowie 
są one rozdzielone pomiędzy poszczególnymi poziomami. Warto 
dodać, iż poziom 1 parkingu (kondygnacja 3) jest zadaszony, nato-
miast poziom 2 parkingu (kondygnacja 4) jest parkingiem otwartym. 
Na parking prowadzą dwa wjazdy: jeden zlokalizowany od strony 
południowo–zachodniej realizowany jest tylko jako wjazd, natomiast 
drugi od strony północno-wschodniej realizowany jest jako wjazd 
i wyjazd z obiektu. Komunikacja między poszczególnymi poziomami 
parkingu odbywa się poprzez dwa połączenia (wjazd i wyjazd) 
zlokalizowane w centralnej osi obiektu – patrz rysunek 7 i 8. Miejsca 
postojowe ułożone są prostopadle do dróg manewrowych i mają 
wymiary 2,3x5m.  

 

 
Rys. 7. Schemat układu miejsc postojowych na parkingu zlokalizo-
wanych w obiekcie – poziom 1  
[źródło: http://www.skyscrapercity.com] 

 
Na parkingu tym występują standardowe jak dla tego typu in-

frastruktury drogowej rodzaje zdarzeń drogowych, takie jak: zaha-
czenie o stojący pojazd lub element stały konstrukcji obiektu, nie-
prawidłowe cofanie, najechanie na tył pojazdu - zderzenia tyle, 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Zazwyczaj zdarzenia te 
występują ze względu na wykorzystanie przy projektowaniu mini-
malnych dopuszczalnych przez normy i wytyczne parametrów 
miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz promieni łuków po-
ziomych. W szczególności ma to znaczenie przy poruszaniu się 
pojazdem na podjazdach między kondygnacjami. Zauważyć można 
tam liczne obtarcia oraz uderzenia w ściany i bariery ochronne 
wynikające z kilku przyczyn, m.in. nieprawidłowego wyboru toru 

jazdy przez kierowców ze względu na niedoszacowanie szerokości 
pojazdu i potrzebnego promienia skrętu wymaganego do wykonania 
manewru skrętu.  

Ze względu na potrzebę organizacji sprawnego przemieszcza-
nia się pojazdów wyjeżdzających z centrum handlowego wyznaczo-
no drogi manewrowe z pierwszeństwem przejazdu. Zastosowane 
oznakowanie nie zawsze w sposób jednoznaczny wskazuje który 
pojazd ma pierwszeństwo przejazdu co powoduje występowanie 
zderzeń bocznych i wymuszania pierwszeństwa przejazdu. Dodat-
kowo na kondygnacji otwartej w okresie zimowym w niektórych 
częściach parkingu oznakowanie poziome przesłonięte jest przez 
zalegający śnieg.   

 

 
Rys. 8. Schemat układu miejsc postojowych na parkingu zlokalizo-
wanych w obiekcie – poziom 2  
[źródło: http://www.skyscrapercity.com] 

 
Uzupełnieniem ogólnej liczby miejsc postojowych jest parking 

zlokalizowany przed obiektem od strony północnej. Zlokalizowano 
tam miejsca postojowe usytuowane równoległe oraz prostopadle do 
dróg manewrowych. Miejsca te są dostępne dla klientów centrum 
handlowego. Na bazie przeprowadzonych badań parkowania wyni-
ka, iż są one atrakcyjne dla klientów ze względu na swoją dostęp-
ność (nie ma potrzeby wjazdu na parking główny). Tym samym 
zauważono, iż wielu kierowców w pierwszej kolejności sprawdza 
możliwość pozostawienia pojazdu w tym miejscu zanim z braku 
wolnych miejsc przemieści się na główny parking. Takie postepo-
wanie powoduje zwiększenie natężenia ruchu na tym parkingu 
generowanego przez pojazdy, których kierowcy poszukują wolnego 
miejsca postojowego. Aby sprawdzić dostępność tych miejsc należy 
zjechać z drogi obsługującej obiekt a następnie się w nią ponownie 
włączyć. Z tego względu na tym obszarze notuje się znacząco 
większą liczbę zdarzeń drogowych niż na parkingu wewnętrznym. 
Zanotowane zdarzenia to głównie najechania na stojący pojazd 
(68%) spowodowane nieprawidłowym cofaniem, nieprawidłową 
zmianą pasa ruchu oraz zderzenia tylne (~23%) spowodowane 
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nieprawidłowym cofaniem podczas wyjazdu z miejsca postojowego 
– parz rys. 5. Wysoki odsetek stanowiły również zdarzenia boczne 
wynikające z wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przy włączaniu 
się do ruchu (przecinaniu) drogi obsługującej wjazd do obiektu. 

PODSUMOWANIE 

Niewątpliwie na podstawie analizy zdarzeń drogowych do któ-
rych dochodzi w miejscach podłączenia obiektu do sieci dróg pu-
blicznych oraz na przyległych skrzyżowaniach wskazać można 
wady tych rozwiązań. Podłączenie do sieci drogowej dużych gene-
ratorów ruchu samochodowego nie powinno się odbywać bez 
uwzględnienia wydolności przyległej sieci dróg oraz przepustowości 
skrzyżowań. Znaczące potoki pojazdów generowanych z takich 
obiektów w połączeniu z przeciążoną (w szczególności w godzinach 
szczytu handlowego i komunikacyjnego) przyległą do obiektu siecią 
drogową będą wpływały na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i powodowały występowanie na zagrożonych 
elementach sieci drogowej znaczącej liczby zdarzeń drogowych.  
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Road safety assessment in the Focus Mall in Bydgoszcz  
part 1: connection of the object to the road network 

Shopping malls are becoming increasingly popular in 
Polish cities. In large city areas there are more shopping 
centers, which are one of the largest car and pedestrian traf-
fic generators. Research shows that trips generated by shop-
ping malls has a significant impact on traffic volumes. In-
creased traffic volume significantly increases the risk of road 
accidents, so the location of such facilities as shopping malls 
and the designation of connection points (entry and exit) to 
the public road network should be carefully analyzed in traf-
fic safety. This article presents an analysis of traffic safety in 
connection with the connection of the analyzed object to the 
city road network and car parks located in the Focus Mall in 
Bydgoszcz. 

Paper presents an analysis of the road safety of the con-
netions to the city road network and the car parks located in 
the Focus Mall in Bydgoszcz. 
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