
 
PRACOWNIA INŻYNIERSKA „PRO - DM” 

 IWONA GRYGLAK 
Droginia 386, 32-400 Myślenice 

NIP: 734 289 25 54, REGON: 123129299 
tel. 536 343 509, www.prodm.pl 

e-mail: pracownia.prodm@gmail.com 
 

Droginia, listopad 2018r. 

 
AUDYT BRD  

WYBRANYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH  
NA DROGACH PUBLICZNYCH  

MIASTA KRAKOWA 
 

 

Adres : M. KRAKÓW 

 

Inwestor: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 

I TRANSPORTU W KRAKOWIE 

UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW 

 

Zespół Audytorski:  
 

Mgr inż. Iwona Gryglak – 

kierownik projektu 

 

 

 

mgr inż. Marek Nosek 

mgr inż. Marcin Wolski 

 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Wiśnicki 

 

Egz. 1 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  2 

SPIS TREŚCI: 
I. Wstęp ............................................................................................................................. 4 

1.1 Podstawa opracowania ................................................................................................. 4 

1.2 Cel i zakres pracy ......................................................................................................... 4 

II. OPIS METOD POMIAROWYCH: ........................................................................... 6 

2.1 Pomiar natężenia ruchu ................................................................................................ 6 

2.2 Pomiar prędkości .......................................................................................................... 6 

2.3 Wideorejstracja ............................................................................................................. 7 

2.4 Wykonanie audytu BRD .............................................................................................. 7 

2.5 Analiza konfliktów ruchowych .................................................................................. 13 

III. Podstawowe wymogi stawiane przejściom dla pieszych: ........................................ 26 

IV. WYPADKI: ................................................................................................................. 31 

1.1  DANE POLSKA ....................................................................................................... 31 

1.2 WSKAŹNIKI WYPADKOWOŚCI NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH 

OBJĘTYCH AUDYTEM ................................................................................................ 36 

V. Audyt BRD: ................................................................................................................ 40 

Przedmiotem audytu jest 61 przejść dla pieszych zlokalizowanych w m. Kraków wg 

poniższego zestawienia. Przedmiotowym przejściom zostały nadane następujące nr: ... 40 

VI. WYNIKI AUDYTÓW ................................................................................................ 44 

6.1 Ul. Armii Krajowej .......................................................................................................... 44 

6.2 Armii Krajowej (pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską) ........................... 51 

6.3 Ul. Meissnera i ul. Chałupnika ........................................................................................ 63 

6.4 Ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów .............................................................................. 74 

6.5 Ul. Na Zjeździe i ul. Kącik ............................................................................................... 84 

6.6 Al. Gen. W . Andersa ....................................................................................................... 96 

1. Ogólne dane o Audycie BRD ............................................................................................. 96 

6.7 Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego ........................................................................... 305 

6.8 Ul. Mackiewicza i ul. Bursztynowa ............................................................................... 335 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  3 

6.9 Ul. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu .................................................................................. 343 

6.10 Ul. Okulickiego i ul. Czaplickiego ............................................................................... 373 

6.11 Ul. Brodowicza i ul. Bandurskiego ............................................................................. 381 

6.12 Ul. Brodowicza i ul. Kielecka ...................................................................................... 390 

6.13 Ul. Olszyny i ul. Łukasiewicza ..................................................................................... 397 

6.14 Ul. Meisnera i ul. Fiołkowa .......................................................................................... 411 

6.15 Ul. Ptaszyckiego (rejon posesji nr 11) ......................................................................... 424 

6.16 Ul. Solidarności (Pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Andrzeja Struga) ......................... 439 

6.17 Ul. Tyniecka (na wys. Budynku nr 61) ....................................................................... 456 

6.18 Ul. Strzelców i ul. Rozrywki ........................................................................................ 464 

6.19 Ul. Dobrego Pasterza i ul. Majora .............................................................................. 481 

6.20 Ul. Olszanicka i ul Majówny ....................................................................................... 493 

6.21 Ul. Sucharskiego i ul. Potrzask ................................................................................... 503 

6.22 Ul. Malborska i ul. Szkolna ......................................................................................... 524 

VII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ........................................................................... 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  4 

I. WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania  

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w imieniu i na 

rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 

działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 37/2018 z dnia 21 marca 2018 r, 

udzielonego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu , 

działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 155/2017 Prezydenta Miasta Kraków 

z dnia 16 maj 2017 r. 

Umowa nr 1008/ZIKIT/2018 z dnia 07.09.2018 r. 

1.2 Cel i zakres pracy 

Celem opracowania jest ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na 

wybranych przejściach dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) zarządzanych przez 

ZIKIT na terenie miasta Kraków. 

 

Przeprowadzony  audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmował:  

• inwentaryzację przejścia dla pieszych wraz z pozyskaniem niezbędnych danych 

(podkładów mapowych, inwentaryzacji organizacji ruchu w terenie, danych o 

zdarzeniach drogowych itp.),  

• wizję lokalną wraz z obserwacją zachowań wszystkich uczestników ruchu 

drogowego przeprowadzoną przez Audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• przeprowadzenie pomiarów niezbędnych do oceny ekspozycji na ryzyko i skutków 

potencjalnego zdarzenia z udziałem pieszego (natężenie ruchu kołowego i pieszego, 

prędkości pojazdów),  

• opracowanie karty bezpieczeństwa ruchu przejścia dla pieszych,  

• ocenę poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu wraz z 

ewentualnym wskazaniem przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa,  

• przedstawienie rekomendacji poprawy bezpieczeństwa ruchu dla poszczególnych 

lokalizacji.  

Celem audytu jest wskazanie obszarów problematycznych, określenie przyczyn 

problemów oraz propozycja ich rozwiązania wraz z określeniem kolejności 

zalecanych działań w zależności od spodziewanego efektu poprawy bezpieczeństwa.  
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W ramach oceny BRD przewiduje się rozwiązania z zakresu:  

− środków budowlanych (w tym zawężenia przekroju jezdni, poprawy geometrii 

skrzyżowania, przebudowy chodników, budowy wysp azylu)  

− środków organizacji ruchu drogowego, zwłaszcza uzupełnienia lub zmiany 

oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd,  

− poprawy stanu infrastruktury, zwłaszcza nawierzchni jezdni / torowiska 

tramwajowego, oświetlenia ulicznego itp.,  

− poprawy widoczności: kierowca – pieszy, pieszy – kierowca.  

− wprowadzenia ułatwień dla osób niepełnosprawnych,  

− zmiany lokalizacji bądź likwidacja przejścia dla pieszych (wraz ze wskazaniem 

schematycznym proponowanych lokalizacji),  

− innych wskazanych przez audytora.  

 

Każde z przejść zostało indywidualnie ocenione pod względem spełnienia warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem końcowym powinien jest raport stanu 

bezpieczeństwa ruchu na przejściach zawierający:  

− ocenę porównawczą przejść ze względu na zagrożenie poziomu bezpieczeństwa 

ruchu (klasyfikację przejść dla pieszych) wraz z rekomendacjami kolejności 

wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa ruchu na poszczególnych przejściach 

dla pieszych,  

− ostateczną ocenę i wnioski oraz zalecenia audytora dot. stanu bezpieczeństwa na 

poszczególnych przejściach dla pieszych.  
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II. OPIS METOD POMIAROWYCH 

2.1 Pomiar natężenia ruchu 

Pomiary natężenia ruchu drogowego przeprowadzone zostały w godzinie 

charakterystycznej dla:  

 porannego szczytu komunikacyjnego – 700-900 

 popołudniowego szczytu komunikacyjnego – 1400-1700 

 okresu wzmożonego ruchu pieszego lub innego charakterystycznego dla danej 

lokalizacji (np. okresy dojść dzieci do szkół, przystanków, obiektów rekreacji itp.) 

– 1200-1400. 

Czas i okres pomiarów natężenia ruchu Wykonawca uprzednio uzgodnił 

z Zamawiającym. Pomiar natężenia ruchu kołowego prowadzony był 

z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów w ruchu drogowym (rowery, 

motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciężarowe z przyczepami, 

mikrobusy, autobusy, inne) i kierunkowej. Pomiar ruch pieszego został 

przeprowadzony z  podziałem na: dzieci, osoby starsze oraosoby o ograniczonej 

sprawności ruchowej. Oddzielnie został ujęty ruch rowerowy w obrębie przejść. 

Wyniki pomiaru natężenia ruchu drogowego  przedstawiono w formie tabelarycznej i 

graficznej w opracowanej karcie przejścia dla pieszych. 

Pomiary wykonywane były ręcznie z zapisem wideorejstracji w trakcie 

wykonywanych pomiarów. 

 

2.2 Pomiar prędkości 

Pomiar prędkości wykonany był urządzeniem pomiarowymi Iskra. Wykonywany był 

w odległości do 100 metrów od przejścia dla pieszych. Pomiar prędkości obejmował  

pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie poruszające się w ruchu swobodnym poza godzinami 

szczytu. Pomiarowy dokonywał zapisu w tabelce, wpisując zmierzoną prędkość 

pojazdu.  
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Źródło: zdjęcie własne 
 

2.3 Wideorejstracja 

Wideorejstracja odbywała się z pomocą kamer ustawionych na stojakach, które 

rejestrowały obraz powierzchni przejścia dla pieszych, drogę dojścia i dojazdu  do 

przejścia dla pieszych oraz zachowania kierujących pojazdami i pieszych zarówno 

przed przejście dla pieszych, jak również na tym przejściu.  

 

2.4 Wykonanie audytu BRD 

Przed przystąpieniem do audytu został opracowany formularze do inspekcji przejścia 

dla pieszych. Zawierał on elementy inwentaryzacji i poddawane ocenie w celu 

umożliwiania przeprowadzenia metodycznej oceny stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i identyfikacji zagrożeń na przejściu dla pieszych w danej lokalizacji.  

Inwentaryzacja obejmowała elementy geometryczne, organizację ruchu, jego 

wyposażenie, warunki widoczności kierowca-pieszy, otoczenie, parkowanie  

w otoczeniu przejścia, oświetlenie przejścia itp. niezbędne do oceny bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Oprócz oceny zawartej w raporcie dla każdego przejścia dla 

pieszych wykonano dokumentację fotograficzną i pomiarową.  

Wizje lokalne przeprowadzone przez Audytorów wykonywane były w dni robocze i 

sobotę, co najmniej jednokrotnie w porze dziennej oraz co najmniej raz w porze 

ograniczonej widoczności (po zmierzchu), wykluczając czas opadów. 
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Formularz terenowy: 

NR KARTY: ………………….. 

 

karta oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 

 

Nazwa zadania: AUDYT BRD WYBRANYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH  

NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA KRAKOWA 

DATA:  LOKALIZACJA: KRAKÓW ULICA:  

 

WARUNKI 
POGODOWE: 

 

 

1. PRZEKRÓJ DROGOWY:   

Ilość pasów ruchu: 

1 2 3 4 

    

 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI 

JEZDNIA 1 
PAS DZIELĄCY 

(P)/AZYL (A)/ 
TOROWISKO (T) 

JEZDNIA 2 

D
ro

g
a

 d
la

 
ro

w
e

ró
w

 

C
h

o
d

n
ik 

P
a

s zie
le

n
i 

Z
a

to
ka

 
a

u
to

bu
so

w
a 

P
a

s ruch
u

 
d

la
 ro

w
eró

w
 

 

D
ro

g
a

 d
la

 
ro

w
e

ró
w

 

C
h

o
d

n
ik 

P
a

s zie
le

n
i 

Z
a

to
ka

 
a

u
to

bu
so

w
a 

P
a

s ruch
u

 
d

la
 ro

w
eró

w
 

 
 

         

 

Nawierzchnia: ………………………… 

Prędkość dopuszczalna …………………. 

Czy audytor dysponuje projektem DOR: 

TAK   NIE  

 

Zgodność istniejącego oznakowania z projektem organizacji ruchu: 

TAK   NIE  NIE 
DOTYCZY 
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2. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA: 

SZKOŁA TAK   NIE  odległość ……………………………….. 

 

PRZYSTANEK TAK   NIE 
 

odległość 
……………………………….. 

 

OBIEKT GENERUJĄCY 
WZMOŻONY RUCH PIESZY 

TAK   NIE 
 

odległość 
……………………………….. 

 

(charakterystyka) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. OZNAKOWANIE PIONOWE: 

 

D-6 

JEST  BRAK  JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE 
 

DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:…….................
............................................. 

    

 

 

D-6b 

JEST  BRAK 
 

JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE  DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:…….................
............................................. 

    

 

 

D-6 SO 

JEST  BRAK 
 

JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE 
 

DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:…….................
....................................... 

    

 

 

T-27 

JEST  BRAK 
 

JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE  DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:…….................
....................................... 

    

 

 

A-16 

JEST  BRAK  JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE  DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:……............
............................................ 

    

 

A-17 

JEST  BRAK 
 

JAK JEST PODAĆ STAN: NOWE  DO 
WYMIANY 

 

   JAK BRAK PODAĆ 
LOKALIZACJĘ:…….................
....................................... 
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Inne (podać jakie): ……………………………………………………………………………………………… 

Widoczność 
oznakowania : 

jest 
 

brak 
 

 

Jak brak podać przyczynę:* zasłonięte przez gałęzie, drzewo, reklamę, sygnalizator, inne znaki, inne 

obiekty, nie odpowiednia wysokość zamontowania znaku, inne  

*właściwe podkreślić 

 

4. OZNAKOWANIE POZIOME: 

 

5. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE PRZEJŚCIA: 

 

Szerokość przejścia P-10:  

Długość przejścia dla pieszych:  

Inne parametry: 

Rys. przejścia z kierunkami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-10 

JEST 

 

BRAK 

 

P-11 

JEST 

 

BRAK  

 
Wypełnienie 

kolorem 
czerwonym: 

TAK NIE 

 

P-14 

JEST 

 

 

BRAK 

  

P-4 

JEST 

 

BRAK 
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Szerokość przejazdu P-11 (rowerowego) min. 1,80m (przejazd 
jednokierunkowy) 

TAK  NIE 
 

                                                              min. 3,00 m (przejazd 
dwukierunkowy) 

TAK  NIE 
 

 

Wyposażenie przejścia  w 
elementy dla niewidomych 

JEST 
 

BRAK 
 

Azyl dla pieszych 
ze znakiem C-9 

JEST 
 

BRAK 
 

 

Oświetlenie uliczne 
przejścia 

JEST 
 

BRAK 
 

Parametry azylu 
min. szer. 2,0 m 

TAK 
 

NIE 
 

Oświetlenie dedykowane 
dla  przejścia 

JEST 
 

BRAK 
 

Obustronne 
chodniki  

TAK 
 

NIE 
 

 

 

 

Szerokość chodników (strefy oczekiwania pieszego):  

- chodnik przy przejściu – ……………. 

- strefa oczekiwania przy przejściu (w obrębie chodnika) – ………….. 

- strefa oczekiwania pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią – …………… 

 

6.OCENA OTOCZENIA: 

Czy w obrębie przejścia występuje 
zieleń 

TAK  
 

NIE  

 

Czy wpływa na przejście: 

                

zaciemnienie TAK   NIE  

zaśmiecenie liśćmi, 
gałęziami 

TAK  NIE 
 

ograniczenie 
widoczności 

TAK  NIE 
 

 

7.PARKOWANIE: 

Czy w obrębie przejścia + 10 m 
występuje parkowanie samochodów 

TAK   NIE 
 

 

Czy zgodnie z przepisami i DOR TAK   NIE  NIE 
DOTYCZY 

 

 

 

 

8.OCENA WIDOCZNOŚCI: 

Przez kierowcę (pieszego wchodzącego na przejście lub rowerzysty JEST  BRAK  
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wjeżdżającego na przejazd)  

 

Jak brak podać przyczynę:* drzewo, krzewy, znaki drogowe, reklama, bariery, parkowanie pojazdów 
przy krawędzi jezdni, parkowanie pojazdów na chodniku, 
inne:……………………………................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

*właściwe podkreślić 
Przez pieszego (pojazdu nadjeżdżającego z lewej lub prawej strony) 
 

JEST 
 

BRAK  

 

Jak brak podać przyczynę:* drzewo, krzewy, znaki drogowe, reklama, bariery, parkowanie pojazdów 
przy krawędzi jezdni, parkowanie pojazdów na chodniku, 
inne:……………………………................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

*właściwe podkreślić 

 

Zalecenia: Opis 

Środki budowlane  

Organizacja ruchu  

Inne  

 

9. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 

 

NR PRZEJŚCIA: OCENA: 

  

 

 
 
 
 

Zespół audytorski 
 

Podpis 
 

mgr inż. Iwona Gryglak  

mgr inż. Marek Nosek  

mgr inż. Marcin Wolski  

mgr inż. Tomasz Wiśnicki  
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2.5 OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH 

Z UDZIAŁEM PIESZYCH PRZY POMOCY MIAR POŚREDNICH  

Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych przy pomocy 

miar pośrednich ma za zadanie wstępnie wskazać jakie jest ryzyko wystąpienia 

zdarzeń drogowych na podstawie charakterystycznych parametrów dla danego 

przejścia dla pieszych.  

Opis zastosowanej metody 

W tym opracowaniu wykorzystano metodę brytyjską PV2 i jej zmodyfikowaną wersję 

mPV2 opisaną w: Cheshire East Council, Pedestrian Crossing Policy 2011. 

Sama metoda PV2 opiera się na prostym założeniu, iż konflikty ruchowe tworzy para 

strumieni kolizyjnych pojazdów i pieszych poruszających się przez przejście dla 

pieszych. Wzrastające natężenie ruchu pieszego wpływa na wzrost 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. 

