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W Polsce w 2019 roku na przejściach odnotowano 3466 wypadków, co

stanowi blisko połowę wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Do

najbardziej niebezpiecznych dla pieszych miejsc należą oddalone od

skrzyżowań, niewyposażone w sygnalizację świetlną przejścia przez

jezdnie mające co najmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Pomimo podejmowania przez zarządców dróg różnego rodzaju działań

(zmiana lokalizacji przejścia, wprowadzenie aktywnego oznakowania,

doświetlenie przejść), mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych,

przekraczających jezdnie w wyznaczonych dla nich miejscach, nadal dochodzi

tam do licznych zdarzeń, często tragicznych w skutkach.
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Przyczynami wypadków, do jakich dochodzi z winy użytkowników drogi, 
głównie kierowców, są:

większa, aniżeli w rejonie skrzyżowań, prędkość jazdy, 

mniejsza, w porównaniu z przejazdem przez skrzyżowanie,

koncentracja uwagi kierującego pojazdem,           

wyprzedzanie przed przejściem,

wymuszanie na pieszych pierwszeństwa przejazdu przez kierującego,

wejście pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem,

brak zachowania przez pieszego ostrożności, zwłaszcza w sytuacji,

kiedy na jednym z pasów ruchu pojazd zatrzyma się przed przejściem.



Przyczyny wypadków niezależne od uczestników ruchu drogowego to:

• wyznaczenie przejścia przez jezdnię w miejscu o niedostatecznej

widoczności, zarówno dla pieszego, jak i dla kierującego pojazdem,

• zbyt duża liczba pasów ruchu do jednorazowego przekroczenia jezdni,

• nieprawidłowe lub nieczytelne oznakowanie przejścia

(np. brak ostrzeżenia o dojeździe do przejścia, ograniczenia prędkości),

• brak lub nieprawidłowe oświetlenie przejścia.
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Jedynym, jak dotąd, skutecznym (na ogół) sposobem zapobieżenia

występowaniu wypadków drogowych na wyznaczonych poza skrzyżowaniami
przejściach przez wielopasowe jezdnie jest instalowanie prostej w swoim

działaniu dwufazowej sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej przez zamierzających

przekroczyć jezdnię pieszych. Ma to coraz większe zastosowanie. Istnieje
jednak jeszcze wiele przejść niewyposażonych w sygnalizację świetlną. Bywa

też, że jest ona czasowo wyłączana lub z różnych powodów nie można jej
zainstalować.
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Z dniem 1 czerwca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie

Prawo o ruchu drogowym zmiany, w tym m.in. zobowiązanie kierującego

pojazdem do udzielenia pierwszeństwa pieszemu w przekraczaniu jezdni w
wyznaczonym dla niego miejscu już od momentu, kiedy zamierza on na nią

wejść. Nie zmienia to faktu, iż nadal bezpieczeństwo osoby niechronionej

zależeć będzie od zachowania szczególnej ostrożności zarówno przez
kierującego, jak i przez pieszego. Również mające istotny wpływ na
bezpieczeństwo pieszych uwarunkowanie, jakim jest wzajemna widoczność

chronionych i niechronionych użytkowników drogi, których trasy się krzyżują, w
tym przypadku pozostaje bez zmian.
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Na ile zapewnienie wymaganej widoczności jest rzeczą istotną

świadczą wypadki do jakich dochodzi na tego rodzaju przejściach.

Wyznaczone przejście staje się dla pieszego pułapką w momencie, kiedy
kierowca zatrzyma swój pojazd przed nim lub zmniejszy prędkość z widocznym

zamiarem udzielenia pierwszeństwa osobie oczekującej na przekroczenie

jezdni. Pomimo znacznie ograniczonej przez ten pojazd widoczności
sąsiedniego pasa ruchu, korzystający z udzielonego pierwszeństwa niejeden
pieszy wkracza na jezdnię z przekonaniem, że nie zagraża mu żadne

niebezpieczeństwo. (rys.1) O ile nie zachowa wymaganej ostrożności, może

zostać potrącony przez inny pojazd, który, ku jego zaskoczeniu, nagle pojawił
się sąsiednim pasie ruchu.





Dlatego też, w celu zapewnienia pieszym będącym w opisanej powyżej

sytuacji większego bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności, proponuję
zastosowanie prostego rozwiązania. Nie wymaga ono wprowadzenia
jakichkolwiek zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, gdyż odpowiedni zapis

już tam istnieje. Rozwiązanie polega na odsunięciu od przejścia linii
warunkowego zatrzymania na odległość 10 metrów (zamiast dotychczas
stosowanej na ogół minimalnej odległości 2 metrów), przez analogię z
egzekwowanym w innych miejscach zapisem tej ustawy, a mianowicie:

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) …

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż

10 m przed tym przejściem lub przejazdem;…

Wskazana przeze mnie odległość 10 metrów zgodna jest również z zapisami 

zawartymi odpowiednio w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków 
drogowych poziomych (ust. 4.2.5) i dla sygnałów drogowych (tabela 7.2). 







Proponowane rozwiązanie (rys.2 i rys.3) znacznie poprawiłoby warunki

wzajemnej widoczności tak dla kierujących, jak i dla pieszych oraz, dzięki

stworzonej przed przejściem strefie wolnej od innych pojazdów, umożliwiałoby
jednym, jak i drugim podejmowanie decyzji, pozwalających uniknąć
bezpośredniego kontaktu (kierującemu zatrzymanie swojego pojazdu

bezpośrednio przed przejściem lub, gdyby to było niemożliwe, ominięcie

znajdującego się na jezdni pieszego, pieszemu - zatrzymanie się lub wycofanie
poza obszar kolizji).

Zalecałbym odsunięcie od przejścia linii warunkowego zatrzymania na
odległość 10 m również na oddalonych od skrzyżowań przejściach

wyposażonych w sygnalizację świetlną.



Wspomagającymi proponowane odsunięcie linii środkami powinny być:

• punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” umieszczone w jezdni

wzdłuż linii warunkowego zatrzymania,

• taśmy akustyczne, naklejane na powierzchnie jezdni prostopadle do

kierunku jazdy, sygnalizujące o zbliżaniu się do przejścia,

• doświetlenie przejść oprawami o asymetrycznych rozsyłach strumienia

świetlnego.



Dziękuję za uwagę
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