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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM  

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SKRZYŻOWAŃ 

 

W artykule poruszono problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano trzy wybrane skrzyżowania ulic w 

Nowym Sączu. Podano przykłady zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na tych skrzyżowaniach w dzień oraz po zmierzchu. 

Zwrócono uwagę, w jaki sposób modernizacja, która została przeprowadzona na dwóch z nich może wpłynąć pozytywnie na 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku trzeciego skrzyżowania, które nie było jeszcze modernizowane, 

zaproponowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w tym miejscu.  

Ponadto przedstawiono wyniki badań ankiety przeprowadzonej wśród mieszańców Nowego Sącza. Ankietowani zostali 

poproszeni o ocenę stanu natężenia ruchu w mieście, ocenę stanu nawierzchni dróg, ocenę oznakowania ulic oraz czytelności 

znaków drogowych. Ankieta umożliwiała również wybór odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn wypadków drogowych.  

 

WSTĘP 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z 
najważniejszych problemów ówczesnego transportu. Świadczyć o 
tym mogą przykładowe pozycje literaturowe [4, 5, 10, 11] w których 
to autorzy analizują m.in. przyczyny wypadków drogowych oraz 
proponują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto 
organizowane są różnego rodzaju akcje propagujące bezpieczeń-
stwo na drodze. 

Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływ ma wiele czyn-
ników, które muszą pozostawać ze sobą w ciągłej relacji (rys. 1). 
Należą do nich: stan infrastruktury drogowej, stan techniczny pojaz-
dów, czynnik ludzki oraz warunki atmosferyczne.  

 

 
Rys. 1. Zależność bezpieczeństwa w ruchu drogowym od różnych 
czynników  

 
W publikacji [14], autor zbudował modele estymacji wskaźni-

ków wypadków drogowych, które potwierdzają zależność bezpie-
czeństwa ruchu drogowego od czynników infrastrukturalnych, 
szczególnie w nocy. Jako elementy infrastruktury, które wypływają 
na zagrożenia w ruchu drogowym na drogach wojewódzkich w nocy 
wymienia: przeszkody boczne, punkty dostępności, przejścia dla 
pieszych, elementy uspokojenia ruchu, przystanki autobusowe. 

Autorzy pracy [1] przedstawiają w swoim opracowaniu elemen-
ty infrastruktury drogowej w postaci oznakowania, których nowator-
skie rozwiązania technologiczne wpływają na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Obok standardowych znaków drogowych 
podają przykłady znaków niekonwencjonalnych. Wymieniają: znaki 
pionowe o powiększonych gabarytach; o podwyższonych parame-
trach odblaskowych; tablice z dodatkowymi informacjami, na przy-
kład „czarny punkt”, na których oprócz znaku informującego o miej-
scu szczególnie narażonym na wypadki drogowe podana jest liczba 
osób zabitych i liczba osób rannych; znaki z wyświetlaczem elektro-
nicznym. W przypadku oznakowania poziomego zwracają uwagę na 
wykonywanie oznakowania w technologii chemoutwardzalnej lub 
termoutwardzalnej grubowarstwowej z dodatkowymi elementami 
odblaskowymi, która pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa. 

Z drugiej jednak strony, bardzo często na polskich drogach 
można spotkać nieczytelne znaki drogowe z powodu zużycia lub 
zniszczenia przez wandali albo złego ich posadowienia. Spotykana 
jest także nadmierna ich ilość, nieraz skupiona na niewielkiej prze-
strzeni powodując tym samym dezorientację kierowcy, przez co 
zanika ich czytelność oraz przekaz. A należy pamiętać o tym, że 
oznakowanie dróg jest bardzo istotnym elementem infrastruktury 
drogowej, którego zadaniem jest prowadzenie kierowcy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor [7] w swojej 
publikacji zauważa, że polski system znaków drogowych wymaga 
zmian. Przytacza także przykłady złego oznakowania dróg. 