Metoda PV2 wyraża się formułą: 

PV2 > 0,1x108  

gdzie: 

 P - liczba pieszych [os/h] 

 V - liczba pojazdów [poj/h] 

 

Jeżeli nierówność jest spełniona można przyjąć, że na przejściu jest już duży ruch 

kolizyjnych strumieni ruchu, który obliguje do wykonania pełnoprawnego przejścia dla 

pieszych oznakowanego P-10 (szerokość min 4,00 m) i znakami D-6. 

Zmodyfikowana wersja mPV2 uwzględnia szereg współczynników zależnych od 

parametrów występujących na danym przejściu. Podstawowym parametrem 

pozostaje natężenie ruchu pieszego i samochodowego. Do analiz wykorzystano 

informację jak długie jest przejście dla pieszych, z jaką prędkością poruszają się 

pojazdy w rejonie przejścia. Dodatkowo zapoznano się charakterystyką 

użytkowników przejść dla pieszych oraz sposobie porusza się po przejściu. 

Uwzględniono występowanie w pobliżu przejść obiektów użyteczności publicznej 

generujących wzmożony ruch pieszy. 
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Do oceny uwzględniono następujące elementy:   

 długość przejścia dla pieszych [m] 

 prędkość z jaką poruszają się pojazdy przed przejściem dla pieszych [km/h] 

 rzeczywisty czas przejścia przez przejście dla pieszych [s] 

 przejścia z których korzystają dzieci w wieku do 10 lat, 

 przejścia z których korzystają osoby starsze (>60 lat), 

 przejścia/przejazdy z których korzystają rowerzyści 

 lokalizacja przejścia w pobliżu szkoły, szpitala, domów kultury, ruchliwego 

centrum handlowego lub innych uczęszczanych obiektów. 

Do obliczeń wykorzystano formułę: 

mPV2 = P x V2 x Uc x Ep x Pw x pb x Rw x Ct x Vs x Cs > 0,6 x 108 

gdzie: 

 P - liczba pieszych [os/h], 

 V - liczba pojazdów [poj/h], 

 Uc - współczynnik uwzgledniający odsetek dzieci poniżej 10 roku życia 

chodzących bez opieki pojawiających się na przejściu dla pieszych. Jeśli 

procent dzieci jest mniejszy niż 10% to Uc = 1, powyżej współczynnik wzrasta 

proporcjonalnie max do poziomu Ep=1,81, 

 Ep - współczynnik uwzgledniający odsetek osób powyżej 60 roku życia 

pojawiających się na przejściu dla pieszych. Jeśli procent osób starszych jest 

mniejszy niż 10% to Ep=1, powyżej współczynnik wzrasta proporcjonalnie 

max do poziomu Ep=1,81, 

 współczynnik uwzgledniający odsetek pieszych z wózkami spacerowymi, 

inwalidzkimi oraz niewidomych pojawiających się na przejściu dla pieszych. 

Jeśli procent jest mniejszy niż 5% to Pw = 1, powyżej współczynnik wzrasta 

proporcjonalnie max do poziomu Ep=1,90, 

 Pb – współczynnik uwzgledniający odsetek rowerzystów przekraczających 

drogę. Jeśli procent rowerzystów jest mniejszy niż 15% to Pb = 1, powyżej 

współczynnik wzrasta proporcjonalnie max do poziomu Ep=1,74, 

 Rw – współczynnik szerokości drogi na przejściu. wyznacza się z wzoru 

Rw=L/7,3 Jeśli długość przejścia jest nie większa niż 7,3m to Rw = 1. 
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 Ct - współczynnik czasu przejścia przez przejście dla pieszych. Jeśli czas 

przejścia trwa mniej niż 26 sekund to Ct = 1, gdy 26 - 40 sekund to Ct = 1,2, 

41 - 60 to Ct = 1,4, jeśli powyżej 60 sekund to Ct = 1,6 

 Vs – współczynnik prędkość pojazdów przejeżdżających przez przejście. Jeśli 

jest poniżej 49 km/h to Vs = 1; 49 - 56 km/h: Vs = 1,1; 57 – 64 km/h: Vs = 1,2; 

65 - 73 km/h: Vs = 1,3; 74 - 80 km/h: Vs = 1,4. Dla prędkości ponad 80 km/h 

zastosować skuteczne środki ograniczenia prędkości lub poprowadzić 

przejście na innym poziomie. 

 Cs – współczynnik lokalizacji obiektów użyteczności publicznej jeżeli przejście 

znajduje się na drodze która przecina dzielnice, zlokalizowane jest w pobliżu 

szkoły, kliniki, domu kultury, domu spokojnej starości, lub ruchliwego centrum 

handlowego. Jeżeli występuje przynajmniej jeden z wyżej wymienionych 

elementów, to Cs = 1,1, gdy dwa to Cs = 1,25, a przy trzech lub więcej z 

wymienionych wyżej elementów to Cs = 1,4. 

 

Spełnienie powyższej formuły zaleca wprowadzenie działań poprawiających 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych. Brytyjczycy w tym 

przypadku zalecają wprowadzenie przejścia typu „zebra” lub wprowadzenie 

sygnalizacji świetlnej. W naszych warunkach „zebra” jest na każdym przejściu dla 

pieszych. Można jeszcze wprowadzać inne dodatkowe rozwiązania, które poprawiają 

warunki BRD. Działania jakie należy wprowadzić powinny być dobierane 

indywidualnie dla danego przejścia.  

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych powinno być 

analizowane w przypadku gdy mPV2 ma zbliżoną wartość do PV2 i ich wartości są 

duże. W tym celu można wykonać analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej. 

W sytuacji gdy ze względów ruchowych sygnalizacja świetlna nie może być 

zastosowana to należy wykonać przejścia na innym poziomie niż droga. 

Analizując wyniki można powiedzieć, że przejścia w kilku miejsca mogą wymagać 

budowy sygnalizacji świetlnej. W pierwszej kolejności zaliczyć do nich można 

przejścia w pkt: 2, 5, 6B, 6E, 6K, 9, 13 oraz punkt 19. 
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Wykres nr 1 
Wskaźnik PV2 i mPV2 na 61 wybranych przejściach. 
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Wykres nr 2 
Ranking różnicy wskaźników mPV2 z PV2 dla poszczególnych przejść dla pieszych. 
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W przypadku gdy mPV2 i PV2 się różnią do siebie, można poszukiwać rozwiązań 

poprawiających warunki BRD na przejściu dla pieszych związanych z zastosowanymi 

współczynnikami w metodzie mPV2. Na podstawie współczynników można określić 

co wpływa na wartość mPV2 i kierunkować zmiany poprawiając w pierwszej 

kolejności wartości współczynniki, mające największy wpływ na konflikty ruchowe. 

Współczynniki, które da się zmienić i mamy na nie wpływ to: Rw, Ct, Vs. Można to 

zrobić przy pomocy:  

- Wprowadzenia azylu, wyspy lub zmniejszenie długości przejścia dla pieszych 

poprzez zawężenie drogi - zmniejsza długość przejścia i czas potrzebny do 

przekroczenia drogi, formalnie powstają dwa przejścia, co zmniejsza natężenie 

pojazdów na przejściu dla pieszych (powstają dwie jezdnie i duże natężenie ruchu 

pojazdów zostaje rozdzielony z jednego przejścia na dwa przejścia dla pieszych  – 

wpływ na wspł. Vs przypadek przejścia w pkt. 6G).  

- Wprowadzenia automatycznego dozoru prędkości - wpływ na prędkość pojazdów  

Pozostałe współczynniki są niezależne i nie jesteśmy w stanie ich zmienić, jednak 

możemy wprowadzać zarówno ułatwienia jak i ograniczenia, które będą miały wpływ 

na brd w rejonie przejścia jak np. wygrodzenia w rejonach szkół, podwyższenie 

tarczy przejścia, odpowiednie doświetlenie przejścia i inne. 

Przejścia które się kwalifikują do takich działań to przejścia w pkt: 1, 3, 4, 6D, 6E, 6G, 

9, 11, 12, 13,18. 

Zastosowanie automatycznego pomiaru prędkości może być zastosowane w pkt: 1, 

6A, 6B, 6C1, 7, 13, 15. Dodatkowo środki te można zastosować na przejściu 22, 

gdyż tam pomimo ograniczeń prędkości do 40 km/h średnia prędkość w rejonie 

przejścia wynosi 56 km/h, co przy połączeniu bliskości szkoły oraz stosunkowo dużej 

ilości osób z wózkami potencjalnie może pozytywnie wpłynąć na zachowania 

kierowców i warunki Brd na przejściu dla pieszych. 

Wyniki metody PV2 i mPV2 wraz z rankingiem  dla każdej z metod zestawiono 

w tabelach poniżej (tabele szczegółowe zostały przedstwione w cz. II Załączniki): 
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Tab 1. Zestawienie wyników miar pośrednich warunków brd na przejściach dla 
pieszych.
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Tab 2. Zestawienie wyników miar pośrednich warunków brd na przejściach dla 
pieszych wraz z oznkowaniem. 
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Tab. 3 ranking wg mPV2. 
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Tab. 4 ranking wg PV2. 
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Wykonano ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na 61 przejściach dla pieszych przy 

pomocy miar pośrednich metodą brytyjską PV2 i zmodyfikowanej metody mPV2 . Na 

zestawieniach tabelarycznych 1-4 przedstawiono ranking dla każdej z metod (PV2 i mPV2) 

i na ich podstawie można wstępnie wnioskować na których  przejściach dla pieszych jakie 

jest ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych. 

Z racji tego, że większość przejść nie spełnia warunki metody PV2 i zmodyfikowanej 

metody mPV2 poniżej przedstawiono te przejścia, które spełniają warunki nierówności.  

 

Tabl. 5 przejścia dla pieszych spełniające nierówność metody PV2 i zmodyfikowanej 

metody mPV2 

Tylko dwa przejścia spełnia warunki dwóch nierówności i według tej oceny nie wymagają 

podejmowania działań poprawiających warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściu. Oznacza to małe natężenia ruchu pieszego (przejście nr 17/KRK/2018) i 

kołowego (przejście 16A/KRK/2018). Nie oznacza to jednak, że przejścia są wykonane 

poprawnie i nie ma potrzeby wykonania na nich żadnych działań. Brak zdarzeń 

drogowych, może wynikać z małych natężeń ruchu. Szybki wzrost ruchu może w każdej 

chwili zmienić ocenę ryzyka dla tych przejść, a audyt BRD wskazał ocenę Audytorów BRD 

i jakie działania należy na nich wykonać.  

W sumie w 6 punktach (10 przejściach dla pieszych) spełniona została nierówność metody 

mPV2: 6I, 14, 15, 16, 17, 20. Przejścia te charakteryzują się małymi natężeniami ruchu 

kolizyjnych strumieni pieszego i/lub kołowego. Z tych przejść na szczególną uwagę 

zasługuje przejście nr 14A/KRK/2018 na którym odnotowano dwa zdarzenia drogowe. Z 

tego względu i to przejście należy kwalifikować jako wymagające działań w celu poprawy 

warunków BRD. Pozostałe przejścia podobnie jak i przejścia nr 17/KRK/2018 i 

16A/KRK/2018 posiadają oceny Audytorów BRD oraz wskazane błędy z zagrożeniami 

wraz ze wskazanymi zaleceniami jakie działania należy przeprowadzić na tych 

przejściach. 

Na pozostałych przejściach nierówność nie jest spełniona, co wskazuje już na tym etapie, 

że na nich należy podjąć działania w celu poprawy warunków BRD. Opisywana metoda, 
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zakłada, że przy niespełnieniu wskaźnika mPV2 należy przeanalizować zasadność 

budowy sygnalizacji świetlnej lub wykonać przejście typu „zebra”. Tak jak napisano 

powyżej każde przejście należy traktować indywidualnie.  

Opracowanie zawiera Audyty BRD wykonane przez Audytorów BRD wraz oceną 

wykonaną na podstawie czynników takich jak (natężenie ruchu pieszego, 

samochodowego, liczba zdarzeń drogowych, oświetlenie, przekrój drogi, konflikty). Wraz z 

powyższymi rankingami oceny audytorów stanowią priorytety jakie przejścia dla pieszych 

należy poprawiać w pierwszej kolejności. Zalecenia oraz jakie środki należy podjąć w celu 

poprawy zawarte są w Audytach BRD dla każdego z przejść.  

Miary pośrednie jak i liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych pozwala na 

określenie 28 przejść dla pieszych w 18 punktach, jako wymagające poprawy w pierwszej 

kolejności. 

Ze względu na to, iż część przejeść zlokalizowana jest na jednym skrzyżowaniu wskazano 

je jako całe elementy wymagające poprawy. Takie podejście wydaje się być zasadne gdyż 

wtedy można podjąć kompleksowe i skuteczne rozwiązania. 

Kolejność ustalono na podstawie pozycji w rankingach PV2 i mPV2  oraz ilości zdarzeń 

drogowych. 

1. Pkt 2/KRK/2018 – dwa pierwsze miejsca w PV2 i najwięcej 12 zdarzeń drogowych. 

2. Pkt 9/KRK/2018 – 9 zdarzeń drogowe i 3, 4 i 5 miejsca w rankingach PV2 i mPV2   

3. Pkt 6D/KRK/2018 – 7 zdarzeń drogowych oraz wysokie rankingi 7 miejsce zarówno 

PV2 i mPV2   

4. Pkt 6G/KRK/2018 – bardzo wysokie wskaźniki mPV2 dwa pierwsze miejsca dla tego 

punktu wg tego wskaźnika, 3 zdarzenia drogowe 

5. Pkt 6B/KRK/2018 – 4 zdarzenia drogowe wysokie miejsca w rankingu 5 PV2 i 10 

mPV2  

6. Pkt 6E/KRK/2018 – 5 zdarzeń drogowych i miejsca w pierwszej „20” rankingów PV2 i 

mPV2 dla dwóch przejść 

7. Pkt 1/KRK/2018 – 5 zdarzeń drogowych i miejsca w pierwszej „20” rankingów PV2 i 

mPV2 dla dwóch przejść 

8. Pkt 6F/KRK/2018- 5 zdarzeń drogowych i wysokie miejsce 22-24 w rankingach PV2 i 

mPV2   

9. Pkt 11/KRK/2018 – 4 zdarzenia drogowe i miejsce 21 miejsce w rankingu mPV2 i 26 

w rankingach PV2  

10. Pkt 3/KRK/2018 – 7 zdarzeń drogowych w rankingach miejsca około 30 
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11. Pkt 18/KRK/2018 – 1 zdarzenie drogowe ale wysokie miejsca w rankingu 13 PV2 i 

11 mPV2 

12. Pkt 10/KRK/2018 – 3 zdarzenia drogowe i wysokie miejsce 27 i 28 w rankingach 

PV2 i mPV2   

13. Pkt 13/KRK/2018 – 1 zdarzenie drogowe, miejsca w pierwszej „20” obydwu 

rankingów najwyższe 12 w mPV2. 

14. Pkt 6C/KRK/2018 – 3 zdarzenia drogowe 

15. Pkt 8/KRK/2018 – 3 zdarzenia drogowe 

16. Pkt 19/KRK/2018 – 1 zdarzenie drogowe, miejsca w pierwszej „20” obydwu 

rankingów 

17. Pkt 5/KRK/2018 – przejście 5C - 1 zdarzenie drogowe na 20 miejscu rankingu PV2  

18. Pkt 7/KRK/2018 – 3 zdarzenia drogowe na przejściu 7D, jednak przejście posiada 

bardzo niskie wskaźniki PV2 i mPV2   

 

Pozostałe przejścia należy wykonać w kolejności zgodniej z ocenami Audytorów BRD 

oraz rankingiem mPV2 . 

Wszelkie zalecenia i wskazania zawarte są w Audytach BRD jakie wykonano dla każdego 

przejścia oraz częściowo wskazano w rankingu powyżej. Czynniki te będą miały korzystny 

wpływ na wskaźnik mPV2, co skutkować będzie poprawą warunków BRD na przejściach 

dla pieszych. 
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III. Podstawowe wymogi stawiane przejściom dla pieszych 

 
W Polsce zasady ruchu na drogach publicznych (w tym również na przejściach dla 

pieszych), wzór znaku drogowego określającego przejście dla pieszych oraz warunki 

techniczne dotyczące lokalizacji przejść dla pieszych określają regulacje zawarte w 

wymienionych niżej aktach prawnych: 

 

 ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., 

poz. 1990), 

 ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 

późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393, z późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181, z późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

 

Bardzo ważnym elementem analiz wyznaczanych przejść dla pieszych powinno być: 

 

- wykonanie oceny widoczności pieszy – pojazd,  

Wyznaczony obszar musi być wolny od przeszkód (drzew, barier, zaparkowanych 

pojazdów). 

Prawo o ruchu drogowym: 

Art. 49 

„1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 
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2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej 

niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch 

pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.” 

 
 
 

 
Źródło:http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf 
 
- Oświetlenie dedykowane pieszemu,  

wyznaczone przejście powinno być widoczne w różnych porach dnia i warunkach 

atmosferycznych bez względu na formę i technologię oświetlenia.  

 

Zgodnie z podręcznikiem „Ochrona Pieszych” Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego:  

„Przejścia dla pieszych powinny być tak oświetlone, aby kierowca miał możliwość 

obserwacji sytuacji drogowej i obserwacji oczekującego na przejście lub poruszającego się 

po przejściu pieszego, natomiast pieszy miał możliwość obserwacji otoczenia przejścia dla 

pieszych i zbliżających się do niego pojazdów”. 

 

Prawidłowe oświetlone przejście powinno spełniać warunki: 

a) Norma PN‐EN 12464‐2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz. Tablica 5.1,  

b) Norma PN‐EN 13201‐1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia,  
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c) Norma PN‐EN 13201‐2 Oświetlenie dróg. Część  2: Wymagania oświetleniowe. 

