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Użytkownicy dróg i skrzyżowań 

(przecięć ciągów pieszych i jezdnych)

 Kierowcy

 Rowerzyści

 Piesi, w tym:

Osoby starsze

Osoby z ciężkimi bagażami 

(np. torbami na kółkach)

 Rodzice z małymi dziećmi, 

również w wózkach

Osoby z niepełnosprawnością

 Kierowcy, pasażerowie  i 
rowerzyści w drodze z/do pojazdu



Potrzeby pieszych

Możliwość poruszania się w obu kierunkach bez „mijanek”

Możliwość przejścia najkrótszą drogą od źródła do celu

Możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię

Możliwość przejścia przez skrzyżowanie w jednym cyklu

Możliwość bezpiecznego i wygodnego poruszania się 

wszystkich rodzajów pieszych

 Uwzględnienia potrzeb pieszych przez projektantów i 

zarządców dróg 



Szerokość 

dwukierunkowego chodnika

 § 44. 1. Chodnik powinien mieć szerokość 
dostosowaną do natężenia ruchu 
pieszych

 2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy 
pasie postojowym nie powinna być 
mniejsza niż 2,0 m

 3. Szerokość chodnika powinna być 
odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz 
ruchu pieszych jest on przeznaczony do 
usytuowania urządzeń technicznych, w 
szczególności podpór znaków 
drogowych, słupów, drzew, wejść lub 
zjazdów utrudniających ruch pieszych.

(Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne)



Szerokość 

dwukierunkowego chodnika

 Półtorametrowy chodnik to 
odpowiednik czterometrowej 
jezdni dwukierunkowej

 Dwa metry to minimalna 
funkcjonalna szerokość w obszarze, 
gdzie ruch pieszy występuje w 
wymiarze większym niż 
sporadycznym (kilka osób na 
godzinę)

 Szerokość funkcjonalna oznacza 
szerokość wolną od przeszkód

 W obszarach o średnim i dużym 
natężeniu ruchu pieszego, chodniki 
powinny być odpowiednio szersze



Szerokość 

dwukierunkowego chodnika

 Dwumetrowy chodnik umożliwia w 

miarę swobodny ruch osób 

poruszających się pojedynczo

 Niemniej, taka szerokość nadal 

zniechęca do poruszania się pieszo, 

utrudniając mijanie się osób 

idących parami, w grupie lub 

niosących większe zakupy

 Funkcjonalne minimum to 2,5m 
wolne od przeszkód(czyli 3,0m 

bezp. przy jezdni)



Szerokość 

chodnika na skrzyżowaniu 

 Chodnik na skrzyżowaniu 

powinien uwzględniać 

miejsce na zarówno 

kumulację pieszych jak i ruch 

pieszych nie korzystających z 

danego przejścia

 Problem ten częściowo 

rozwiązuje wykorzystanie 

skrajni/szerokości pasa zieleni

 W przypadku parkowania na 

jezdni, warto poszerzyć 

chodnik na skrzyżowaniu



Szerokość 

chodnika na skrzyżowaniu 

 Z punktu widzenia pieszych, 
przystanek przylegający do 
chodnika jest skrzyżowaniem

 Krzyżują się na nim drogi 
pieszych w(y)siadających 
oraz idących, jak też 
gromadzą się oczekujący

 Z rozwagą należy zatem 
stosować zatoki, a w razie 
potrzeby zastępować je 
peronami półwyspowymi

 Umożliwia to też zwiększenie 
liczby miejsc do parkowania



Bezpośredniość trasy 

na skrzyżowaniu

 Trasa pieszego na 

skrzyżowaniu powinna 

prowadzić jak najbardziej 

w ciągu chodnika przed i 

za skrzyżowaniem

 Ręczna detekcja pieszych 

niemal zawsze komplikuje 

drogę pieszego – w razie 

konieczności stosowania 

detekcji, powinna być 

zastąpiona automatyczną



Bezpośredniość trasy 

na skrzyżowaniu 

 Trasy piesze powinny 

zawsze uwzględniać 

najkrótszą drogę od 

źródła do celu

Oznacza to potrzebę 

zapewnienia możliwości 

przejścia przez wszystkie 

ramiona skrzyżowania 

(bez pokonywania 

znaczących różnic 

wysokości)