Następnym, ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym jest stan techniczny oraz wyposażenie 
pojazdów. Statystyki wskazują na niewielką liczbę wypadków z winy 
stanu technicznego pojazdu. Kierowcy bardzo poważnie podchodzą 
do okresowego badania technicznego pojazdów. Niemniej jednak 
samo okresowe badanie techniczne pojazdu nie gwarantuje stupro-
centowej pewności bezpieczeństwa, przyczynia się natomiast do 
zmniejszenia zdarzeń drogowych. Podczas kontroli diagnostycznej 
można w odpowiednim czasie zlokalizować i usunąć niebezpieczne 
usterki. Wiadomym jest, że im pojazdy starsze tym częściej wystę-
pują usterki techniczne. Autor [9] powołując się na raporty wykazuje 
zależność liczby stwierdzonych usterek od wieku pojazdu. Dużym 
problemem jest, kiedy właściciele starszych samochodów, które 
ulegają częstszym awariom nie korzystają z autoryzowanych warsz-
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tatów naprawczych tylko naprawiają elementy na własną rękę. Tego 
typu naprawy są na pewno tańsze, ale mogą być wątpliwej jakości 
powodując zagrożenie w ruchu drogowym. W ostatnich latach ob-
serwuje się jednak na polskich drogach pojazdy najnowszej genera-
cji, wyposażone w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa czyn-
nego i biernego. Autor pracy [8] przedstawia nowe elektroniczne 
systemy zwiększające bezpieczeństwo czynne w pojazdach samo-
chodowych, analizuje najczęściej występujące niesprawności hy-
draulicznego układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia a 
także omawia ich wpływ na bezpieczeństwo procesu hamowania. 

Ważnym elementem w bezpieczeństwie ruchu drogowego jest 
dobra widoczność drugiego pojazdu. Wymóg ten spełniany został 
poprzez nakaz jazdy samochodów z włączonymi światłami mijania 
lub do jazdy dziennej. W literaturze można znaleźć wiele pozycji 
naukowych, które poruszają tą tematykę. Przykładem może być 
praca [3].  

Trzecim istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym jest czynnik ludzki. Na bezpieczne prowadzenie 
pojazdu składają się trzy aspekty: sprawność fizyczna, sprawność 
psychiczna oraz wiedza i umiejętności [2]. Pomijając aspekty nieza-
leżne od człowieka, takie jak choroby, których niespodziewane ataki 
następują podczas jazdy, kierowca powinien charakteryzować się 
dużą kulturą i wyobraźnią. Jak wymienia autor publikacji [6] głów-
nymi przyczynami złej sytuacji na polskich drogach są: niska kultura 
jazdy i powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego 
(zwłaszcza tych dotyczących prędkości jazdy, zakazu jazdy po 
użyciu alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków i 
obowiązku stosowania urządzeń ochronnych podczas jazdy samo-
chodem). 

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym są 
warunki pogodowe. Gołoledź, mocne opady deszczu i śniegu wy-
dłużają drogę hamowania pojazdu a także powodują niebezpie-
czeństwo poślizgu. Duże podmuchy wiatru utrudniają kierowanie 
pojazdem, mogą również doprowadzić do utraty kontroli nad pojaz-
dem. Mgła pojawiająca się szczególnie w okolicy zbiorników wod-
nych powoduje ograniczenie widoczności. Jest szczególnie niebez-
pieczna, kiedy swoim zasięgiem obejmuje znaczne obszary drogi.  

1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SKRZYŻOWAŃ  

W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, służby 
drogowe ciągle zmieniają na nich organizację ruchu lub modernizują 
je dostosowując do aktualnych potrzeb. W punkcie tym zaprezento-
wano dwa skrzyżowania, na których w ostatnim czasie dokonano 
zmian technologicznych oraz skrzyżowanie, na którym powinno 
dokonać zmian w celu poprawy bezpieczeństwa.  

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, inaczej nazywane „Rondem 
Solidarności” znajdujące się w Nowym Sączu. Na rys. 2 przedsta-
wiono zdjęcie satelitarne tego skrzyżowania.  
 

 
Rys. 2. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym tzw. „Rondo Solidarności” 
[12] 

Skrzyżowanie łączy ze sobą ul. Królowej Jadwigi, ul. Prażmow-
skiego, ul. Kilińskiego i al. Marszałka Piłsudskiego. Przez skrzyżo-
wanie przebiegają drogi krajowe nr 75 i 87 oraz obwodnice na 
kierunku Limanowa - Krynica Zdrój i Kraków - Stary Sącz lub Sło-
wacja. W związku z tym przejeżdżają tędy setki samochodów 
dziennie. Dodatkowym obciążeniem dla ruchu drogowego w tym 
miejscu są wielkie centra handlowe takie jak Galeria Gołąbkowice, 
Praktiker, Auchan, Trzy Korony, supermarket Merkury rozlokowane 
w niewielkiej odległości od skrzyżowania. Sklepy te przyciągają 
dużą liczbę osób, nie tylko mieszkających w Nowym Sączu, ale i w 
okolicznych miejscowościach. Większość z tych osób zmuszona 
jest do przejechania przez skrzyżowanie „Rondo Solidarności”.  