Załącznik B (informacyjny),  

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie,  

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie, f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

g) Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) 

(planowanie i finansowanie oświetlenia na terenie gminy, dróg gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich jest zadaniem własnym gminy). 

 

 

Źródło: 
https://www.zdw.krakow.pl/pliki/procedury/popdp/wytyczne_do_projektowania_oswietlenia
_przejsc_dla_pieszych.pdf 
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Źródło: 
https://www.zdw.krakow.pl/pliki/procedury/popdp/wytyczne_do_projektowania_oswietlenia
_przejsc_dla_pieszych.pdf 
 
- nawierzchnia,  

Nawierzchnia na przejściu powinna być równa dając możliwość korzystania z przejścia 

wszystkim pieszym. Powinno się w szczególny sposób pamiętać o niepełnosprawnych 

uczestnikach ruchu pieszego, nawierzchnie na przejściu powinna mieć właściwości 

antypoślizgowe i antyodblaskowe. Nie powinna utrudniać przejścia lub przejazdu wózkiem 

inwalidzkie lub inny urządzeniem służącym osobom niepełnosprawnym.   

Bardzo ważnym elementem nawierzchni jest jej odwodnienie, w obszarze przejścia nie 

powinno się lokalizować kratek  ściekowych które przy złym utrzymaniu mogą powodować 

powstanie zastoisk wody na przejściu dla pieszych. Kratki ściekowe zgodnie w warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie powinny być 

lokalizowane przed przejściem dla pieszych od strony napływu strugi wody. 

 

- prawidłowe i jednorodne wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

BRD. 

Znaki pionowe i poziome oraz urządzenia BRD są pierwszym elementem który 

dostrzegają kierujący pojazdami, poprawna dobór i lokalizacja, ich widoczność, utrzymanie 

i konserwacja istotniej wpływają na zachowania kierowców w obrębie przejścia.  

 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  30 

- krwawężniki  

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie w § 127 Przejścia dla pieszych, określa parametry i wymogi jakim powinny 

odpowiadać krawężniki w obrebie przejść dla pieszych. 

 

„10. Przejście dla pieszych w obrębie wyspy albo pasa dzielącego powinno być  

w poziomie jezdni. Dopuszcza się wykonanie rampy na szerokości przejścia  

o pochyleniu nie większym niż 15%. Wyniesienie krawężnika wyspy albo pasa dzielącego 

na przejściu dla pieszych nie powinno być większe niż 2 cm. 

11. W obrębie przejścia dla pieszych, na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać 

rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15%”. 
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IV. WYPADKI 
Ponad 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” 

uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważw 

przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią 

samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów 

bezpieczeństwa.  

Poruszający się pieszy w przestrzeni drogi jest niechronionym uczestnikiem ruchu. 

Stanowi on najczęstszą ofiarę, co trzeciego wypadku w Polsce.Wraz ze wzrostem liczby 

pojazdów wzrasta ryzyko zdarzenia drogowego z udziałem pieszych.  

1.1  DANE POLSKA 

W latach 2015-2017 r. liczba wypadków bardzo powoli spada.  

 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 
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Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 
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Najczęściej do wypadków z osobami pieszymi dochodziło w obszarze zabudowanym, 

jednakże skutki wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym były 

tragiczniejsze, gdyż prawie w co trzecim wypadku zginął człowiek, zaś w obszarze 

zabudowanym w co trzynastym. Poza obszarem zabudowanym drogi nie są oświetlone, 

dlatego też piesi są mniej widoczni, szczególnie podczas złych warunków 

atmosferycznych. 

Jednym z głównych miejsc w którym dochodzi do największej liczby zdarzeń jest przejście 

dla pieszych.   

   

Dane z 2017 r. 

 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

(człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce 

zdecydowanie wysuwa się człowiek. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze 

znaczenie. 
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Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 

Bardzo dużą grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2017 roku spowodowali 

oni 2 378 wypadków (7,3% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 425 osób 

(15% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 2 012 osób (5,1% ogółu rannych).  

Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:  

• wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, 

• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,  

• wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody,  

• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, 

 

Najwięcej wypadków, bo 619 (26% ogółu wypadków z winy pieszych) oraz najwięcej ofiar 

śmiertelnych, bo 169 tj. (39,8% ogółu zabitych w wypadkach z winy pieszych) 

spowodowali piesi w wieku powyżej 60 lat.   

 

Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 

przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których 

przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami. 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  35 

 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 

Podsumowanie wypadków drogowych w kraju: 

 

 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-

roczne.html 
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1.2 WSKAŹNIKI WYPADKOWOŚCI NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH OBJĘTYCH 
AUDYTEM  

 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Stan bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych objętych audytem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przestrzeni ostatnich trzech lat wyraźnie się 

poprawił. Z danych uzyskanych z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wynika, 

że liczba zdarzeń na przejściach dla pieszych w roku 2018 znacząco zmalała.  

 
Lp. Ulica Skrzyżowanie z ulicą Nr przejścia

liczba 
zdarzeń 

2015
LR CR Z

liczba 
zdarzeń 

2016 
rok

LR CR Z

liczba 
zdarzeń 

2017 
rok

LR CR Z

liczba 
zdarzeń 

2018 
rok

LR CR Z

1A/KRK/2018 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0
1B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2A/KRK/2018 1 1 0 0 3 1 1 0 6 2 4 0 1 1 0 0

2B/KRK/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
3B/KRK/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0

4 Krupnicza Dolnych Młynów 4/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5C/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

6A1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6B1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6B2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6C1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6D1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 1 0
6D2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6E2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
6F1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6F2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

6G1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6G2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6H1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6H2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6I2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6J1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6K2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7C/KRK/2018 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7D/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

8 Mackiewicza Bursztynowa 8/KRK/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9B/KRK/2018 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9C/KRK/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9D/KRK/2018 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

10 Okulickiego Czaplickiego 10/KRK/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
11 Brodowicza Bandurskiego 11/KRK/2018 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
12 Brodowicza Kielecka 12/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

13A/KRK/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14A/KRK/2018 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16B/KRK/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tyniecka Na wys. bud. Nr 62 17/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18C/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19A/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19B/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Olszanicka J. Majówny 20/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sucharskiego Potrzask 21/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Malborska Szkolna 22/KRK/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

1 Armii Krajowej Bronowicka

2 Armii Krajowej 
pomiędzy ul. 
Przybyszewskiego a ul. 
Piastowską 

3 Meissnera Chałupnika

5 Na Zjeździe Kącik

6A Andersa ul. Bogusza

6B Andersa przystanek os. Strusia

6C Andersa na wys. ul. Marka Sycha

6D Andersa rondo gen. Maczka

6E Andersa os. Albertyńskie

6F Andersa os. Niepodległości

6G Andersa
ul. Bolesława 
Czuchajowskiego

6H Andersa al. Przyjaźni

6I Andersa al. Przyjaźni

6J Andersa

6K Andersa os. Centrum D

7 Jana Pawła II Daniłowskiego

9 Młyńska Boh. Wietnamu

13 Olszyny Łukasiewicza

14 Meissnera Fiołkowa

15 Ptaszyckiego Rejon posesji 11

19 Dobrego Pasterza Majora

16 Solidarności
Pomiędzy ul. Bulwarową a 
ul. Andrzeja Struga

18 Strzelców Rozrywka

 
 
Szczegółowe zestwienie przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Malejący trend ogólnej liczby zdarzeń na przejściach dla pieszych, liczby osób lekko 

rannych i liczby osób ciężko rannych przedstawiają poniższe wykresy. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Liczba zdarzeń z udziałem pieszych na przejściach, na których prowadzony był audyt 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w porównaniu z 2017 r. zmalała o 68 %  

(o 26 zdarzeń). 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Liczba osób lekko rannych w wypadkach drogowych na przejściach dla pieszych 

wyznaczonych do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego zmniejszyła 

się w stosunku do 2017 r. o 63 % (o 10 osób). 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Liczba osób ciężko rannych w wypadkach drogowych na przejściach dla pieszych 

wyznaczonych do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego zmniejszyła 

się w stosunku do 2017 r. o 80 % (o 16 osób). 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Bardzo ważne jest dołożenia wszelkich starań, aby powstały trend utrzymać i osiągnąć 

wyniki jak najbliższe „wizji zero”. 
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V. AUDYT BRD 

5.1 Zestawienie przejść dla pieszych 

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmował 61 przejść dla pieszych 
zlokalizowanych na obszarze Miasta Krakowa. Zestawienie przejść dla pieszych objętych 
audytem według przyjętej przez Wykonawcę numeracji przedstawia poniższa tabela.  
 

Lp. Ulica Skrzyżowanie z ulicą Nr przejścia

1A/KRK/2018
1B/KRK/2018

2 Armii Krajowej 
pomiędzy ul. 

Przybyszewskiego a ul. 
Piastowską 

2AB/KRK/2018

3A/KRK/2018
3B/KRK/2018

4 Krupnicza Dolnych Młynów 4/KRK/2018

5 Na Zjeździe Kącik 5ABC/KRK/2018

1 Armii Krajowej Bronowicka

3 Meissnera Chałupnika

 
6A1/KRK/2018
6A2/KRK/2018
6B1/KRK/2018
6B2/KRK/2018
6C1/KRK/2018
6C2/KRK/2018
6D1/KRK/2018
6D2/KRK/2018
6E1/KRK/2018
6E2/KRK/2018
6F1/KRK/2018
6F2/KRK/2018
6G1/KRK/2018

6G2/KRK/2018

6H1/KRK/2018

6H2/KRK/2018
6I1/KRK/2018
6I2/KRK/2018
6J1/KRK/2018
6J2/KRK/2018
6K1/KRK/2018
6K2/KRK/2018

6K Andersa os. Centrum D

6I Andersa al. Przyjaźni

6J Andersa

6G Andersa
ul. Bolesława 

Czuchajowskiego

6H Andersa al. Przyjaźni

6E Andersa os. Albertyńskie

6F Andersa os. Niepodległości

6C Andersa na wys. ul. Marka Sycha

6D Andersa rondo gen. Maczka

6A Andersa ul. Bogusza

6B Andersa przystanek os. Strusia
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7A/KRK/2018
7B/KRK/2018
7C/KRK/2018
7D/KRK/2018

8 Mackiewicza Bursztynowa 8/KRK/2018

7 Jana Pawła II Daniłowskiego

 
9A/KRK/2018
9B/KRK/2018
9C/KRK/2018
9D/KRK/2018

10 Okulickiego Czaplickiego 10/KRK/2018
11 Brodowicza Bandurskiego 11/KRK/2018
12 Brodowicza Kielecka 12/KRK/2018

13A/KRK/2018
13B/KRK/2018
14A/KRK/2018
14B/KRK/2018
15A/KRK/2018
15B/KRK/2018

16A/KRK/2018

17 Tyniecka Na wys. bud. Nr 62 17/KRK/2018
18A/KRK/2018
18B/KRK/2018
18C/KRK/2018
19A/KRK/2018

19B/KRK/2018

20 Olszanicka J. Majówny 20/KRK/2018
21 Sucharskiego Potrzask 21/KRK/2018
22 Malborska Szkolna 22/KRK/2018

19 Dobrego Pasterza Majora

16 Solidarności
Pomiędzy ul. Bulwarową a 

ul. Andrzeja Struga 16B/KRK/2018

18 Strzelców Rozrywka

14 Meissnera Fiołkowa

15 Ptaszyckiego Rejon posesji 11

9 Młyńska Boh. Wietnamu

13 Olszyny Łukasiewicza
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V.I Ocena przejść 

Po przeprowadzeniu wizji terenowej Audytorzy w formularzu wystawili przedmiotowemu 

przejściu dla pieszych ocenę subiektywna w skali 0-5. Ocenie podlegał stopień zagrożenia 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy istniejącej 

infrastrukturze (stan techniczny jezdni, organizacja ruchu drogowego, widoczność pojazd 

– pieszy, pieszy – pojazd, urządzenia BRD). 

Audytorzy przy wystawianiu oceny dla przejścia oceniali również zachowania 

użytkowników np.: prędkości poruszających się pojazdów, natężenia ruchu pojazdów i 

pieszych oraz konflkty ruchowe.  

Przyjęto 5 punktową skalę oceny. Ocena 0 oznacza bardzo wysokie ryzyko wystąpienia 

zdarzenia drogowego z udziałem pieszych, które mogą występować ze skutkiem 

śmiertelnym. 

Ocena 5 oznacza znikome ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego, w przypadku 

wystąpienia takiego zdarzenia jego skutki nie sa poważne.  

Po wystawieniu oceny w terenie, zespół audytorów ponownie weryfikował wszystkie 

materiały dotyczące przejścia i naliozował zasadnośc przyznanej oceny niejednokrotnie 

korygując w oparciu o bardziej szczegółowe analizy. 

Ocena została przyznana ostatecznie w drodze dyskusji. 

 
Ocena przyznawana poziomowi zagrożenia pieszych: 
 
Ocena: Elementy podlegające 

ocenie: 
Opis: Konsekwencja 

zdarzenia 
drogowego 

0 - przekrój 1x4,  
- liczba zdarzeń powyżej 3/rok, 
- natężenie ruchu pieszego 
powyżej 90 p\h, 
- natężenie ruchu pojazdów 
800 P\h 
- prędkość (przekroczenia V 
dop > 10 km/h), 
- ograniczenie widoczności 
przez geometrię, 
- brak oświetlenia pieszych,  
- konflikty, 

Bardzo duże ryzyko 
zdarzeń z 
niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- poważne ryzyko 
śmierci. 

1 - przekrój 1x3 
- liczba zdarzeń 1-3/rok 
- natężenie ruchu pieszego 80-
90 p/h 

Duże ryzyko zdarzeń 
z niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- ryzyko śmierci. 
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- prędkość (przekroczenia V 
dop < 10 km/h) 
- brak oświetlenia 
dedykowanego pieszemu 
- brak urządzeń BRD dla 
słabowidzących 
- parkowanie w obrębie 
przejście, 

2 - liczba zdarzeń 0/rok 
- natężenie ruchu pieszego 30-
50p\h 
- brak oznakowania pionowego 
T-27 (Agatka) 
- prędkość dopuszczalna 
(nieprzekraczalna) 

Przecietne ryzyko 
zdarzeń z 
niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- ryzyko śmierci 
lub urazów. 

3 - liczba zdarzeń 0/rok 
- natężenie ruchu pieszego 10-
30p\h 
-braki w oznakowaniu 
poziomym (P-14) 

Przecietne ryzyko 
zdarzeń z 
niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- ryzyko urazów. 

4 - V < V dop 
- brak konfliktów ruchowych 
- liczba zdarzeń 0/rok 
- natężenie ruchu pieszego 10-
30p\h 
- braki w oznakowaniu 
poziomym (P-14) 

Niskie ryzyko 
zdarzeń z 
niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- ryzyko lekkich 
urazów. 

5 Bez uwag. Bardzo niskie ryzyko 
zdarzeń z 
niechronionym 
uczestnikiem ruchu. 

- ryzyko lekkich 
urazów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  44 

VI. WYNIKI AUDYTÓW 

Po wykonanych pomiarach ruchu, prędkości i analizie konfliktów ruchowych opracowano 
szczegółowe wyniki audytu BRD przedstawione dla każdego z przejść oddzielnie:  

6.1 Ul. Armii Krajowej  

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest w ciągu al. Armii Krajowej (droga powiatowa) w 
bliskim sąsiedztwie ul. Bronowicka. 

Dzielnica: Krowodrza 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL: 
https://www.google.pl/maps/dir/50.0801864,19.8901341/50.0801864,19.8901341/@50.08
10896,19.8904658,17.08z/data=!4m2!4m1!3e2 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

1/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 
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Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Zamawiający udostępnił projekt stałej organizacji ruchu. 

 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przejściu 1A/KRK/2018 doszło do 5 zdarzeń w latach 2015 - 2018. 

 
 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
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Data audytu: 09.11.2018 r.  

Pogoda: słoneczna. 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych al. Armii Krajowej  

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 1A/KRK/2018 – 6,60 x 4,0, 1B/KRK/2018 – 6,60 x 

4,0 m 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: dwie jezdnie jednokierunkowe 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

Przejście 1A/KRK/2018 
 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 2 2 1 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 5 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 1 663 975 zł. 
 
Oznaczenie przejść: 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
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Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 
Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego: 

7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1534 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pieszych poranną: 
7:15.8:15 

Suma pieszych [p/h]: 79 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego: 

14:30-
15:30 

Suma pojazdów [P/h]: 1196 
Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową: 

14:45-
15:45 

Suma pieszych [p/h]: 73 
 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 1A/KRK/2018. 

 
Wyznaczono godzinę 

szczytu ruchu pojazdów 
porannego: 

7:45-8:45 

Suma pojazdów [P/h]: 1072 
Wyznaczono godzinę 

szczytu ruchu pieszych 
poranną: 

7:15.8:15 

Suma pieszych [p/h]: 79 
Wyznaczono godzinę 

szczytu ruchu pojazdów 
popołudniowego: 

16:00-
17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1602 
Wyznaczono godzinę 

szczytu ruchu pieszych 
popołudniową: 

14:45-
15:45 

Suma pieszych [p/h]: 73 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 1B/KRK/2018. 

 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu al. Armii Krajowej w obrębie ul. Bronowickiej. 
Przejście wykonane jest przez dwie jezdnie dwupasowe jednokierunkowe, pomiędzy 
jezdniami jest pas zieleni, który wykorzystany został, jako powierzchnia azylu dla pieszych. 
W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz przystanek 
autobusowy. 
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
na żółtym tle oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. 

5. Widoczność Ograniczona  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Uszkodzenia nawierzchni jezdni. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
 
 
 
 
 
1A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 64,6 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 65,5 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 54,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 73 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 94% 

 
 
1B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 63,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 63,7 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 54,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 73 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 86% 

 

8. Parkowanie 
Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie przestrzeganie prędkości przez kierujących 
pojazdem. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

- elementy ograniczające widoczność pojazd – pieszy pieszego o niskim wzroście. 