Bezpośredniość trasy z/do przystanku 

na skrzyżowaniu 

 Przystanki położone 
między jezdniami powinny 
być jak najczęściej 
dostępne z obu stron

 Przejścia podziemne 
mogą uzupełniać pasy, 
ale ich skutecznie nie 
zastępują

 Przejście podziemne pod 
9-metrową jezdnią to 
równowartość ok. 150m 
drogi w poziomie



Bezpośredniość i bezpieczeństwo 

 Ustawienia świateł powinny 

umożliwiać pokonanie jednego 

ramienia skrzyżowania w jednym 

cyklu

 Jest to łatwiejsze w przypadku 

zwartych skrzyżowań, z krótszymi 

czasami ewakuacji

 Należy przyjąć, że prędkość 

pieszego to maks. 1 m/s

 Bardziej kompaktowe skrzyżowania 

służą też poprawie bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo: parametry jezdni

 Przy przejściach dla pieszych 

wskazane jest zminimalizowanie 

liczby pasów ruchu oraz ich 

szerokości

 Istotne jest też zastosowanie jak 

najmniej łagodnych łuków na 

zakręcie prowadzącym na 

przejście, tak by ograniczyć 

prędkość samochodu i zapewnić 

wzajemną widoczność



Bezpieczeństwo: 

efektywne rozwiązania  

 Wjazdy na posesję i drogi 
podporządkowane to też 
skrzyżowania

 Pierwszeństwo pieszych 
poruszających się drogą z 
pierwszeństwem powinno być 
wyraźnie zaznaczone

 Najskuteczniejszym wyjściem jest 
zastosowanie ciągłości niwelety 
(i ew. nawierzchni) chodnika

 Przejścia służą wtenczas jako 
progi spowalniające, a chodnik 
nie przysparza kłopotów osobom 
z trudnościami w poruszaniu się



Bezpieczeństwo:

efektywne rozwiązania

 Na skrzyżowaniach 

równorzędnych skutecznym 

wyjściem jest wyniesienie 

całej tarczy skrzyżowania

 Przejścia dla pieszych na 

ulicach o ruchu 

uspokojonym najlepiej 

sytuować na grzbiecie 

progu spowalniającego 

(bez obniżeń pomiędzy 

chodnikiem a przejściem)



Bezpieczeństwo:

efektywne rozwiązania

 Zwężenie jezdni na przejściu 
poprawia widoczność

 Bynajmniej nie wyklucza to 
stosowania uspokojenia 
ruchu w postaci 
wyniesionego przejścia lub 
progów wyspowych 
(wskazanych na ulicach z 
ruchem autobusów)

 Niezwężenie ulicy może 
uczynić progi wyspowe 
nieskutecznymi



Bezpieczeństwo i dostępność

 Przy projektowaniu 

skrzyżowań i przejść należy 

stosować podejście 

uniwersalne: infrastruktura 

powinna być dostępna dla 

wszystkich

 Takie podejście poprawia 

warunki ruchu i 

bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników



Bezpieczeństwo i dostępność

 Krawężniki na przejściach 
dla pieszych powinny mieć 
maksymalną wysokość 0cm

Odpływy powinny być 
usytuowane przed 
przejściem dla pieszych od 
strony napływu wody

 Na przejściu nie powinno 
być żadnych odkrytych 
rynienek ani otworów, 
zwłaszcza równoległych do 
trasy pieszych



Bezpieczeństwo i dostępność

 Należy pilnować nie tylko 

profilu poprzecznego jezdni, 

lecz również podłużnego

Woda nie powinna w 

żadnym wypadku gromadzić 

się na przejściu

 Pogarsza to bezpieczeństwo 

oraz drastycznie obniża 

komfort ruchu (i oczekiwania) 

pieszych



Zarządzanie i projektowanie

 Dokonywanie regularnych przeglądów i napraw 

infrastruktury pieszej

 Dbanie o infrastrukturę pieszą przy remontach dróg (np. 

utrzymanie braku uskoku na przejściu przy wymianie 

nawierzchni)

 Zapobieganie parkowaniu utrudniającemu ruch pieszy 

oraz egzekwowanie przepisów w tym zakresie

 Uwzględnianie potrzeb ruchu pieszego na etapie 

projektowania (w zakresie większym niż minimalnym)

Minimalizowanie ryzyka wypadków poprzez wymuszanie 

bezpiecznych zachowań na kierowcach



Dziękuję za uwagę