Kolejnym skrzyżowaniem poddanym analizie jest skrzyżowanie 
drogi krajowej nr 87 z jednokierunkową drogą miejską. Czyli skrzy-
żowanie ulicy Zygmuntowskiej z ulicą Waryńskiego (rys. 3).  
 

 
Rys. 3. Skrzyżowanie ulic Zygmuntowskiej i Waryńskiego [12] 
 

Skrzyżowanie znajduje się w jednym ciągu komunikacyjnym z 
„Rondem Solidarności” tak, więc przejeżdżają przez niego samo-
chody kierujące się głównie z Krakowa do Piwnicznej Zdrój czy 
granicy Polsko-Słowackiej. Skrzyżowanie również charakteryzuje 
się dużym natężeniem ruchu, szczególnie w godzinach szczytu.  

Ostatnim odcinkiem drogi krajowej nr 87 w granicach miasta 
Nowego Sącza jest ulica Węgierska. W godzinach szczytu, czyli 
między 7 a 8 rano i 15 a 17 jest to jedna z najbardziej zatłoczonych 
ulic miasta. Jest jedną z trzech najczęściej uczęszczanych dróg 
województwa małopolskiego. Według badań przeprowadzonych 
przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ulicą prze-
jeżdża ponad dwadzieścia trzy tysiące samochodów dziennie. 
Krzyżuje się ona z wieloma drogami podporządkowanymi. Jednak 
jedno skrzyżowanie jest szczególne. Pokazano go na rys. 4. Jest to 

skrzyżowanie z ulicami Biegonicką i Elektrodową.  
 

 
Rys. 4. Skrzyżowanie ulic Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej 
[12] 

 
Jak można zauważyć na rys. 4 jest to skrzyżowanie o układzie 

niesymetrycznym. Oś ulicy Biegonickiej przesunięta jest w stosunku 
do osi ulicy Elektrodowej.  
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2. ANALIZA SYTUACJI DROGOWEJ NA OMAWIANYCH 
SKRZYŻOWANIACH 

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym „Rondo Solidarności” jest jed-
nym z najniebezpieczniejszych miejsc pod względem ruchu drogo-
wego w Nowym Sączu. W pewnym okresie czasie wyłączona zosta-
ła sygnalizacja świetlna w celu zmniejszenia tworzących się w tym 
miejscu „korków”. Z drugiej jednak strony, sytuacja ta wywołała 
lawinę zdarzeń drogowych, od niegroźnych stłuczek po wypadki z 
ofiarami śmiertelnymi.  

Przykładowe wypadki, które wydarzyły się na „Rondzie Soli-
darności” przedstawiono na rys. 5. Pierwszy z nich (rys. a) wydarzył 
się 19 sierpnia 2015r. Doszło do zderzenia dwóch samochodów 
osobowych. Na szczęście, w wyniku kolizji nikt nie został poszko-
dowany. Drugi (rys. b) wydarzył się 06 marca 2016r., kiedy zapadł 
już zmierzch. W wyniku wypadku cztery osoby trafiły do szpitala. 
Obrażenia odnieśli kierowca samochodu osobowego, załoga karetki 
oraz przewożona pacjentka.  

 
a    b 

   
Rys. 5. Zdarzenie drogowe na „Rondzie Solidarności” [13] a) za 
dnia, b) po zmierzchu 
 

Co jest przyczyną tak dużej liczby zdarzeń drogowych na tym 
skrzyżowaniu? Odpowiedź próbują znaleźć władze miasta, miesz-
kańcy, lokalne media. Być może nie wszyscy kierowcy potrafią 
odpowiednio zachować się na takich skrzyżowaniach, dezorientuje 
ich brak sygnalizacji świetlnej. Może niewłaściwa prędkość w okoli-
cy skrzyżowania. Zbiegają się tutaj ulice dwupasmowe o bardzo 
dobrej jakości nawierzchni, co może kusić kierowców do rozpędze-
nia pojazdu.  