 

Zagrożenie:   

Zbyt późne zauważenie pieszego, najechanie na pieszego. 

Zalecenie: elementy do usunięcia z przestrzeni przejścia dla pieszych. 

- ubytki nawierzchni jezdni w obrębie przejścia dla pieszych. 
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Zagrożenie:   

Ubytki w nawierzchni stwarzają zagrożenie dla kierujących pojazdem, który w trakcie 
zbliżania się do przejścia mogą wykonywać niebezpieczne manewry w celu ominięcia 
przeszkody. 

Zalecenie: uzupełnienie ubytków w jezdni. 

- Wykonanie odnowienia malowania poziomego P-10 oraz kontrola stanu technicznego 
nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w 
trakcie okresu zimowego i poza nim. 

        

Zagrożenie:   

Brak widoczności oznakowania w porze opadów lub nocnej, pojawienie się ubytków w 
nawierzchni w strefie oczekiwania pieszego oraz na przejściu. 

Zalecenie: prowadzenie kontroli. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
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Środki budowlane -. 

Organizacja ruchu - 

Inne 

Wykonanie malowania poziomego P-10. 
Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, 
malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń 
BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
1/KRK/2018 3 
 

Komentarz: 

W związku z bardzo istotna zmianą organizacji ruchu wprowadzoną kilka miesięcy temu, 
mającą znaczący wpływ na zachowania kierowców zaleca się wykonanie audytu po 
upływie 1 roku od wprowadzonej zmiany oraz kontrolowanie funkcjonowania 
wprowadzonej zmiany. 

 

6.2 Armii Krajowej (pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską) 

 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest w ciągu al. Armii Krajowej (droga powiatowa) 
pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ul. Piastowską. 

Dzielnica: Krowodrza 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Źródło: Mapy Google 

URL https://www.google.pl/maps/place/Stanisława+Przybyszewskiego,+30-
001+Kraków/@50.0705852,19.8982541,317m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47165bc7d8
140d65:0x22c545a56b817ba5!8m2!3d50.0739676!4d19.8962916 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

2/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Zamawiający udostępnił projekt stałej organizacji ruchu. 
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 

ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 12 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 

 

 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 08.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna. 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych al. Armii Krajowej  

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,70 m x 6,30; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: dwie jezdnie jednokierunkowe 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

Przejście 2A/KRK/2018 
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 2 6 1 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 10 x 332 795 zł z tytułu osób 
rannych.  
Łącznie 3 327 950 zł. 
 
 Przejście 2B/KRK/2018 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - - - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 
 

Oznaczenie przejść: 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 441

Wyznaczono godzinę 
szczytu ruchu pojazdów 8:00-9:00
Suma pojazdów [P/h]: 1087
Wyznaczono godzinę 
szczytu ruchu pieszych 8:00-9:00
Suma pieszych [p/h]: 320
Wyznaczono godzinę 
szczytu ruchu pojazdów 16:00-17:00
Suma pojazdów [P/h]: 1196
Wyznaczono godzinę 
szczytu ruchu pieszych 15:45-16:45

 

Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 

Przejście 2A/KRK/2018. 

 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego: 7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1499 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną: 8:00-9:00 

Suma pieszych [p/h]: 320 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego: 

14:15-15:15 

Suma pojazdów [P/h]: 1099 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pieszych popołudniową: 15:45-16:45 

Suma pieszych [p/h]: 441 
 

Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 

Przejście 2B/KRK/2018. 

 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu al. Armii Krajowej pomiędzy ulicą Stanisława 
Przybyszewskiego a ul. Piastowską. Przejście wykonane jest przez dwie jezdnie 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  57 

dwupasowe jednokierunkowe, pomiędzy jezdniami jest pas zieleni który wykorzystany 
został jako powierzchnia azylu dla pieszych. 
W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz przystanek 
autobusowy. 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
na żółtym tle oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. 

5. Widoczność Dobra – w porze dnia. 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Uszkodzenia nawierzchni jezdni. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
2A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 50,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 51,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 39,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 55 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 44% 

 
 
2B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 53,4 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 40,6 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 46% 

 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
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z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie przestrzeganie prędkości przez kierujących 
pojazdem. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

- brak kontynuacji ciągów pieszych za przejściem. 

 

Zagrożenie:   

Piesi poruszają się fragmentem ciągu utworzonym na zieleńcu, który w złych warunkach 
atmosferycznych staje się niemożliwy do pokonania.  

Zalecenie: wykonanie ciągu pieszego o odpowiednich parametrach. 
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- brak widoczności pieszego w porze nocnej oczekującego w obrębie przejścia dla 
pieszych. 

 

 

Zagrożenie:   

Piesi są niewidoczni w porze nocnej w strefie oczekiwania przed przejściem dla pieszych. 
Wtargnięcie pieszego pod nadjeżdżający pojazd. 
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Zalecenie: wykonanie oświetlenia dedykowanego pieszemu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

- brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 

 

Zagrożenie:   

Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla pieszych.  

Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD. 

- odwołanie ograniczenia prędkości na wysokości zatoki autobusowej na przejściu. 
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Zagrożenie:   

Przyspieszenie pojazdów w strefie konfliktu pojazd- autobus w trakcie włączania się 
autobusu do ruchu. 

Zalecenie: demontaż znaków. 

- Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego 
odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim. 
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Zagrożenie:   

Brak widoczności oznakowania w porze opadów lub nocnej, pojawienie się ubytków w 
nawierzchni w strefie oczekiwania pieszego oraz na przejściu. 

Zalecenie: prowadzenie kontroli. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Budowa ciągów dla pieszych. Budowa oświetlenia dla 
pieszych. 

Organizacja ruchu 
Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych.  

Demontaż znaków B-34 (50km/h). 

Inne 
Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, 
malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń 
BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
2/KRK/2018 0 
 

Komentarz: 

W związku z bardzo istotna zmianą organizacji ruchu wprowadzoną kilka miesięcy temu, 
mającą znaczący wpływ na zachowania kierowców zaleca się wykonanie audytu po 
upływie 1 roku od wprowadzonej zmiany oraz kontrolowanie funkcjonowania 
wprowadzonej zmiany. 
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6.3 Ul. Meissnera i ul. Chałupnika 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Meissnera. 

Dzielnica: Śródmieście 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Janusza+Meissnera+%26+Kazimierza+Chałupnika,+31-
000+Kraków/@50.0791044,19.9751334,16.21z/data=!4m5!3m4!1s0x47165adba444ef0b:0
xa442334b836685b9!8m2!3d50.0781443!4d19.9772273?hl=pl&authuser=0 

 

2. Informacje o Audycie BRD 
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a. Numer Audytu BRD 

3A/KRK/2018 

3B/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 7 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 

 
3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 05.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Bronowicka  

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 2 x (4,00 m x 10,00m); 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
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 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

Przejście 3A/KRK/2018  

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 1 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł. 
 

Przejście 3B/KRK/2018  

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 1 5 - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 6 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 1 996 770 zł. 
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Oznaczenie przejść: 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 89
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

15:15-16:15

Suma pojazdów [P/h]: 875

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 969

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

7:00-8:00

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 123  
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 3A/KRK/2018. 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 123

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 804

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

7:00-8:00

Suma pieszych [p/h]: 89
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

15:30-16:30

Suma pojazdów [P/h]: 957

 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 3B/KRK/2018. 
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Fot. Istniejącego przejścia 3A/KRK/2018. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Meissnera na skrzyżowaniu z ul Chałupnika 
Wykonane jest na całej szerokości jezdni zachodniej ulicy Meissnera przechodząc przez 3 
pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne. 
W obrębie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy w odległości około 40 
m przed przejściem. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma szkoły.  
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: 2 znaki D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Bez ograniczeń 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
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3A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 50,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 50,4 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 46% 

 

8. Parkowanie 
W okolicy przejścia dla pieszych nie ma możliwości 
parkowania pojazdów. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. 

10. Inne 
Dodatkowy pas ruch jest mylący dla uczestników 
ruchu. Pozwala na wychodzenie na przejście w cieniu 
aut oczekujących na skręt. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Dodatkowy pas ruchu dla relacji skrętu w lewo. 

 

Zagrożenie:  Wydłużenie drogi którą musi pokonać przez przejście pieszy. Ponadto 
pojazdy oczekujące na dodatkowym pasie ruchu są omijane przez pojazdy poruszające 
się na wprost. Piesi wkraczają na przejście przed pojazdami znajdującymi się na pasie 
skrętu, przez co są niewidoczni dla pojazdów poruszających się na wprost. Rozwiązanie 
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takie stanowi wydłużenie odcinka jaki ma pokonać pieszy, co zwiększa ryzyko zdarzeń z 
udziałem pieszych. 
 
Zalecenie: Skrócenie długości przejścia dla pieszych – możliwe rozwiązania podano 
poniżej. 
 
 Przystanek autobusowy przed przejściem. 

 

Zagrożenie:  Autobusy zatrzymujące się na przystanku przesłaniają wzajemną 
widoczność pieszy - kierowca. Pojazdy dojeżdżające do przejścia mogą zbyt późno 
zauważyć pieszego poruszającego się po przejściu (wchodząc widzi stojący autobus ale 
nie widzi pojazdów za autobusem) i uniemożliwić mu wykonanie manewru hamowania. 
Może to doprowadzić również do gwałtownego hamowania i spowodować inny rodzaj 
zdarzenia najechanie z tyłu na poprzedzający pojazd. 

Zalecenie: Zmiana lokalizacji przejścia lub przystanku. 

 Brak znaku poziomego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów” przed przejściem dla pieszych. 

Zagrożenie:  Brak 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

Zalecenia rozwiązania całego skrzyżowania – możliwe rozwiązania dla całego 
układu skrzyżowania i dwóch przejść dla pieszych 3A I 3B ze sobą skorelowanych: 

 Rozwiązanie 1: Przebudowa skrzyżowania bez możliwości skrętu w lewo, 
zmniejszenie długości przejścia  3A do 2 pasów, Skręty w lewo realizowane 
poprzez wykonanie „agrafki” za skrzyżowaniem w obydwu kierunkach. Wykonanie 
zatok autobusowych za przejściem dla pieszych w kierunku jazdy. 

 Rozwiązanie 2: Przesunięcie przejścia 3A (od strony ul. Chałupnika) przed 
przystanek autobusowy z doprowadzeniem z budową chodnika wraz z 
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wygrodzeniem na pasie środkowym, przejścia dla pieszych będą względem siebie 
przesunięte. Wykonanie zatok autobusowych. 

 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się zmniejszenie przekroju jezdni w obrębie 
przejścia. Można to zrealizować poprzez przebudowę 
skrzyżowania i ciągu il Meissnera, wykonanie „agrafek” i 
zamkniecie realizacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu lub 
przesuniecie przejścia na zachodniej jezdni w kierunku 
północnym za zatokę autobusową.  
Przystanek autobusowy powinno się przenieść za 
przejście dla pieszych i wykonać dla niego zatokę 
autobusową. . 

Organizacja ruchu 
Należy wykonać odnowienie znak poziomego P-10, 
wykonać znak P-14.. 

Inne 
Poprawić odwodnienie. Studzienki wpustowe powinno się 
lokalizować przed przejściem dla pieszych. 

 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
3A/KRK/2018 1 
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Fot. Istniejącego przejścia 3B/KRK/2018. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Meissnera na skrzyżowaniu z ul Chałupnika 
Wykonane jest na całej szerokości wschodniej jezdni ulicy Meissnera przechodząc przez 2 
pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy.   
  

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Bez ograniczeń 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
3B/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 49,9 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 50,5 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 44,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 57 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 40% 

 

8. Parkowanie 
W okolicy przejścia dla pieszych nie ma możliwości 
parkowania pojazdów. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. 

10. Inne brak 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Przystanek autobusowy bez zatoki autobusowej. 
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Zagrożenie:   

Możliwe gwałtowne zatrzymania na prawym pasie i próby zmiany pasa ruchu w rejonie 
skrzyżowania i przejścia dla pieszych, co stwarza ryzyko najechania na pieszego, gdyż 
kierowca może być skoncentrowany na próbie omijania i zmiany pasa ruchu i zerkając w 
lusterko może nie dostrzec pieszego. 

Zalecenie: Budowa zatoki autobusowej. 

 Brak znaku poziomego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów” przed przejściem dla pieszych. 

Zagrożenie:  Brak 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

Zalecenia rozwiązania całego skrzyżowania – możliwe rozwiązania dla całego 
układu skrzyżowania i dwóch przejść dla pieszych 3A I 3B ze sobą skorelowanych: 

 Rozwiązanie 1: Przebudowa skrzyżowania bez możliwości skrętu w lewo, 
zmniejszenie długości przejścia  3A do 2 pasów, Skręty w lewo realizowane 
poprzez wykonanie „agrafki” za skrzyżowaniem w obydwu kierunkach. Wykonanie 
zatok autobusowych za przejściem dla pieszych w kierunku jazdy. 

 Rozwiązanie 2: Przesunięcie przejścia 3A (od strony ul. Chałupnika) przed 
przystanek autobusowy z doprowadzeniem z budową chodnika wraz z 
wygrodzeniem na pasie środkowym, przejścia dla pieszych będą względem siebie 
przesunięte. Wykonanie zatok autobusowych. 

 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się zmniejszenie przekroju jezdni w obrębie 
przejścia. Można to zrealizować poprzez przebudowę 
skrzyżowania i ciągu il Meissnera, wykonanie „agrafek” i 
zamkniecie realizacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu lub 
przesuniecie przejścia na zachodniej jezdni w kierunku 
północnym za zatokę autobusową.  
Przystanek autobusowy powinno się przenieść za 
przejście dla pieszych i wykonać dla niego zatokę 
autobusową.. 

Organizacja ruchu 
Należy wykonać odnowienie znak poziomego P-10, 
wykonać znak P-14. 

Inne 
Poprawić odwodnienie. Studzienki wpustowe powinno się 
lokalizować przed przejściem dla pieszych. 

 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
3B/KRK/2018 0 
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6.4 Ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Krupnicza. 

Dzielnica: Śródmieście 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Dolnych+M%C5%82yn%C3%B3w+%26+Krupnicza,+31
-
123+Krak%C3%B3w/@50.0634023,19.9258518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47165
b097d9be19b:0x3bc34b4ab7ac529e!8m2!3d50.0634023!4d19.9280405 

 

 

 

2. Informacje o Audycie BRD 
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a. Numer Audytu BRD 

4/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 

 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 Brak. 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 08.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Krupnicza  



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  76 

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 1x2; 

 Nawierzchnia: asfaltowa; 

 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,20 m x 9,80m; 

 Prędkość projektowa – brak danych. 

 Prędkość dopuszczalna - V dop 30 km/h. 

 Przejazd rowerowy: nie 

 Linie tramwajowe: nie 

 Organizacja ruchu: jezdnia dwukierunkowa 

 Zdarzenia drogowe: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- 

- - - 

Liczba rannych - - - - 
 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

14:30-15:30

Suma pieszych [p/h]: 492

Suma pieszych [p/h]: 203
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

14:45-15:45

Suma pojazdów [P/h]: 453

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 466

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

8:00-9:00

 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów. 

 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 
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Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Krupniczej na skrzyżowaniu z ul Dolnych 
Młynów. Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Krupniczej przechodząc przez 2 
pasy ruchu. W obrębie przejścia występują zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych” dodatkowo 
wypełnione kolorem czerwonym . 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. 

5. Widoczność Bez ograniczeń 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Nawierzchnia chodników dobra, nawierzchnia jezdni 
do remontu. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
4/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 28,2 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 28,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 32,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 38 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 42% 

 

8. Parkowanie 
W okolicy przejścia dla pieszych nie ma możliwości 
parkowania pojazdów. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Niedozwolone parkowanie. 

10. Inne  
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Przejście za blisko wlotu ul Dolnych Młynów. 
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Zagrożenie:   

Przejście dla pieszych jest zlokalizowane na wyłukowaniu skrzyżowania Krupniczej i 
dolnych Młynów, Pojazd skręcający w prawo dojeżdża do przejścia i patrzy czy nie ma 
rowerzystów mogących zjeżdżać ze ścieżki rowerowej na wprost, wjeżdża i zatrzymuje się 
na przejściu dla pieszych.  

Zalecenie: 

Przesunąć przejście dla pieszych. 

 Brak linii P-14 

Zagrożenie:   

Brak 

Zalecenie: W tym wypadku nie ma potrzeby stosowania linii warunkowego zatrzymania P-
14. 

  Niedoświetlone przejście. 
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Zagrożenie:   

Duże natężenie ruchu pieszych i pojazdów może w porze nocnej skutkować wzajemnym 
oślepianiem pojazdów i niedostrzeganiem pieszych na przejściu i najechaniem na 
pieszego, który może być niewidoczny dla kierującego i w konsekwencji doprowadzić do 
najechania na pieszego. 

Zalecenie: Zastosować dodatkowe lampy w rejonie przejścia. Można zastosować 
oświetlenie boczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  82 

 Długie ponad miarę przejście dla pieszych. 

 

Zagrożenie:   

Zbyt duża szerokość jezdni w rejonie przejścia dla pieszych większy obszar konfliktu 
pojazd pieszy, dłuższą drogę jaką ma pieszy do przebycia, infrastruktura może też 
ograniczać wzajemną widoczność pieszy kierowca, co może skutkować zdarzeniami 
drogowymi z udziałem pieszych 

Zalecenie: Zmniejszyć przekrój jezdni w rejonie przejścia. 

 Brak obniżenia krawężnika 
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Zagrożenie:  Ograniczenie możliwości poruszania się osób z wózkami i na wózkach 
inwalidzkich. Wydłużenie czasu ewakuacji z przejścia przez osoby korzystające z wózków. 
Zwiększa to ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego. 

Zalecenie: wykonanie obniżenia krawężnika. 

 Stan nawierzchni i brak odwodnienia przejścia. 

 

Zagrożenie:  Ograniczona przyczepność nawierzchni podczas hamowania. Podczas 
opadów atmosferycznych w rejonie przejścia powstają kałuże, co nie wpływa korzystnie na 
komfort poruszania się pieszych i może być przyczyną błędnych decyzji podczas przejścia 
przez jezdnię. 

Zalecenie: naprawa nawierzchni drogowej. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się zmniejszenie przekroju jezdni w obrębie 
przejścia. Poprawa stanu nawierzchni jezdni. Wykonanie 
obniżenia krawężników, możliwe z przebudową chodnika 
i wykonaniem fizycznego ograniczenia szerokości jezdni 
w rejonie przejścia. 

Organizacja ruchu Przesunąć przejście dla pieszych. 
Inne Konieczność oświetlenia i doświetlenie przejścia. 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
4/KRK/2018 4 
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6.5 Ul. Na Zjeździe i ul. Kącik 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy Na 
Zjeździe (droga powiatowa). 

Dzielnica: Śródmieście 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL: https://www.google.pl/maps/place/Na+Zjeździe+%26+Kącik,+30-
549+Kraków/@50.0471705,19.9525742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47165b443003
dd39:0xe99afa7bfde3aa72!8m2!3d50.0471705!4d19.9547629?hl=pl 

 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

5A/KRK/2018 

5B/KRK/2018 
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5C/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Na potrzeby Audytu Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 

 

 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
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3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 08.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Na Zjeździe 

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 1x2 plus torowisko w środku; 
 Nawierzchnia: bruk; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 2,5-2,7m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: tak 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 - 
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Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
 
Łącznie 332 795 zł. 
 
 
Oznaczenie przejść: 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 410

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 395

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

8:00-9:00

Suma pieszych [p/h]: 229
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

14:00-15:00

Suma pojazdów [P/h]: 513

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

 
5A/KRK/2018 
 

 

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 456

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 0

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

8:00-9:00

Suma pieszych [p/h]: 233
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

14:00-15:00

Suma pojazdów [P/h]: 0

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

 
5B/KRK/2018 

 

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 497

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:45-8:45

Suma pojazdów [P/h]: 638

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 243
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

15:15-16:15

Suma pojazdów [P/h]: 489

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

 
5C/KRK/2018 
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Fot. Istniejącego przejścia. 

 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Na Zjeździe w rejonie skrzyżowania z ul. Kącik. 
Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Na Zjeździe przechodząc przez 2 pasy 
ruchu oraz torowisko tramwajowe. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i 
budynki biurowe oraz tereny rekreacyjne. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przejścia występuje przystanek tramwajowy oraz most nad 
rzeką Wisła.  
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie 
pionowe oraz poziome w postaci: znaku D-6b 
„przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów” 
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 
przejazd dla rowerów. Znaki i organizacja ruchu 
nie odpowiada przepisom. 

2. Oświetlenie 

Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych. Przejście znajduje się „w 
cieniu” lamp oświetlających inne fragmenty 
placu i drogi. 

3. Układ geometryczny Droga na odcinku prostym. 

4. Istniejąca infrastruktura 
Przejście posiada obustronne chodniki oraz 
elementy ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 
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6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry z wyjątkiem  jezdni po zachodniej stronie 
przejścia, 

7. Prędkość kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości 
przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
5A/KRK/2018 
 
Kierunek Północ 5A 

Średnia prędkość [km/h] 39,4 

Średnia prędkość pojazdów 
lekkich [km/h] 

39,4 

Średnia prędkość pojazdów 
ciężkich [km/h] 

42,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 48 

Liczba kierowców 
przekraczających dopuszczalną 
predkość [%] 

10% 

 
5C/KRK/2018 
Kierunek Południe 5C 

Średnia prędkość [km/h] 30,6 

Średnia prędkość pojazdów 
lekkich [km/h] 

30,6 

Średnia prędkość pojazdów 
ciężkich [km/h] 

- 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 38 

Liczba kierowców 
przekraczających dopuszczalną 
predkość [%] 

0% 

 
 

8. Parkowanie brak. 

9. 
Zachowanie uczestników 
ruchu 

-- 

10. Inne 

Przejście nie spełnia wymogów przepisów. 
Przejazd rowerowy bez doprowadzonych 
ścieżek rowerowych. 
Brak prawidłowego odwodnienia przejścia dla 
pieszych. 
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4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Szerokość przejścia niedostosowana do natężenia ruchu pieszego. 

 

 

Zagrożenie:  Wydłużenie pobytu pieszych na przejściu, co niesie za sobą potencjalne 
możliwości kolizji pieszy – pojazd. Ponadto wchodzenie pieszych na wydzielony przejazd 
rowerowy niesie ryzyko powstania zdarzenia pieszy-rowerzysta. 
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Zalecenie: Zaleca się dostosowanie szerokości przejścia do natężeń ruchu pieszych i w 
obecnej sytuacji likwidacja przejazdu rowerowego. 

 Brak zebrania spływającej strugi wodnej do kanalizacji ściekowej przed 
przejściem dla pieszych. 
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Zagrożenie:  Woda na przejściu dla pieszych może powodować chęć wchodzenia na 
jezdnie poza przejściem dla pieszych zwiększając w ten sposób możliwy obszar kolizji. 
Piesi mogą też próbować omijać kałuże bez zwracania uwagi czy jest to bezpieczne. 

Zalecenie: Zaleca się przebudować odwodnienie jezdni. 

 Przejazd dla rowerzystów bez ciągu rowerowego. 

 

Zagrożenie:  Brak ścieżki rowerowej doprowadzającej ruch rowerowy do przejazdu 
rowerowego jest aberracją tworzenia ciągów rowerowych. W ten sposób przyzwala się 
rowerzystom na poruszanie się niezgodnie z przepisami po chodnikach przy 
dopuszczalnym V=50 km/h, stwarza to zagrożenie dla pieszych poruszających się po 
chodnikach jak i w poprzek jezdni 
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Zalecenie: Do momentu w którym nie powstaną drogi rowerowe doprowadzające ruch 
rowerowy do przejazdów rowerowych należyte zlikwidować. 

 Oświetlenie przejścia, szczególnie części zachodniej przejścia w której brak jest 
lampy oświetleniowej przy przejściu dla pieszych 

 

Zagrożenie:  Pieszy może nie być dostrzegalny w nocy przez kierowcę. Poruszające 
pojazdy mogą najechać na pieszego, który wychodzi niewidoczny z zaciemnionego 
przejścia dla pieszych. 

Zalecenie: Wykonanie oświetlenia dla pieszych. 
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 Wykonanie przejścia dla pieszych w jednym poziomie przy jednocześnie 
istniejącym przejściu w innym poziomie. 

Zagrożenie:  Piesi poruszający się bezkolizyjnie nie są narażeni na zdarzenia drogowe z 
pojazdem samochodowym lub szynowym. 

Zalecenie: Likwidacja przejścia w jednym poziomie ruchu i poprowadzenie ruchu pieszych 
przez przejście podziemne.  

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się poszerzenie istniejącego przejścia 
dostosowując je do natężenia ruchu pieszego. Likwidację 
istniejącego przejazdu rowerowego, który nie ma 
kontynuacji w postaci ścieżek rowerowych za przejściem. 
Należy przeanalizować możliwość likwidacji przejścia 
„górą” i pozostawienie przejścia podziemnego 
dostosowanego do potrzeb. 
Przy pozostawieniu przejścia dla pieszych wykonać 
oświetlenie ostrzegawcze przy przejściu przez tory 
tramwajowe. 

Organizacja ruchu 
Dopuszczalne przejście o szerokości 2,5m nie jest 
dostosowane do natężeń ruchu pieszego. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
5A/B/C/KRK/2018 2 
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6.6 Al. Gen. W . Andersa 

6.6.A1 Al. Gen. W . Andersa i ul. Bogusza 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79). 

Dzielnica: XVI Bieńczyce  

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
 

 
 

Źródło: Mapy Google 
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2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

6A1/KRK/2018 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

brak 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 

 
Źródło: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.087030271329965%2C20.00725773702777&z
=19 
 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 06.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
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a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia północna, przy 
skrzyżowaniu z ulicą Józefa Bogusza. 

 Kategoria: krajowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jezdnia drogi dwujezdniowej  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba zabitych - - - - 
Liczba rannych - - - - 

 
 
Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

6A1/KRK/2018 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 994 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 7:30-8:30 

Suma pieszych [p/h]: 30 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego: 15:00-16:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1168 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową: 16:00-17:00 

Suma pieszych [p/h]: 55 
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Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście dla pieszych znajduje się na jednokierunkowej jezdni północnej drogi 
dwujezdniowej (Aleja Generała Władysława Andersa) przy skrzyżowaniu z ulicą Józefa 
Bogusza. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa (m.in. 
Biedronka). W pobliżu przejścia dla pieszych nie występują przystanki komunikacji 
zbiorowej oraz szkoła. Wzdłuż jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych 
usytuowany jest pas terenu o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju 
pojazdów. 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 
1. Organizacja ruchu Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 

oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w łuku poziomym o dużym 
promieniu. 

4. Istniejąca infrastruktura Przejście posiada obustronne chodniki wraz z 
elementami ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra  
6. Stan nawierzchni chodnika/ 

jezdni 
Dobry 

7. Prędkość kierujących Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
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6A1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 61,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 63,1 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 41 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 74 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 84% 

 
8. Parkowanie Postój pojazdów odbywa bezpośrednio przed 

przejściem dla pieszych. Przed przejściem brak jest 
urządzeń, które fizycznie uniemożliwiałyby postój 
pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od tego 
przejścia. 

9. Zachowanie uczestników 
ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia 

10. Inne W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 
jezdni drogi dwujezdniowej.  

 

Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
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bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 

Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 

- Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym 
pojazdami zatrzymanie i postój pojazdu bezpośrednio przed tym przejściem.  

 

Zagrożenie: 

Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego,  
w związku z niewłaściwą reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł 
pieszego na przejściu dla pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(m.in. dostawcze) zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów 
ograniczają również widoczność znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 

Zalecenie: 

Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych 
(20 m od przejścia) np. poprzez montaż słupków blokujących. 

 

 

 

 

 

 Nieoświetlona powierzchnia oczekiwania na pasie dzielącym jezdnię.  
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Zagrożenie: 

Prawdopodobieństwo najechania na pieszego w związku z brakiem widoczności pieszego 
wchodzącego na przejście dla pieszych i oczekującego przed przejściem na pasie 
dzielącym jezdnie. 

Zalecenie: 

Umieszczenie oprawy oświetleniowej na pasie dzielącym jezdnię. 

 Zawężone dojście do przejścia dla pieszych oraz strefa oczekiwań. 

 

Zagrożenie: 

Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika w pasie dzielącym. Możliwość upadku 
z powodu nierówności i braku wybrukowania powierzchni o szerokości przejścia dla 
pieszych w pasie dzielącym jezdnie. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby 
niewidome i słabowidzące. Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku.  
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Zalecenie: 

Poszerzenie dojścia do przejścia do szerokości przejścia dla pieszych. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
Środki budowlane Poszerzenie strefy dojścia do przejścia oraz strefy 

oczekiwań przed przejściem do szerokości przejścia dla 
pieszych. 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej na pasie dzielącym 
jezdnię. 

Organizacja ruchu Montaż słupków blokujących na odcinku 20 m od przejścia. 
Inne Nadzór nad prędkością. 

Analiza zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6A1/KRK/2018 3 
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6.6.A2 Al. Gen. W . Andersa i ul. Bogusza 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6A2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
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d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, brak zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia południowa, 
przy skrzyżowaniu z ulicą Józefa Bogusza. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 
Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

6A2/KRK/2018 

Suma pieszych [p/h]: 61

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1413

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:30-15:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1147
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na jezdni południowej drogi dwujezdniowej (Aleja 
Generała Władysława Andersa) przy skrzyżowaniu z ulicą Józefa Bogusza. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa (m.in. Biedronka itp.). W okolicy 
przejścia dla pieszych nie występują przystanki komunikacji zbiorowej oraz szkoła. Wzdłuż 
jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych usytuowany jest pas terenu o 
nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju pojazdów. 
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przebiega w łuku poziomym o dużym 
promieniu. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki wraz z 
elementami ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. Prędkość  
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kierujących Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
2A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 62,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 62,7 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 45 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 76 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 74% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zarówno przed przejściem 
dla pieszych, jak również za tym przejściem. Przed 
przejściem brak jest urządzeń, które fizycznie 
uniemożliwiałyby postój pojazdów w odległości 
mniejszej niż 10 m od tego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jezdni drogi 

dwujezdniowej.  

 

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
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pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacją świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością.  
- Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym 
pojazdami zatrzymanie i postój pojazdu bezpośrednio przed tym przejściem. 

 
 

Zagrożenie: 

Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
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zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego w związku z niewystarczającą 
reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł pieszego na przejściu dla 
pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy (dostawcze) zatrzymane na 
pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów ograniczają również widoczność znaku D-6 
„przejście dla pieszych”. 

Zalecenie: 

Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych  
i skrzyżowania np. poprzez montaż słupków blokujących. 

 Betonowy śmietnik na zawężonym dojściu do przejścia.  

 
Zagrożenie: 
Przeszkoda dla pieszego zbliżającego się do przejścia, która może być przyczyną upadku 
(również na jezdnię) lub zaburzenia toru ruchu osób niepełnosprawnych, w szczególności 
niewidomych lub niedowidzących. Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej 
fazie przechodzenia przez jezdnię z powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika na 
pasie dzielącym. Możliwość upadku  
z powodu nierówności i braku wybrukowania powierzchni w pasie dzielącym na całej 
szerokości przejścia dla pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby 
niewidome  
i słabowidzące. Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
 
 
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji betonowego śmietnika oraz poszerzenie dojścia do przejścia do 
szerokości przejścia dla pieszych. 

 Znak D-3 „droga jednokierunkowa” umieszczony nad znakiem D-6 „przejście dla 
pieszych”. 
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Zagrożenie: 
Osłabienie postrzeganie znaku D-6 „przejście dla pieszych”. Priorytet w tym miejscu ma 
znak D-6, na którym kierujący pojazdami powinni skoncentrowany wzrok.  
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji znaku D-3 „droga jednokierunkowa”. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Poszerzenie strefy dojścia do przejścia oraz strefy 
oczekiwań przed przejściem do szerokości przejścia dla 
pieszych. 

Organizacja ruchu 
Montaż słupków blokujących na odcinku 20 m od 
przejścia. 
Zmiana lokalizacji znaku D-3 „droga jednokierunkowa”. 

Inne 
Nadzór nad prędkością. 
Analiza zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. 
Zmiana lokalizacji śmietnika. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6A2/KRK/2018 4 
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6.6.B1 Al. Gen. W . Andersa  

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 

 
 

 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6B1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
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c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 2 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia północna, na 
wysokości Osiedla Dywizjonu 303. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - - 1 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

6B1/KRK/2018 
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Suma pieszych [p/h]: 238

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 1164

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:30-15:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 197

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 1005

 
 
 
 

 
 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na jezdni północnej drogi dwujezdniowej (Aleja 
Generała Władysława Andersa) na wysokości osiedla Dywizjonu 303. W obrębie przejścia 
występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla pieszych 
występuje przystanek komunikacji zbiorowej, a w odległości około 100 m znajduje się 
szkoła. Wzdłuż jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych usytuowany jest 
pas terenu o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju pojazdów. 
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”, oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek drogi 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. Elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących 
występują wyłącznie od strony pasa dzielącego. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
B1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 59,7 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 59,7 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] - 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 73 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 74% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zarówno przed przejściem 
dla pieszych, jak również za tym przejściem. W 
odległości 10 m od przejścia występują słupki i 
ogrodzenia, które fizycznie uniemożliwiają postój 
pojazdów na tym odcinku. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  
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Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 

Zalecenie: 
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Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 

 lokalizacja przystanku autobusowego na pasie ruchu w bliskości przejścia dla 
pieszych, brak znaku poziomego P-17 „linia przystankowa” oraz zatrzymywanie 
się autobusów na przejściu dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Omijanie pojazdów stojących za autobusem przez kierujących poruszających się 
wewnętrznym pasem ruchu oraz wejście pieszego na wewnętrzny pas ruchu zza pojazdu, 
które zatrzymały się za autobusem. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorą pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje.– i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
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Zmiana lokalizacji przystanku i uzupełnienie znaku poziomego P-17 „linia przystankowa” 
lub budowa zatoki autobusowej, w celu wyeliminowania zatrzymywania się autobusów i 
pojazdów na przejściu dla pieszych. 
 Brak elementów dla niewidomych i niedowidzących 

 

Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.   
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego. 
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 Na powierzchni przejścia dla pieszych oznaczonej znakiem P-10 „przejście dla 
pieszych” zlokalizowano urządzenie ściekowe.  

 
Zagrożenie: 
Taka lokalizacja ścieku powoduje zagrożenie związane z możliwością unieruchomienia 
obcasa, kuli ortopedycznej, koła wózka inwalidzkiego, dziecięcego lub na zakupy, 
hulajnogi lub innych urządzeń transportu osobistego. Każdy z wyżej wymienionych 
przypadków spowoduje stratę czasu, w stosunku do założonego czasu bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię. Czas utracony na potknięcie czy zaklinowanie się małych 
elementów w kratce ścieku może mieć decydujące znaczenie czy pieszy zdoła pokonać 
bezpiecznie jezdnię czy dojdzie do najechania przez pojazd. 
Kolejnym zagrożeniem z tym związanym jest również zwiększona ilość wody opadowej 
wokół urządzenia ściekowego, która powoduje nienaturalny pierwszy krok podczas 
wejścia na przejście  
i możliwość upadku. Ponadto istnieje zagrożenie ochlapania pieszych oczekujących przed 
przejściem przez pojazdy poruszające się po jezdni. W warunkach zimowych duże 
prawdopodobieństwo tworzenia się zlodowaciałych powierzchni wokół urządzenia 
ściekowego, które mogą spowodować upadek pieszego. 

Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego. 
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6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Budowa zatoki autobusowej. 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego.  

Organizacja ruchu 

Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego. 
Do czasu zmiany lokalizacji przystanku lub powstania 
zatoki uzupełnienie znaku poziomego P-17 „linia 
przystankowa”. 

Inne 
Nadzór nad prędkością. 
Analiza zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6B1/KRK/2018 2 
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6.6. B2 Al. Gen. W . Andersa  
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6B2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
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c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 2 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 06.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją: 

a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia południowa, na 
wysokości Osiedla Dywizjonu 303. 

 Klasa techniczna: ............................... 

 Kategoria: krajowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 

 Nawierzchnia: asfaltowa; 

 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 

 Prędkość projektowa – brak danych. 

 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 

 Przejazd rowerowy: nie 

 Linie tramwajowe: nie 

 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej  

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł 
 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 238

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1302

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:30-15:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 197

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1134
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na jezdni południowej drogi dwujezdniowej (Aleja 
Generała Władysława Andersa) na wysokości osiedla Dywizjonu 303. W obrębie przejścia 
występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla pieszych 
zlokalizowany jest przystanek komunikacji zbiorowej, a w odległości około 100 m znajduje 
się szkoła. Wzdłuż jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych usytuowany 
jest pas terenu o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju pojazdów. 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”, oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek drogi 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki wraz z 
elementami ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących wyłącznie od strony pasa dzielącego 
jezdnie. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6B2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 63,4 
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Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 63,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 76 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 92% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zarówno przed przejściem 
dla pieszych, jak również za tym przejściem. Na 
odcinku 10 m od przejścia występują słupki i 
ogrodzenia, które fizycznie uniemożliwiają postój 
pojazdów na tym odcinku. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  
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Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
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 Lokalizacja przystanku autobusowego na pasie ruchu w bliskości przejścia dla 
pieszych i brak znaku poziomego P-17 „linia przystankowa”. 

 
Zagrożenie: 
Omijanie pojazdów stojących za autobusem przez kierujących poruszających się 
wewnętrznym pasem ruchu oraz wejście pieszego na wewnętrzny pas ruchu zza pojazdu, 
które zatrzymały się za autobusem. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji przystanku i uzupełnienie znaku poziomego P-17 „linia przystankowa” 
lub budowa zatoki autobusowej, w celu wyeliminowania zatrzymywania się autobusów i 
pojazdów na przejściu dla pieszych. 
 Brak elementów dla niewidomych i niedowidzących 
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Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 Na powierzchni przejścia dla pieszych oznaczonej znakiem P-10 „przejście dla 

pieszych” zlokalizowano urządzenie ściekowe.  

 
Zagrożenie: 
Taka lokalizacja ścieku powoduje zagrożenie związane z możliwością unieruchomienia 
obcasa, kuli ortopedycznej, koła wózka inwalidzkiego, dziecięcego lub na zakupy, 
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hulajnogi lub innych urządzeń transportu osobistego. Każdy z wyżej wymienionych 
przypadków spowoduje stratę czasu, w stosunku do założonego czasu bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię. Czas utracony na potknięcie czy zaklinowanie się małych 
elementów w kratce ścieku może mieć decydujące znaczenie czy pieszy zdoła pokonać 
bezpiecznie jezdnię czy dojdzie do najechania przez pojazd. 
Kolejnym zagrożeniem z tym związanym jest również zwiększona ilość wody opadowej 
wokół urządzenia ściekowego, która powoduje nienaturalny pierwszy krok podczas 
wejścia na przejście  
i możliwość upadku. Ponadto istnieje zagrożenie ochlapania pieszych oczekujących przed 
przejściem przez pojazdy poruszające się po jezdni. W warunkach zimowych duże 
prawdopodobieństwo tworzenia się zlodowaciałych powierzchni wokół urządzenia 
ściekowego, które mogą spowodować upadek pieszego. 
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego. 
 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Budowa zatoki autobusowej. 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego.  

Organizacja ruchu 

Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego. 
Uzupełnienie znaku poziomego P-17 „linia przystankowa” 
do czasu powstania zatoki autobusowej lub zmiany 
lokalizacji przystanku. 

Inne 
Nadzór nad prędkością. 
Analiza zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6B2/KRK/2018 1 
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6.6. C1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6C1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
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d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 3 zdarzenia w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia południowa, na 
wysokości Osiedla Strusia 1. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 1 - 1 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 63

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 1176

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:45-15:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 41

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 1014

 
 
 
 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na jezdni północnej drogi dwujezdniowej (Aleja 
Generała Władysława Andersa) na wysokości osiedla Strusia 1. W obrębie przejścia 
występują bloki mieszalne  
i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla pieszych nie występują przystanki 
komunikacji zbiorowej. Wzdłuż jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych 
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usytuowany jest pas terenu o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju 
pojazdów. 
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
z sygnałem ostrzegawczym, oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek drogi 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki wraz z 
elementami ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność 
Ograniczona – na przejście pada cień z drzew 
rosnących w pasie dzielącym jezdnie 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6C1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 57,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 58,3 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 48,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 67 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 66% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zarówno przed przejściem 
dla pieszych, jak również za tym przejściem. Na 
odcinku 10 m od przejścia występują słupki i 
ogrodzenia, które fizycznie uniemożliwiają postój 
pojazdów na tym odcinku. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na zaciemnienie oraz ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
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 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jezdni drogi 
dwujezdniowej.  

 

Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
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Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 

 Zieleń rosnąca w pasie dzielącym jezdnie zasłania znak pionowy D6 „przejście 
dla pieszych oraz powoduje padanie cienia na przejście, który ogranicza 
widoczność pieszego zbliżającego się do przejścia i będącego na tym przejściu. 

 

Zagrożenie: 
Brak widoczności znaku D-6 „przejście dla pieszych” oraz padający na przejście dla 
pieszych cień może spowodować, że kierujący pojazdem nie zauważy przejścia dla 
pieszych i pieszego lub zauważy zbyt późno. Może to być przyczyną zbyt późnej reakcji 
kierującego pojazdem i najechania na pieszego. 
 
Zalecenie: 
Uporządkowanie zieleni w bliskości przejścia, zmniejszenie korony drzewa lub całkowita 
zmiana jego lokalizacji. 
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 Niesprawna sygnalizacja ostrzegawcza nad znakiem D-6 „przejście dla 
pieszych”. 

 

Zagrożenie: 
Kierujący pojazdami, którzy wiedzą, że przejście objęte jest sygnalizacją ostrzegawczą 
wzbudzaną mogą nie spodziewać się pieszego zbliżającego się do przejścia lub będącego 
na tym przejściu,  
a to może być powodem najechania na pieszego. Sygnalizacja ostrzegawcza jest szybciej 
dostrzegana przez kierującego pojazdem i stanowi dla niego dodatkowy bodziec do 
zachowania szczególnej ostrożności, którego brak przed tak zacienionym przejściem 
może spowodować niedostateczną uwagę kierującego pojazdem i najechanie na 
pieszego. 
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Zalecenie: 
Wymiana lamp ostrzegawczych na większe o bardziej intensywnym źródle światła, 
uruchamiane  
w sytuacji kiedy pieszy zbliża się do przejścia i pracujące nieustannie do momentu kiedy 
pieszy nie znajdzie się poza przejściem. 
 Niewystarczająca długość strefy wolnej od postoju pojazdów przed przejściem 

dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Pomimo zastosowanych słupków blokujących przed przejściem dla pieszych, na odcinku 
10 m od tego przejścia, w dalszym ciągu pojazdy zaparkowane przed przejściem 
ograniczają kierującemu pojazdem widoczność pieszego oczekującego przed przejściem 
lub zbliżającego się do przejścia, a pieszemu widoczność nadjeżdżających pojazdów. 
Brak wzajemnej widoczności może skutkować najechaniem na pieszego, który wejdzie na 
przejście. 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia, wydłużyć 
strefę wolną od postoju pojazdów do 20 m. 
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 Zawężone dojście do przejścia i strefa oczekiwań. 

 

Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć strefę oczekiwania przed przejściem dla pieszych na szerokości przejścia dla 
pieszych. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Poszerzenie strefy oczekiwań przed przejściem dla 
pieszych do szerokości przejścia dla pieszych. 

Organizacja ruchu 
Wymiana lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 
„przejście dla pieszych”. 
Wydłużenie strefy wolnej od postoju pojazdów do 20 m. 

Inne 
Nadzór nad prędkością. 
Analiza zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. 
Uporządkowanie zieleni. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6C1/KRK/2018 2  
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6.6.C2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6C2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 0 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia południowa, na 
wysokości Osiedla Strusia 1. 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: nie; 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 63

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1393

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:45-15:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 41

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1140
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na jezdni południowej drogi dwujezdniowej (Aleja 
Generała Władysława Andersa) na wysokości osiedla Strusia 1. W obrębie przejścia 
występują bloki mieszalne  
i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla pieszych nie występują przystanki 
komunikacji zbiorowej. Wzdłuż jezdni, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych 
usytuowany jest pas terenu o nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do postoju 
pojazdów. 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
z sygnałem ostrzegawczym, oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek drogi 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki wraz z 
elementami ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących wyłącznie od strony pasa dzielącego 
jezdnię. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Nawierzchnia dobra, chodnik uszkodzony, strefa 
oczekiwań spękana. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
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W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6C2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 45,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 45,3 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 38,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 54 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 26% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zarówno przed przejściem 
dla pieszych, jak również za tym przejściem. W 
odległości 10 m od przejścia występują słupki i 
ogrodzenia, które fizycznie uniemożliwiają postój 
pojazdów na tym odcinku. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Z uwagi na urządzenie rejestrujące za przejściem dla 
pieszych zachowanie kierujących pojazdami jest 
prawidłowe.  

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Niewystarczająca długość strefy wolnej od postoju pojazdów przed przejściem 

dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego w związku z niewystarczającą 
reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł pieszego na przejściu dla 
pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy (dostawcze) zatrzymane na 
pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów ograniczają również widoczność znaku D-6 
„przejście dla pieszych”. 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów na odcinku 20 m od przejścia 
dla pieszych np. poprzez montaż słupków blokujących. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niesprawne elementy ostrzegawcze nad znakiem D-6 „przejście dla pieszych”.  
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Zagrożenie: 
Kierujący pojazdami, którzy wiedzą, że przejście objęte jest sygnalizacją ostrzegawczą 
wzbudzaną mogą nie spodziewać się pieszego zbliżającego się do przejścia lub będącego 
na tym przejściu,  
a to może być powodem najechania na pieszego. Sygnalizacja ostrzegawcza jest szybciej 
dostrzegana przez kierującego pojazdem i stanowi dla niego dodatkowy bodziec do 
zachowania szczególnej ostrożności, którego brak może spowodować niedostateczną 
uwagę kierującego  
i najechanie na pieszego. 
Zalecenie: 
Wymiana lamp ostrzegawczych na większe o bardziej intensywnym źródle światła, 
uruchamiane  
w sytuacji kiedy pieszy zbliża się do przejścia i pracujące nieustannie do momentu kiedy 
pieszy nie znajdzie się poza przejściem. 
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 Brak elementów dla niewidomych i niedowidzących, zawężone dojście do 
przejścia oraz brak różnicy pomiędzy nawierzchnia jezdni a nawierzchnią strefy 
oczekiwań. 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd. Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie 
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przechodzenia przez jezdnię z powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. 
Możliwość upadku z powodu nierówności i braku wybrukowania powierzchni strefy 
oczekiwania na całej szerokości przejścia dla pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny 
sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – 
pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego oraz wybrukować strefę oczekiwania 
przed przejściem dla pieszych na szerokości przejścia dla pieszych, eliminując różnicę 
wysokości pomiędzy dojściem do przejścia a strefą oczekiwań. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla 
osób niepełnosprawnych oraz wybrukować strefę 
oczekiwania przed przejściem dla pieszych do szerokości 
przejścia dla pieszych. 

Organizacja ruchu 

Wydłużenie strefy wolnej od parkujących pojazdów przed 
przejściem dla pieszych do 20 m. 
Wymiana lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 
„przejście dla pieszych”. 
Znaki D-6 „przejście dla pieszych” ustawić w odległości 
0,5 m od przejścia w celu wyeliminowania możliwości 
najścia pieszego na konstrukcję wsporczą znaku. 

Inne  
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6C2/KRK/2018 4 
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6.6.D1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6D1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
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d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 5 zdarzeń 
w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia  18.02.2017 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 3.07.2017 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 13.04.2018 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 7.05.2018 r. 

 

Źródło: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.085237554210266%2C20.01825852343734&z
=20 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia północna, przy 
Rondzie Generała Maczka 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x3; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,50 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: tak; 
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 Linie tramwajowe: nie; 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - 3 2 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 6 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 1 996 770  zł 
 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 197

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:15-16:15

Suma pojazdów [P/h]: 1272

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:00-16:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 64

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1089
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów znajduje się na jezdni 
północnej drogi dwujezdniowej (Aleja Generała Władysława Andersa) przy Rondzie 
Generała Maczka. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa sklepowa. 
W okolicy przejścia dla pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa. Bezpośrednio 
za przejściem zlokalizowany jest postój taksówek. Przejście dla pieszych wraz z 
przejazdem dla rowerzystów wyznaczone jest przez trzy pasy ruchu,  
z których dwa pasy ruchu przeznaczone są do jazdy na wprost natomiast trzeci pas ruchu 
jest pasem włączania (zanikającym). 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie 
pionowe po prawej i po lewej stronie jezdni oraz 
poziome w postaci: znaku D-6b „przejście dla 
pieszych i przejazd dla rowerzystów”, oraz 
znaku P-10 „przejście dla pieszych”  
i P-11 „przejazd dla rowerzystów”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia 
dedykowanego specjalnie dla przejścia dla 
pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. Istniejąca infrastruktura 
Przejście posiada obustronne chodniki bez 
elementów ostrzegawczych dla osób 
niewidomych i niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 
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7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6D1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 55,2 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 56,0 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 67 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 68% 

 
8. Parkowanie Za przejściem dla pieszych 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na trzech pasach ruchu jednokierunkowej jezdni 

drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością.  
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 Pas włączania bezpośrednio przed przejściem. 

 
Zagrożenie: 
Kierujący pojazdami zmieniając pas ruchu koncentrują głównie uwagę na ustąpieniu 
pierwszeństwa pojazdom będącym na pasie, na który zamierzają wjechać a nie na 
przejściu dla pieszych. Z tych też względów kierujący pojazdem może zbyt późno dostrzec 
pieszego na przejściu dla pieszych. Na tak krótkim odcinku kierujący pojazdem jest 
zobowiązany ustąpić pierwszeństwa zarówno z lewej strony na pasie ruchu, jak i na 
wprost pieszemu korzystającemu z przejścia dla pieszych. Taka organizacja ruchu 
powoduje ryzyko najechania na pieszego lub kolizji z pojazdem zajmującym środkowy pas 
ruchu. 
Zalecenie: 
Zakończenie pasa zanikającego w odległości 15 m przed przejściem dla pieszych i 
wykonanie powierzchni wyłączonej z ruchu pojazdów (znak P-21) zawężając tym samym 
szerokość przejścia dla pieszych do dwóch pasów ruchu. 
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 Ograniczona widoczność pieszych i kierujących rowerami zbliżających się do 
przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. 

 
Zagrożenie: 
Brak widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego będzie skutkować 
brakiem odpowiedniej reakcji kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla 
pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Takie ograniczenie widoczności szczególnie w 
godzinach wieczornych powoduje powstawanie poważnego zagrożenia najechania na 
pieszego, przy braku wzajemnej widoczności pieszy – kierujący lub kierujący rowerem 
– kierujący pojazdem na jezdni. 
Zalecenie: 
Usunąć zieleń z pasa dzielącego jezdnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  156 

 Nieczytelne oznakowanie poziome P-23 „rower” oraz niejednolite oznaczenie 
przejścia dla pieszych znakiem P-10 „przejście dla pieszych”. 

 
Zagrożenie: 
Nieczytelne oznakowanie poziome może powodować korzystanie pieszych z części drogi 
przeznaczonej do ruchu rowerów a kierującego rowerem z części drogi przeznaczonej dla 
pieszych. Nieuporządkowany ruch pieszych i kierujących rowerami powoduje ryzyko kolizji 
tych dwóch grup uczestników ruchu drogowego. Niejednolite oznaczenie całej powierzchni 
przejścia dla pieszych ma wpływ na dostrzeganie przejścia przez kierujących pojazdami. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku P-10 „przejście dla pieszych” oraz znaku P-23 „rower”. 
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6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
Środki budowlane  

Organizacja ruchu 

Odnowienie znaku P-10 „przejście dla pieszych” oraz 
znaku P-23 „rower”. 
Zmiana długości pasa włączania oraz wyznaczenie 
znakiem P-21  powierzchni wyłączonej z ruchu pojazdów 
w odległości 15 m przed przejściem dla pieszych. 