Być może jest to związane z faktem, że ok. jednego kilometra 
od „Ronda Solidarności” w kierunku Krynicy znajduje się podobne 
skrzyżowanie, łączące ulicę 1 Brygady z Alejami Piłsudskiego, ale o 
odmiennej organizacji ruchu zwane potocznie przez kierowców 
„dzikim rondem” (rys. 6). 

 
a     b 

   
Rys. 6. Dwa różne skrzyżowania w ciągu Alei Piłsudskiego [12] 
 

W przypadku skrzyżowania „Rondo Solidarności” (rys. 6a) ob-
owiązują zasady jak dla skrzyżowań o ruchu okrężnym. Skrzyżowa-
nie oznaczono na wjeździe znakiem ostrzegawczym A-7 oraz zna-
kiem nakazu C-12, czyli samochody dojeżdżające do skrzyżowania 
mają ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżo-
waniu. Na drugim skrzyżowaniu (rys 6b), samochody wyjeżdżające 
z ul. 1 Brygady muszą ustąpić pierwszeństwa samochodom poru-

szającym się po Alei Piłsudskiego w obydwu kierunkach. Być może 
kierowcy przejeżdżający przez to skrzyżowanie i kierujący się w 
stronę centrum miasta zapamiętują tą sytuację i tak samo zachowu-
ją się na „Rondzie Solidarności”, czyli uważają, że mają pierwszeń-
stwo przejazdu.  

Kolejne skrzyżowanie, na którym dochodzi do wielu zdarzeń 
drogowych to skrzyżowanie ulic Zygmuntowskiej i Waryńskiego.  
W tym przypadku również zastanawiające jest, dlaczego w tym 
miejscu dochodzi do tak wielu zdarzeń drogowych, kiedy skrzyżo-
wanie to nie odróżnia się w jakiś specjalny sposób od innych w 
mieście.  

Na rys. 7 przedstawiono przykładowe zdarzenia drogowe, które 
wydarzyły się na tym skrzyżowaniu. Pierwsze z nich (rys. 7a) wyda-
rzyło się 31 lipca 2016r. Doszło do zderzenia dwóch samochodów. 
Siła uderzenia była na tyle duża, że spowodowała przewrócenie na 
bok jednego z samochodów. Drugie zdarzenie (rys. 7b) miało miej-
sce 7 maja 2016r. Pojazdami podróżowały cztery osoby, dwoje z 
nich doznało obrażeń wymagających hospitalizacji.  

 
a           b 

   
Rys. 7. Zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu ulic Zygmuntowskiej i 
Waryńskiego: a) w porze dziennej b) po zmierzchu [13] 
 

Na szczęście pomimo groźnie wyglądających wypadków nigdy 
nie było ofiar śmiertelnych. Na tym skrzyżowaniu na niebezpieczeń-
stwo narażeni są także piesi. Podczas kolizji samochodów bardzo 
często zdarza się, że siła uderzenia jest tak duża, że spycha pojaz-
dy na chodnik, które zatrzymują się dopiero na ogrodzeniach oko-
licznych posesji.  

Co jest przyczyną tak częstych zdarzeń drogowych? Można 
przypuszczać, że problem leży w ukształtowaniu drogi lub w zacho-
waniu kierowców. Pechowe skrzyżowanie znajduje się w bliskiej 
okolicy innego skrzyżowania. Skrzyżowania ulicy Zygmuntowskiej z 
ulicą Sienkiewicza. Dzieli je odległości ok. 70 metrów. Ponadto ten 
odcinek przebiega pod delikatnym łukiem (rys. 8). 