Inne Usunięcie zieleni z pasa dzielącego jezdnie 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6D1/KRK/2018 0 
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6.6.D2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6D2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
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d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
 Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla 

pieszych za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 2 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa, jezdnia południowa, 
przy Rondzie Generała Maczka 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x3; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 10,50 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: tak; 
 Linie tramwajowe: nie; 
 Organizacja ruchu: jednokierunkowa jezdnia drogi dwujezdniowej; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795  zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 197

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1191

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:00-16:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 64

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 1089

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów znajduje się na jezdni 
południowej drogi dwujezdniowej (Aleja Generała Władysława Andersa) przy Rondzie 
Generała Maczka. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i Biblioteka 
Pedagogiczna. W okolicy przejścia dla pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni oraz poziome w 
postaci: znaku D-6b „przejście dla pieszych i przejazd 
dla rowerzystów”, A-16 „przejście dla pieszych”, A-24 
„przejazd dla rowerzystów” oraz znaku P-10 „przejście 
dla pieszych” i P-11 „przejazd dla rowerzystów”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Łuk pionowy wypukły oraz łuk poziomy o dużych 
promieniach 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki bez elementów 
ostrzegawczych dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
D2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 56,4 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 57,0 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 71 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 68% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa przed przejściem dla 
pieszych  
w odległości większej niż 10 m od przejścia dla 
pieszych  
i ma wpływu na widoczność na tym przejściu. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie 
wpływa na zaciemnienie oraz ograniczanie 
widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

 
Zagrożenie: 
Przekrój drogi sprawia, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
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dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie 
pojazdu, zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu 
szerokości pierwszego pasa ruchu zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający 
pojazd. Pieszy bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje 
niebezpieczeństwo związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania 
lub omijania pojazdu przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zawężenie przekroju poprzez usunięcie skrajnego prawego pasa ruchu przed przejściem 
dla pieszych. Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną 
całego przejścia dla pieszych. Nadzór nad prędkością.   
 Ograniczona widoczność oznakowania z uwagi na usytuowanie przejścia w 
łuku pionowym i poziomym oraz uszkodzony znak D-6b „przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów”.  
Piktogram umieszczony na znaku nie spełnia wymagań określonych w przepisach 
rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). 
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Zagrożenie: 
Brak widoczności znaku D-6 „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” może 
spowodować, że kierujący pojazdem nie zauważy przejścia dla pieszych i pieszego lub 
zauważy zbyt późno. Może to być przyczyną zbyt późnej reakcji kierującego pojazdem i 
najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Wymiana uszkodzonego znaku pionowego D-6b „przejście dla pieszych przejazd dla 
rowerzystów” oraz montaż trzeciego znaku D-6b nad pasami ruchu z sygnalizacją 
ostrzegawczą wzbudzaną w przypadku pojawienia się pieszych. 
 Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym pojazdami 

zatrzymanie i postój pojazdu w odległości ograniczającej widoczność w obrębie 
przejścia dla pieszych.  

 

 
Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
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na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego w związku z niewystarczającą 
reakcją kierującego pojazdem, który nie był w stanie dostrzec pieszego na przejściu dla 
pieszym odpowiednio wcześnie. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(dostawcze) zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów ograniczają 
również widoczność znaku  
D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”. 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych  
i łuku poziomego np. poprzez montaż słupków blokujących. 
 Brak urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzących. 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 

 Na powierzchni przejścia dla pieszych oznaczonej znakiem P-10 „przejście dla 
pieszych” zlokalizowano urządzenie ściekowe.  
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Zagrożenie: 
Taka lokalizacja ścieku powoduje zagrożenie związane z możliwością unieruchomienia 
obcasa, kuli ortopedycznej, koła wózka inwalidzkiego, dziecięcego lub na zakupy, 
hulajnogi lub innych urządzeń transportu osobistego. Każdy z wyżej wymienionych 
przypadków spowoduje stratę czasu, w stosunku do założonego czasu bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię. Czas utracony na potknięcie czy zaklinowanie się małych 
elementów w kratce ścieku może mieć decydujące znaczenie czy pieszy zdoła pokonać 
bezpiecznie jezdnię czy dojdzie do potrącenia przez pojazd. 
Kolejnym zagrożeniem z tym związanym jest również zwiększona ilość wody opadowej 
wokół urządzenia ściekowego, która powoduje nienaturalny pierwszy krok podczas 
wejścia na przejście  
i możliwość upadku. Ponadto istnieje zagrożenie ochlapania pieszych oczekujących przed 
przejściem przez pojazdy poruszające się po jezdni. W warunkach zimowych duże 
prawdopodobieństwo tworzenia się zlodowaciałych powierzchni wokół urządzenia 
ściekowego, które mogą spowodować upadek pieszego. 
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego. 
 Nieczytelne oznakowanie poziome P-23 „rower”. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  167 

 

Zagrożenie: 
Nieczytelne oznakowanie poziome może powodować korzystanie pieszych z części drogi 
przeznaczonej do ruchu rowerów a kierującego rowerem z części drogi przeznaczonej dla 
ruchu  pieszych. Nieuporządkowany ruch pieszych i kierujących rowerami powoduje 
ryzyko kolizji tych dwóch grup uczestników ruchu drogowego. 
Zalecenie: 
Odnowienie oznaczenia poziomego P-23 „rower”. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
Zmiana lokalizacji urządzenia ściekowego. 

Organizacja ruchu 

Zawężenie przekroju poprzez usunięcie skrajnego 
prawego pasa ruchu przed przejściem dla pieszych. 
Montaż słupków blokujących na łuku poziomym przed 
przejściem dla pieszych. 
Wymiana uszkodzonego znaku pionowego D-6b 
„przejście dla pieszych przejazd dla rowerzystów” oraz 
montaż trzeciego znaku  
D-6b nad pasami ruchu z sygnalizacją ostrzegawczą 
wzbudzaną  
w przypadku pojawienia się pieszych. 
Odnowienie oznaczenia poziomego P-23 „rower”. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6D2/KRK/2018 0 
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6.6.E1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6E1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 8.01.2018 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.0831676214804%2C20.02268349103872&z
=20 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – Os Albertyńskie, 
jezdnia północna. 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym jezdnie; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 
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Liczba rannych - - - - 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 
 

Suma pieszych [p/h]: 188

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1122

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 111

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1206

 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” wraz z sygnałami ostrzegawczymi, oraz 
znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik bez 
elementów dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje 
przejście dla pieszych przez torowisko z 
niewyznaczoną znakiem P-10 powierzchnią przejścia, 
również bez elementów dla niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości 
przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
E1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 53,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 53,9 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 45,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 60% 

 
8. Parkowanie Bezpośrednio przed przejściem 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  
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Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością.  
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 Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym pojazdami 
zatrzymanie  
i postój pojazdu bezpośrednio przed tym przejściem. Po zaparkowaniu pojazdów 
z uwagi na gęstą zieleń w pasie zieleni piesi dochodzą do przejścia dla pieszych 
korzystając z jezdni. 

 
Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego,  
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w związku z niewłaściwą reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł 
pieszego na przejściu dla pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(m.in. dostawcze) zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów 
ograniczają również widoczność znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 
 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych  
np. poprzez montaż słupków blokujących na odcinku 20 m od przejścia dla pieszych. 
 Niesprawna sygnalizacja ostrzegawcza nad znakiem D-6 „przejście dla 

pieszych”. 

 
Zagrożenie: 
Kierujący pojazdami, którzy wiedzą, że przejście objęte jest sygnalizacją ostrzegawczą 
wzbudzaną mogą nie spodziewać się pieszego zbliżającego się do przejścia lub będącego 
na tym przejściu,  
a to może być powodem najechania na pieszego. Sygnalizacja ostrzegawcza jest szybciej 
dostrzegana przez kierującego pojazdem i stanowi dla niego dodatkowy bodziec do 
zachowania szczególnej ostrożności, którego brak przed przejściem wyznaczonym na 
dwóch pasach ruchu może spowodować niedostateczną uwagę kierującego pojazdem i 
najechanie na pieszego. 
Zalecenie: 
Wymiana lamp ostrzegawczych na większe o bardziej intensywnym źródle światła, 
uruchamiane  
w sytuacji kiedy pieszy zbliża się do przejścia i pracujące nieustannie do momentu kiedy 
pieszy nie znajdzie się poza przejściem. 
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 Brak urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzących. 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują,  
że przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko 
w miejscu do tego przeznaczonym. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest większa niż 2,0 m, a zatem wyznaczona 
znakiem P-10 powierzchnia przejścia jednoznacznie określi gdzie rozpoczyna się 
przejście, a gdzie kończy się strefa azylu, w której pieszy będzie bezpieczny.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć na torowisku tramwajowym powierzchnię przejścia dla pieszych znakiem 
poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
 
 Wytarty znak P-10 „przejście dla pieszych” oraz znak P-14 „linia warunkowego 

zatrzymania złożona z prostokątów”. 
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Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia dla pieszych z dostatecznej odległości z uwagi na zły 
stan oznakowania poziomego. W przypadku opadu deszczu lub śniegu wzrasta ryzyko, że 
kierujący pojazdem nie zauważy przejścia dla pieszych. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych” oraz znaku poziomego P-14 
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 

Organizacja ruchu 

Przegląd lub wymiana lamp ostrzegawczych nad znakiem 
D-6 „przejście dla pieszych”. 
Wyznaczenie powierzchni przejścia dla pieszych na 
torowisku tramwajowym znakiem poziomym P-10 
„przejście dla pieszych”. 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych” oraz znaku poziomego P-14„linia warunkowego 
zatrzymania złożona  
z prostokątów”. 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów 
w obrębie przejścia dla pieszych np. poprzez montaż 
słupków blokujących na odcinku 20 m od przejścia dla 
pieszych. 

 

Inne 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacja świetlną całego przejścia dla pieszych.  
Nadzór nad prędkością. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6E1/KRK/2018 2 
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6.6.E2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6E2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 4 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 18.05.2016 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 17.10.2017 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 21.10.2017 r. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.0831676214804%2C20.02268349103872&z=2
0 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – Os Albertyńskie, 
jezdnia południowa. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  180 

 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 
wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym jezdnie; 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 1 2 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 4 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 1 331 180 zł. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

Suma pieszych [p/h]: 188

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1191

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 111

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1135
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” wraz z sygnałami ostrzegawczymi, oraz 
znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik bez 
elementów dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje 
przejście dla pieszych przez torowisko z 
niewyznaczoną znakiem P-10 powierzchnią przejścia, 
również bez elementów dla niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6E1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 50,2 
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Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 50,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 43,8 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 60 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 42% 

 
8. Parkowanie W odległości większej niż 10 m od przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
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analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 
 
 Niesprawna sygnalizacja ostrzegawcza nad znakiem D-6 „przejście dla 

pieszych”. 

 
Zagrożenie: 
Kierujący pojazdami, którzy wiedzą, że przejście objęte jest sygnalizacją ostrzegawczą 
wzbudzaną mogą nie spodziewać się pieszego zbliżającego się do przejścia lub będącego 
na tym przejściu,  
a to może być powodem najechania na pieszego. Sygnalizacja ostrzegawcza jest szybciej 
dostrzegana przez kierującego pojazdem i stanowi dla niego dodatkowy bodziec do 
zachowania szczególnej ostrożności, którego brak przed przejściem wyznaczonym na 
dwóch pasach ruchu może spowodować niedostateczną uwagę kierującego pojazdem i 
najechanie na pieszego. 
Zalecenie: 
Wymiana lamp ostrzegawczych na większe o bardziej intensywnym źródle światła, 
uruchamiane  
w sytuacji kiedy pieszy zbliża się do przejścia i pracujące nieustannie do momentu kiedy 
pieszy nie znajdzie się poza przejściem. 
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 Brak urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzących. 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest większa niż 2,0 m, a zatem wyznaczona 
znakiem P-10 powierzchnia przejścia jednoznacznie określi gdzie rozpoczyna się 
przejście, a gdzie kończy się strefa azylu, w której pieszy będzie bezpieczny.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście poziomym znakiem P-10 „przejście dla pieszych” na torowisku 
tramwajowym. 
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 Zieleń rosnąca w pasie zieleni powoduje padanie cienia na strefę oczekiwania 
przed przejściem dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Brak widoczności pieszego oczekującego przed przejściem dla pieszych z powodu cienia 
padającego na strefę oczekiwania zlokalizowaną przed tym przejściem. Zacienienie 
strefy oczekiwań powoduje  ryzyko, że kierujący pojazdem nie zauważy pieszego 
wchodzącego na przejście dla pieszych lub zauważy go zbyt późno. Może to być 
przyczyną zbyt późnej reakcji kierującego pojazdem i najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Uporządkowanie zieleni w bliskości przejścia, zmniejszenie korony drzewa lub całkowita 
zmiana jego lokalizacji. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 

Organizacja ruchu 

Przegląd lub wymiana lamp ostrzegawczych nad znakiem 
D-6 „przejście dla pieszych” 
Wyznaczenie powierzchni przejścia na torowisku 
tramwajowym znakiem poziomym P-10 „przejście dla 
pieszych”. 

Inne 

Uporządkowanie zieleni w bliskości przejścia, 
zmniejszenie korony drzewa lub całkowita zmiana jego 
lokalizacji. 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacja świetlną całego przejścia dla pieszych.  
Nadzór nad prędkością.  

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6E2/KRK/2018 1 
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6.6.F1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6F1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  188 

Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 3 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 12.02.2016 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 12.07.2017 r. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.081476732949696%2C20.02466085003539
&z=20 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – Os Niepodległości 3A, 
jezdnia północna. 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
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 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym jezdnie; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - 1 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590  zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 137

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:00-15:00

Suma pojazdów [P/h]: 1225

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:00-16:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 107

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 1063

 

 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  190 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie występują przystanki komunikacji zbiorowej.  
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Chodnik oraz pas dzielący jezdnie, na którym 
wydzielone jest torowisko tramwajowe. Zarówno od 
strony chodnika, jak i od strony pasa dzielącego 
jezdnie nie występują elementy wspomagające 
postrzeganie osobom niepełnosprawnym. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
2A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 46,4 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 46,9 
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Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 39,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 57 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 22% 

 
 

8. Parkowanie W odległości większej niż 10 m od przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
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zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 
 
 Wytarty znak P-10 „przejście dla pieszych” oraz brak znaku P-14 „linia 

warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 

 

Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia dla pieszych z dostatecznej odległości z uwagi na zły 
stan oznakowania poziomego. W przypadku opadu deszczu lub śniegu wzrasta ryzyko, że 
kierujący pojazdem nie zauważy przejścia dla pieszych. Istnieje duże ryzyko, że brak linii 
warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych może spowodować, iż kierujący 
zatrzyma pojazd  
w nieodpowiedniej odległości od przejścia i potrąci pieszego. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych” oraz wyznaczenie znaku 
poziomego  
P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
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 Brak urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzących. 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
 
Zagrożenie: 
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Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest większa niż 2,0 m, a zatem wyznaczona 
znakiem P-10 powierzchnia przejścia jednoznacznie określi gdzie rozpoczyna się 
przejście, a gdzie kończy się strefa azylu, w której pieszy będzie bezpieczny.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście poziomym znakiem P-10 „przejście dla pieszych” na torowisku 
tramwajowym. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych, 

Organizacja ruchu 

Wyznaczenie powierzchni przejścia na torowisku 
tramwajowym znakiem poziomym P-10 „przejście dla 
pieszych. 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych” oraz wyznaczenie znaku poziomego P-14 „linia 
warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 

Inne 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacja świetlną całego przejścia dla pieszych. 
Nadzór nad prędkością.  

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6F1/KRK/2018 2 
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6.6.F2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVI Bieńczyce  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6F2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 03.06.2016 r. 

 karta zdarzenia drogowego z dnia 06.10.2017 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.081476732949696%2C20.02466085003539
&z=20 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – Os Niepodległości 3A 
jezdnia południowa. 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
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 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 
wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym jezdnie; 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
brak brak brak brak 

Liczba rannych brak 1 1 brak 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 137

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 1211

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:00-16:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 107

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1256
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie występują przystanki komunikacji zbiorowej.  
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Chodnik oraz pas dzielący jezdnie, na którym 
wydzielone jest torowisko tramwajowe. Zarówno od 
strony chodnika, jak i od strony pasa dzielącego 
jezdnie nie występują elementy wspomagające 
postrzeganie osobom niepełnosprawnym. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6F2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 56,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 56,5 
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Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 65 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 68% 

 
8. Parkowanie W odległości większej niż 10 m od przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  
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Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
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bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym 

pojazdami zatrzymanie i postój pojazdu zbyt blisko przejścia dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego,  
w związku z niewłaściwą reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł 
pieszego na przejściu dla pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(m.in. dostawcze ) 
zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów ograniczają również 
widoczność znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w odległości 20 m od przejścia 
dla pieszych np. poprzez montaż słupków blokujących. 
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- Brak urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzących. 
 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest większa niż 2,0 m, a zatem wyznaczona 
znakiem P-10 powierzchnia przejścia jednoznacznie określi gdzie rozpoczyna się 
przejście, a gdzie kończy się strefa azylu, w której pieszy będzie bezpieczny.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć na torowisku tramwajowym powierzchnie przejścia znakiem poziomym P-10 
„przejście dla pieszych”. 
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 Ograniczona widoczność pieszego na nieoświetlonym pasie dzielącym jezdnię. 

 
 
Zagrożenie: 
Nieoświetlony pas dzielący jezdnię powoduje ryzyko braku widoczności pieszego 
zbliżającego się do przejścia dla pieszych. Dodatkowo światło nadjeżdżającego 
pojazdu szynowego oślepia   
i sprawia, że pieszy staje się niewidoczny. Istnieje duże prawdopodobieństwo 
najechania na pieszego w związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na 
przejście dla pieszych i oczekującego przed przejściem na pasie dzielącym jezdnie. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej na pasie dzielącym jezdnię. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Umieszczenie oprawy oświetleniowej na pasie dzielącym 
jezdnię. 
Uzupełnienie elementów pola uwagi i pasa 
prowadzącego dla osób niepełnosprawnych, 

Organizacja ruchu 

Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów 
w odległości 20 m od przejścia dla pieszych np. poprzez 
montaż słupków blokujących. 
Wyznaczenie powierzchni przejścia na torowisku znakiem 
poziomym P-10 „przejście dla pieszych. 