 

 
Rys. 8. Widok odcinka ulicy Zygmuntowskiej w miejscu skrzyżowa-
nia z ulicą Sienkiewicza i ulicą Waryńskiego [12] 
 

Według autorów możliwe są dwie przyczyny wypadków drogo-
wych w tym miejscu. Jedną z nich może być oślepiające słońce. W 
godzinach południowych oślepiani są kierowcy poruszający się ulicą 
Waryńskiego, natomiast kierowcy poruszający się w godzinach 
popołudniowych w kierunku Starego Sącza oślepiani są słońcem 
świecącym za zachodzie. Intensywnie świecące słońce osłabia 
widoczność sygnalizacji świetlnej oraz sytuacji panującej na skrzy-
żowaniu. Ale takie wytłumaczenie zdarzeń drogowych można uznać 
za realne tylko późną wiosną i w lecie w dni bezchmurne, kiedy 
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słońce jest wysoko na niebie. Jednak na skrzyżowaniu tym docho-
dzi do wypadków przez cały rok i w różnych godzinach. Dlatego też, 
druga możliwa przyczyna leży w zachowaniu kierowców.  

Kierowcy jadąc od strony „Ronda Solidarności” i zbliżając się 
do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza widząc zapalające się światło 
żółte przyspieszają próbując zdążyć przed światłem czerwonym i 
utrzymują prędkość zapominając lub nie wiedząc ze względu na łuk 
drogi, że za chwilę pojawi się kolejne skrzyżowanie z ulicą Waryń-
skiego, lub też myślą, że zdążą przejechać na palącym się żółtym 
świetle albo wczesnym czerwonym. W chwili, kiedy zorientują się w 
sytuacji, bywa już za późno na podjęcie manewru hamowania w 
wyniku, czego zdarzenie drogowy jest nieuniknione.  

Z obserwacji autorów wynika, że to jest najczęstsza przyczyna 
wypadków drogowych w tym rejonie miasta.  

Trzecie z omawianych skrzyżowań a przedstawione na rys. 4 
nie jest tak niebezpieczne jak poprzednie, jednak jego układ może 
sprawiać kierującym kłopot w przejeżdżaniu przez skrzyżowanie. 
Autorzy nieraz byli świadkami zdezorientowania kierowców po 
zapaleniu się zielonego światła. W pierwszej chwili występował 
problem z wiedzą u kierowców skręcających w lewo z ulicy Elektro-
dowej i Biegonickiej, który ma pierwszeństwo przejazdu oraz czy 
zastosować ruch kolizyjny czy bezkolizyjny. Gdy kierujący wybrał 
ruch kolizyjny często zdarzało się, że pojazd jadący za nim próbo-
wał bezkolizyjnie przejeżdżać przez skrzyżowanie, kolidując ruch 
nadjeżdżającemu z naprzeciwka. 

Na rys. 9. Przedstawiono przykładową kolizję dwóch samocho-
dów w rejonie skrzyżowania.  
 

   
Rys. 9. Zdarzenie drogowe na ulicy Węgierskiej [13] 
 

Jak wynika z ustaleń służb porządkowych, przyczyną wypadku 
było najechanie samochodu osobowego na dostawczego. Przyczy-
ną wypadku prawdopodobnie było zagapienie się kierującego Toyo-
tą, który to nie zauważył, że pojazd dostawczy wyjeżdżając z ulicy 
Biegonickiej dokonywał w sposób kolizyjny – zgodny z dyspozycją 
znaków poziomych (podwójna linia ciągła) skrętu w lewo i musiał 
przepuścić pojazdy nadjeżdżające z ul. Elektrodowej. W tym kon-
kretnym przypadku (rys. 9) kierujący pojazdem dostawczym zatrzy-
mał się i został uderzony w tył. 

3. BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE  
RUCHU DROGOWEGO 

Mając na uwadze fakt, że na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
mają wpływ czynniki infrastrukturalne, ludzkie oraz stan techniczny 
pojazdów przeprowadzono wśród kierowców mieszkających w 
Nowym Sączu ankietę, która miała na celu poznanie ich opinii na 
temat sytuacji panujących na sądeckich drogach. Zadano pytania 
dotyczące infrastruktury, pojazdów oraz wpływu człowieka na zda-
rzenia drogowe.  

Poniżej zaprezentowano wybrane pytania ankietowe oraz od-
powiedzi udzielane przez kierowców. 

Na pytanie dotyczące natężenia ruchu, 60% kierowców odpo-
wiedziało, że w Nowym Sączu panuje średnie natężenie ruchu (rys. 
10).  

 

 
Rys. 10. Odpowiedź na pytanie ankietowe „Jak ocenia Pan/Pani 
natężenie ruchu w Nowym Sączu?” 
 

Ankietowani zauważyli duże natężenie ruchu na wybranych uli-
cach w „godzinach szczytu”, w chwili, kiedy niektóre ulice są zamy-
kane w związku z remontem lub okazjonalnie podczas imprez czy 
przejazdu ważnych osób. Sytuację tą można również tłumaczyć 
tym, że coraz więcej mieszkańców posiada własny samochód. 
Uzyskanie wyniki można odnieść także do innych miast w Polsce.  

Kolejne pytanie dotyczyło zaobserwowanego wzrostu ilości 
samochodów przejeżdżających przez Nowy Sącz. Procentowy 
rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na rys. 11.  
 

 
Rys. 11. Odpowiedź na pytanie ankietowe „Czy zauważa Pan/Pani 
wzrost ilości samochodów przejeżdżających przez Nowy Sącz?” 

 
Zdecydowana większość ankietowanych (aż 70 %) odpowie-

działa, że zauważa. Nowy Sącz jest jednym z miast tranzytowych 
dla kierowców, którzy chcą się dostać z północy na południe Polski, 
jaki i południe Europy. Największą ilość przejeżdżających samocho-
dów obserwuje się w okresie wakacyjnym, ferii zimowych lub świąt, 
kiedy to turyści przejeżdżając przez Nowy Sącz udają się do Nowe-
go Targu, Zakopanego czy na Słowację.  

Następne pytanie dotyczyło stanu nawierzchni nowosądeckich 
dróg. Na rys. 12 zaprezentowano wyniki odpowiedzi na pytanie „Jak 
ocenia Pan/Pani stan nawierzchni nowosądeckich dróg?” 
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Rys. 12. Odpowiedź na pytanie ankietowe „Jak ocenia Pan/Pani 
stan nawierzchni nowosądeckich dróg w okolicy skrzyżowań?” 
 

W Nowym Sączu jak i w innych miastach można spotkać ulice, 
których nawierzchnie są w bardzo dobrym stanie oraz takie, które 
wymagają poprawy. 85% ankietowanych ocenia stan nawierzchni 
dróg, jako dobry. Ankietowani przytaczają tutaj problemy ze stanem 
nawierzchni w postaci kolein, spękania oraz nierówności podłuż-
nych. Tego rodzaju uszkodzenia najczęściej spotyka się na ulicach 
o dużym natężeniu ruchu, po których poruszają się samochody 
ciężarowe o dużej masie.  

Na pytanie dotyczące oznakowania ulic oraz czytelności zna-
ków drogowych, 58% ankietowanych odpowiedziała, że jest dobre 
(rys. 13).  

 

 
Rys. 13. Odpowiedź na pytanie ankietowe „Jak ocenia Pan/Pani 
oznakowanie ulic oraz czytelność znaków drogowych, szczególnie 
w okolicy skrzyżowań?” 
 

Jako przykład złego oznakowania dróg oraz małej czytelności 
znaków drogowych ankietowani kierowcy podają znaki i tablice 
informacyjne pozostawione po zakończeniu robót drogowych. Zda-
rzają się miejsca gdzie nadmierna ilość znaków dekoncentruje 
kierowcę i nie jest on w stanie zapoznać się ze wszystkimi informa-
cjami. Na niektórych ulicach znaki zasłonięte są zielenią przydroż-
ną. Innym przykładem są oznakowania poziome rzadko odnawiane, 
przez co stają się nieczytelne i niewidoczne z samochodu. Szcze-
gólnie dotyczy to przejść dla pieszych i skrzyżowań.  

Niebezpieczne dla ruchu drogowego są reklamowe tablice 
świetlne, które oślepiają oraz odwracają uwagę kierowcy. Zdarza 
się, że są rozmieszczone w taki sposób, że zasłaniają znaki drogo-
we.  

Na pytanie dotyczące stanu technicznego pojazdów samocho-
dowych poruszających się po drogach Nowego Sącza osiemdziesiąt 
procent ankietowanych odpowiedziała, że nie spotkała się z eksplo-
atacją samochodów niesprawnych technicznie (rys. 14).  

 

 
Rys. 14. Odpowiedź na pytanie ankietowe „Czy spotkał się 
Pan/Pani z użytkowaniem pojazdów w złym stanie technicznym?” 

 
Przeważająca większość samochodów poruszających się uli-

cach wyprodukowana została w ostatnich latach. Spotyka się pojaz-
dy co najmniej dziesięcioletnie, ale ich stan techniczny nie budzi 
wątpliwości i nie powinien wpływać na bezpieczeństwo na drodze.  

Jedno z pytań ankietowych dotyczyło przyczyn wypadków dro-
gowych. Ankietowani mogli zaznaczyć dwie odpowiedzi. Na rys. 15 
przedstawiono rozkład procentowy udzielonych odpowiedzi.  

 

 
Rys. 15. Odpowiedzi na pytanie ankietowe „Co Pana/Pani zdaniem 
jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych?” 

 
Według ankietowanych najczęstszą przyczyną wypadków dro-

gowych jest wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Bardzo często, 
nie tylko na analizowanych skrzyżowaniach, spotykamy się z sytua-
cją, kiedy kierowcy nie mogąc doczekać się włączenia do ruchu 
próbują wymusić pierwszeństwo przejazdu zmuszając innych kie-
rowców do gwałtownych reakcji.  

Drugą przyczyną wypadków drogowych, według ankietowa-
nych, jest niedostosowanie prędkości. Jest to zjawisko równie czę-
sto spotkane jak wcześniej wymienione. Wśród wielu kierowców 
panuje przekonanie, że zdążą przejechać przez skrzyżowanie przy 
zapalonym żółtym i wczesnym czerwonym świetle zanim ruszą 
kolejni uczestnicy ruchu. Na analizowanych skrzyżowaniach taka 
sytuacja spotykana jest praktycznie codziennie.  

Najmniej spotykaną przyczyną wypadków drogowych, według 
ankietowanych, jest niedoświadczenie oraz nietrzeźwość kierujące-
go. Wynika to z faktu, że na sądeckich drogach bardzo często 
prowadzona jest przez Policję kontrola trzeźwości a kierowcy są 
świadomi konsekwencji, które mogłyby ich czekać. 
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4. PRZYKŁADY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIACH  

W przypadku skrzyżowania „Rondo Solidarności” pozytywnie 
na poprawę bezpieczeństwa wpłynęło ponowne włączenie sygnali-
zacji świetlnej. W obecnym czasie odnotowuje się zmniejszoną 
liczbę wypadków. Jako że sygnalizacja świetlna pracowała w sys-
temie stało czasowym powodowała, że samochody musiały czekać 
dwa lub trzy cykle, aby wjechać na skrzyżowanie.  

W celu poprawy tej sytuacji wykonano modernizację sygnaliza-
cji świetlnej, przez co dostosowuje się w zależności od pory dnia. 
Wcześniej przeprowadzono jednak szczegółowe badania pod kątem 
ilości samochodów przejeżdżających przez skrzyżowanie. Na pod-
stawie wyników badań zaproponowano kilka wariantów systemo-
wych pozwalających odpowiednio sterować sygnalizacją świetlną.  

Całością sterują czujniki ruchu zamontowane na wszystkich 
wjazdach na skrzyżowanie. Sygnalizatory świetlne poprzez proce-
sor zbierają informacje z czujników i wybierają odpowiedni program 
wyświetlania najlepszy w danym czasie rozwiązując tym samym 
problem kongestii.  

Ponadto sygnalizacja świetlna znajdująca się na skrzyżowaniu 
wyświetla kolor zielony trzy sekundy wcześniej niż ta znajdująca się 
przed wjazdem na skrzyżowanie. Dzięki temu samochody, które 
wjechały na skrzyżowanie i nie zdążyły go opuścić mogą wcześniej 
ruszyć zwalniając miejsce samochodom wjeżdżającym. Podobnie 
dzieje się w odwrotną stronę. Samochody zbliżające się do skrzy-
żowania zostają zatrzymane trzy sekundy wcześniej niż te znajdują-
ce się już na skrzyżowaniu.  

Obok sygnalizatorów świetlnych zamontowano czasomierze 
pozwalające zorientować się ile jeszcze czasu pozostało do zmiany 
koloru światła. Przykład sygnalizacji świetlnej z czasomierzem 
zmiany świateł przedstawiono na rys. 16. 

 

 
Rys. 16. Sygnalizacja świetlna z czasomierzem zmiany świateł 

 
 a                                                    b 

   
Rys. 17. Dodatkowe elementy skrzyżowania zwiększające bezpie-
czeństwo 

 
Dodatkowymi elementami wyposażenia skrzyżowania, które 

powinny poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego to: namalowa-
ne na asfalcie kolorowe znaki A7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) 
oraz uwypuklone przejście dla pieszych (rys. 17a) a także znaki 
informujące o wypadkach drogowych (rys. 17b). 

Ta, duża modernizacja skrzyżowania o ruchu okrężnym nie tyl-
ko zmniejszyła kongestię w tym miejscu, ale także wpłynęła na 
zmniejszenie zdarzeń drogowych.  

W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Zygmun-
towskiej z ul. Sienkiewicza zamontowano dodatkową sygnalizację 
świetlnej nad ulicą.  

 

 
Rys. 16. Skrzyżowanie ulic ze zmodernizowaną sygnalizacją świetl-
ną 

 
Takie rozwiązanie sprawiło, że kierowcy poruszający się w kie-

runku Starego Sącza pomimo łuku drogi widzą już od poprzedniego 
skrzyżowania, jaki aktualnie wyświetlany jest kolor, przez co mogą 
dostosować odpowiednią prędkość jazdy. Nadal jednak problemem 
pozostaje słońce, które może oślepiać kierowców. 

Zastosowanie sygnalizacji świetlnej na wysięgnikach pozwoliło 
na zmniejszenie liczby wypadków drogowych w tym rejonie miasta.  

Najlepszym rozwiązaniem poprawy bezpieczeństwa drogowe-
go na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej 
byłoby wybudowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Takie roz-
wiązanie wiąże się jednak z wykupieniem części działek od właści-
cieli prywatnych posesji, co nie zawsze jest łatwą sprawą.   

Innym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie sekwencyjnej 
sygnalizacji świetlnej. Jednak obserwując natężenie ruchu na ulicy 
Węgierskiej, takie rozwiązanie spowodowałoby zbyt duże zakorko-
wanie ulicy. 

Jedynym rozwiązaniem na obecną chwilę pozostaje tylko za-
stosowanie oznakowania poziomego, które kierowałoby kierowcę na 
ruch bezkolizyjny.  

ZAKOŃCZENIE 

Analizując wybrane skrzyżowania autorzy stwierdzili, że czyn-
ności podjęte przez zarządców dróg spowodowały zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych skrzyżowaniach. Odno-
towuje się mniejszą liczbę zdarzeń drogowych a te, których nie 
udało się uniknąć pociągnęły za sobą znacznie mniejsze skutki.  

Nie bez znaczenia pozostaje fakt ustawicznego remontu na-
wierzchni skrzyżowań, poprawy oznakowania poziomego a także 
zastosowania monitoringu.  

Niestety podjęte czynności, choć nie bez znaczenia na bezpie-
czeństwo ruchu to i tak kropla w morzu potrzeb związanych z po-
lepszeniem warunków drogowych oraz płynności przejazdu przez te 
i inne skrzyżowania. 

Autorzy, dodatkowo, sugerują przyglądnąć się sytuacji panują-
cej na skrzyżowaniu ulicy Zygmuntowskiej z ulicą Sienkiewicza a 
także ulicy Zygmuntowskiej z ulicą Waryńskiego, gdzie może do-
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chodzić do potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń drogowych z 
udziałem pieszych. Według autorów za wcześniej wyświetla się dla 
nich światło czerwone, przez co zmuszeni są do dłuższego oczeki-
wania na zmianę świateł. Duża liczba pieszych chcąc skrócić czas 
oczekiwania przechodzi na czerwonym świetle. 
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Analysis of road traffic safety exemplified by selected  
road crossings  

The author of the article discusses the issue of safety in 

road traffic. Three selected road crossings in Nowy Sącz 

(Poland) are presented, along with road accidents which 

took place at such crossings during daytime and after dusk. 

Attention is drawn to the manner in which the modernisation 

performed on two of the crossings may have a positive effect 

on the improvement of safety in road traffic. In the case of the 

third crossing, which has not yet been modernised, solutions 

increasing safety in this location were proposed. 

Furthermore, the author presents the results of a ques-

tionnaire conducted among the inhabitants of Nowy Sącz. 

The respondents were asked to evaluate the intensity of traf-

fic in the city, the condition of road surface, the marking of 

streets and the legibility of road signs. The questionnaire also 

included a question concerning the causes of road accidents. 
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