Inne 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacja świetlną całego przejścia dla pieszych.  
Nadzór nad prędkością. 

 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6F2/KRK/2018 2 
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6.6.G1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6G1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
karta zdarzenia drogowego z dnia 2.11.2017 r 

 
Żródło:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.077991291893916%2C20.02929193488080
3&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją: 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przy skrzyżowaniu z 
ulicą Bolesława Czuchajowskiego od strony wschodniej 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,50 m x 23.5 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: skrzyżowanie w ciągu drogi dwujezdniowej z wyodrębnionym 

torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
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Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 113

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 1747

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 66

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 1606

 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na tarczy skrzyżowania w ciągu drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia wyznaczona jest na dwóch 
jezdniach (4 pasach ruchu) i torowisku. Całkowita długość przejścia wynosi 24 m. W 
obrębie przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni północnej oraz po 
prawej stronie jezdni południowej w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” i poziome w postaci znaku 
P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki z elementami 
ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
G1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 52,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 52,9 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 43,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 58% 

 
8. Parkowanie Przed przejściem dla pieszych 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  
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Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
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- Pas dzielący jezdnie zakończony przed przejściem dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Zamiast trzech przejść dla pieszych o długości około 7 metrów każde powstało jedno 
przejście  
o długości 23,5 metrów. Takie rozwiązanie pozbawiło pieszego azylu (ochrony) z tych też 
względów istnieje poważne ryzyko pokonywania przejścia „na raty”, z zatrzymaniem na 
powierzchni torowiska, a to z kolei stanowi zagrożenie najechania na pieszego przez 
motorniczego pojazdu szynowego, kierującego pojazdem jadącego na wprost jezdnią, na 
której wyznaczone jest przedmiotowe przejście lub też kierującego pojazdem 
wykonującego na skrzyżowaniu manewr zawracania, który zacieśnia skręt i przejeżdża 
wzdłuż po przejściu dla pieszych. 
Zalecenie: 
Wydłużyć pas dzielący jezdnie tak aby obejmował również przejście. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  211 

 Przejście o długości 23,5 metrów pozbawione azylu dla pieszych i bezpiecznych 
stref oczekiwań pomiędzy jezdniami a torowiskiem. 

 

Zagrożenie: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym pieszy 
znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym 
pojazdem. W przypadku tak długiego przejścia pieszy nie ma możliwości pokonania 
przejścia respektując swoje pierwszeństwo i w większości przypadków zatrzymuje się w 
wąskiej strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem lub na torowisku. Oczekiwanie 
pieszego pomiędzy jezdnią, a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie zapewnia 
bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazd 
samochodowy lub pojazd szynowy. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy 
oczekują częściowo na torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd 
poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Przebudowa skrzyżowania w celu utworzenia bezpiecznych stref oczekiwania pomiędzy 
jezdnią  
a torowiskiem.  
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 Brudny znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych, wykonany w technologii 
grubowarstwowej o strukturze niejednolitej oraz brak znaku P-14 „linia 
warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 

 
Zagrożenie: 
Brak widoczności znaku P-10 „przejście dla pieszych” oraz brak znaku P-14 „linia 
warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” może spowodować, że kierujący 
pojazdem nie zauważy przejścia dla pieszych i pieszego lub zauważy zbyt późno. Może to 
być przyczyną zbyt późnej reakcji kierującego pojazdem, niewłaściwego miejsca 
zatrzymania pojazdu oraz najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych” oraz uzupełnić znak P-14 „linia 
warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
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 Zieleń ogranicza widoczność pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych 
oraz znajdujących się na tym przejściu. 

 
Zagrożenie: 
Zieleń w pasie zieleni skutecznie zacienia część przejścia na jezdni południowej. 
Oznakowanie poziome oraz piesi znajdujący się na przejściu są bardzo słabo widoczni. 
Kierujący pojazdem może zawczasu nie dostrzec pieszego na tym przejściu. Zbyt późna 
reakcja kierującego pojazdem generuje ryzyko braku możliwości zatrzymania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych i najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście nie padał cień korony drzewa. 
 
 Brak znaku D-6 „przejście dla pieszych” po lewej stronie jezdni, znak D-6 po 

prawej stronie jezdni jest znacznie oddalony od przejścia.  
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Zagrożenie: 
Brak znaku D-6 „przejście dla pieszych” po lewej stronie jezdni oraz zbyt daleko 
umieszczony znak  
D-6 po prawej stronie jezdni może doprowadzić do sytuacji, że kierujący nie zauważą, 
że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Ryzyko będzie większe w przypadku opadu 
deszczu lub śniegu. 
Zalecenie: 
Uzupełnienie znak D-6 „przejście dla pieszych” na wysięgniku po lewej stronie jezdni. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zawęzić pasy ruchu oraz poszerzyć  strefę oczekiwania 
pomiędzy jezdnią i torowiskiem.  
Wydłużyć pas dzielący jezdnie tak aby obejmował 
również przejście dla pieszych. 

Organizacja ruchu 

Umieścić znak D-6 „przejście dla pieszych” na wysięgniku 
po lewej stronie jezdni. 
Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych” oraz 
uzupełnić znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania 
złożona z prostokątów”. 

Inne 
Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście nie 
padał cień korony drzewa. 
Nadzór nad prędkością.  

 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6G1/KRK/2018 0 
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6.6.G2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6G2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 2 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 12.03.2016 r. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.077952600516745%2C20.02936933828277
7&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przy skrzyżowaniu z 
ulicą Bolesława Czuchajowskiego od strony zachodniej 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 24 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: skrzyżowanie w ciągu drogi dwujezdniowej z wyodrębnionym 

torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

1 - - - 

Liczba rannych - 1 - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
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koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795  zł + KOSZT OFIARY ŚMIERTELNEJ 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 96

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 1997

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 69

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 1858

 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych znajduje się na tarczy skrzyżowania w ciągu drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia wyznaczona jest na dwóch 
jezdniach (4 pasach ruchu) i torowisku. Całkowita długość przejścia wynosi 24 m. W 
obrębie przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni południowej oraz po 
prawej stronie jezdni północnej w postaci: znaku D-6 
„przejście dla pieszych” i poziome w postaci znaku P-
10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki bez elementów 
ostrzegawczych dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości 
przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
G2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 53,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 53,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 49,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 56% 

 
8. Parkowanie Przed przejściem dla pieszych 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 
Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością oraz fizyczne spowolnienie pojazdów przed 
przejściem dla pieszych. 
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 Pas dzielący jezdnie zakończony przed przejściem dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Zamiast trzech przejść dla pieszych o długości około 7 metrów każde powstało jedno 
przejście  
o długości 23,5 metrów. Takie rozwiązanie pozbawiło pieszego azylu (ochrony) z tych też 
względów istnieje poważne ryzyko pokonywania przejścia „na raty”, z zatrzymaniem na 
powierzchni torowiska, a to z kolei stanowi zagrożenie najechania na pieszego przez 
motorniczego pojazdu szynowego, kierującego pojazdem jadącego na wprost jezdnią, na 
której wyznaczone jest przedmiotowe przejście lub też kierującego pojazdem 
wykonującego na skrzyżowaniu manewr zawracania, który zacieśnia skręt i przejeżdża 
wzdłuż po przejściu dla pieszych. 
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Zalecenie: 
Wydłużyć pas dzielący jezdnie tak aby obejmował również przejście dla pieszych. 
 Przejście o długości 24 metrów pozbawione azylu dla pieszych i bezpiecznych 

stref oczekiwań pomiędzy jezdniami a torowiskiem. 

 
Zagrożenie: 
Strefa oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem o długości 1 m nie zapewnia  
bezpieczeństwa pieszemu, który oczekuje pomiędzy pojazdem szynowym poruszającym 
się po torowisku a pojazdami na jezdni. Piesi prowadzący rower, pchający wózek 
dziecięcy oczekują częściowo na torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd 
poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzyć strefy oczekiwań pomiędzy jezdnia a torowiskiem. 
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 Wytarte oznakowanie poziome  

 
Zagrożenie: 
Brak widoczności przejścia z dostatecznej odległości z uwagi na zły stan oznakowania 
poziomego. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”. 
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 Ograniczona widoczność pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego,  
w związku z niewłaściwą reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł 
pieszego na przejściu dla pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(m.in. dostawcze) zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów 
ograniczają również widoczność znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 
Zalecenie: 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych  
i skrzyżowania. 
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 Brak elementów dla niewidomych i niedowidzących 

 
Zagrożenie: 
Osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczone możliwości oceny pozycji na 
drodze  
w przypadku zbliżonej struktury nawierzchni. Brak dodatkowych elementów 
pomagających stwierdzić, czy osoba znajduje się na chodniku, czy na jezdni może 
spowodować, że osoba niewidoma lub niedowidząca zamiast zatrzymać się w 
bezpiecznej strefie oczekiwań zatrzyma się na jezdni i będzie narażona na potrącenie 
przez nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: 
Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych 
 Brak znaku D-6 „przejście dla pieszych po lewej stronie jezdni, znak D-6 po 

prawej stronie jezdni oddalony od przejścia. Duże nagromadzenie innych 
znaków i reklam. 
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Zagrożenie: 
Brak znaku D-6 „przejście dla pieszych” po lewej stronie jezdni oraz zbyt daleko 
umieszczony znak  
D-6 po prawej stronie jezdni może doprowadzić do sytuacji, że kierujący nie zauważą, 
że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Ryzyko będzie większe w przypadku opadu 
deszczu lub śniegu. 
Zalecenie: 
Uzupełnić znak D-6 na wysięgniku po lewej stronie jezdni, przybliżyć znak umieszczony po 
prawej stronie jezdni bliżej krawędzi jezdni (z zachowaniem skrajni). 
 Zieleń ogranicza widoczność pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych 

oraz znajdujących się na tym przejściu. 

 
Zagrożenie: 
Zieleń w pasie zieleni skutecznie zacienia część przejścia na jezdni południowej oraz w 
strefie oczekiwań. Oznakowanie poziome oraz piesi znajdujący się na przejściu i w strefie 
oczekiwań są bardzo słabo widoczni. Kierujący pojazdem może zawczasu nie dostrzec 
pieszego na tym przejściu. Zbyt późna reakcja kierującego pojazdem generuje ryzyko 
braku możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych i najechania na 
pieszego. 
Zalecenie: 
Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla pieszych i strefę oczekiwań nie 
padał cień korony drzewa. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Uzupełnić elementy pola uwagi i pasa prowadzącego dla 
osób niepełnosprawnych. 
Wydłużyć pas dzielący jezdnie tak aby obejmował 
również przejście dla pieszych. 
Poszerzyć strefy oczekiwań pomiędzy jezdnia a 
torowiskiem. 

Organizacja ruchu Uzupełnić znak D-6 na wysięgniku po lewej stronie jezdni, 
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przybliżyć znak umieszczony po prawej stronie jezdni 
bliżej krawędzi jezdni  
(z zachowaniem skrajni). 
Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów 
w obrębie przejścia dla pieszych i skrzyżowania. 
Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych”. 

Inne 

Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla 
pieszych 
 i strefę oczekiwań nie padał cień korony drzewa. 
Nadzór nad prędkością.  

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6G2/KRK/2018 0 
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6.6.H1 Al. Gen. W . Andersa 
 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6H1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
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d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 2 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 
 30.05.2016 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.07568950598441%2C20.031828064887463
&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przy skrzyżowaniu z 
aleją Przyjaźni, jezdnia południowa. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,6 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych 1 1 - - 
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Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 150

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:30-15:30

Suma pojazdów [P/h]: 690

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:45-15:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 102

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:45-8:45

Suma pojazdów [P/h]: 669

 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,6 m. W obrębie 
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przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej stronie jezdni w postaci: znaku D-6 
„przejście dla pieszych” oraz poziome w postaci znaku 
P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
H1/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 52,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 52,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 47,7 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 58% 

 
 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
 
 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
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W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 
 Brak znaku D-6 „przejście dla pieszych” po lewej stronie jezdni, a znak D-6 

umieszczony po prawej stronie jezdni umieszczony jest w niewłaściwej 
odległości od przejścia dla pieszych tj. powyżej 0,5 m. 
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Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia dla pieszych oraz oznakowania. Całkowity brak 
widoczności znaku D-6 przez kierujących wyjeżdzających z drogi poprzecznej. 
Zalecenie: 
Zmienić lokalizację istniejącego znaku D-6 „przejście dla pieszych” oraz umieszczenie na 
wysięgniku  znaku D-6 po lewej stronie jezdni. 
 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym dojście do 

przejścia i strefa oczekiwań. 

 
Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na torowisku do szerokości przejścia dla 
pieszych na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
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wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć powierzchnie przejścia znakiem P-10 „przejście dla pieszych na torowisku 
tramwajowym.  
Z uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko, a strefy oczekiwań 
pomiędzy jezdnią i torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym jest 
przeprowadzenie analizy pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją 
świetlną.  
Przebudowa drogi w stopniu zapewniającym wydzielenie bezpiecznych stref oczekiwań 
pomiędzy jezdnią a torowiskiem. 

W przypadku nieobjęcia przejścia sygnalizacją świetlną zaleca się wprowadzić 
ograniczenie prędkości na torowisku pojazdów szynowych. 

 Ubytki w strukturze znaku P-10 „przejście dla pieszych”  
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Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia z dostatecznej odległości z uwagi na zły stan 
oznakowania poziomego. W miejscach ubytku materiału gromadzi się woda oraz inne 
zanieczyszczenia co osłabia widoczność znaku. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”. 
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 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże prawdopodobieństwo najechania na 
pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzenie i wydłużenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem 
na torowisku. 
 Nieoświetlone przejście dla pieszych oraz powierzchnie oczekiwania z obu stron 

tego przejścia.  

 
Zagrożenie: 
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Prawdopodobieństwo najechania na pieszego w związku z brakiem widoczności pieszego 
wchodzącego na przejście dla pieszych, oczekującego przed przejściem  oraz 
zbliżającego się do przejścia. 
Zalecenie: 
Umieszczenie opraw oświetleniowych z prawej i lewej strony przejścia dla pieszych. 
 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Przebudowa drogi w zakresie zwiększenia 
bezpiecznych stref oczekiwań pomiędzy jezdnią a 
torowiskiem (2,0 m). 

Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 

Organizacja ruchu 

Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych”. 
Wyznaczyć powierzchnie przejścia dla pieszych znakiem 
P-10 „przejście dla pieszych” na torowisku tramwajowym. 
Zmienić lokalizację istniejącego znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” oraz umieścić znaku D-6 na wysięgniku po 
lewej stronie jezdni. 

Inne 

Umieszczenie opraw oświetleniowych z prawej i lewej 
strony przejścia dla pieszych. 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną.  
Nadzór nad prędkością.  

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6H1/KRK/2018 2 
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6.6.H2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6H2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 karta zdarzenia drogowego z dnia  1.09.2016 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.07568950598441%2C20.031828064887463
&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przy skrzyżowaniu z 
aleją Przyjaźni, jezdnia południowa. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,6 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - 1 - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795  zł 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  239 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 134

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 931

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 102

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 709

 
 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,6 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” oraz poziome w postaci 
znaku P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni . 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
H2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

52,1 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

41,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

58% 
 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 
 Brak znaku P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” przed 

przejściem dla pieszych. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania pojazdu może spowodować, że kierujący 
pojazdami nie zdołają zatrzymać pojazdu przed przejściem dla pieszych.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 „linia warunkowego zatrzymania 
złożona  
z prostokątów. 
 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym, dojścia do 

przejścia i strefy oczekiwań. 

 
 
Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni przejścia na pasie dzielącym. Możliwość upadku 
z powodu nierówności i braku wybrukowania powierzchni w pasie dzielącym. Możliwość 
nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Zalecenie: 
Poszerzyć strefę przejścia dla pieszych na torowisku do  szerokości przejścia dla pieszych 
na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
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Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście znakiem P-10 „przejście dla pieszych na torowisku tramwajowym.  
Z uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko a strefy oczekiwań 
pomiędzy jezdnią a torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym jest 
przeprowadzenie analizy pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją świetlną 
lub przebudowa drogi w stopniu zapewniającym wydzielenie bezpiecznych stref 
oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem. 

 

 

 

 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  244 

 Ubytki w strukturze znaku P-10 „przejście dla pieszych”  

 

Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia z dostatecznej odległości z uwagi na zły stan 
oznakowania poziomego. W miejscach ubytku materiału gromadzi się woda oraz inne 
zanieczyszczenia co osłabia widoczność znaku. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”. 
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 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych oraz 

znak drogowy umieszczony bez zachowania właściwej odległości zarówno od 
osi torowiska, jak również krawędzi jezdni. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże prawdopodobieństwo najechania na 
pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. Natomiast uderzenie 
pojazdu o znak niesie ryzyko uderzenia pieszego znakiem lub odłamkiem. 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem na torowisku i 
właściwe umieszczenie znaku. 
 Zieleń ogranicza widoczność pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych 

oraz znajdujących się na tym przejściu. 

 
Zagrożenie: 
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Zieleń w pasie zieleni skutecznie zacienia część przejścia na jezdni południowej oraz w 
strefie oczekiwań. Oznakowanie poziome oraz piesi znajdujący się na przejściu i w strefie 
oczekiwań są bardzo słabo widoczni. Kierujący pojazdem może zawczasu nie dostrzec 
pieszego na tym przejściu. Zbyt późna reakcja kierującego pojazdem generuje ryzyko 
braku możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych i najechania na 
pieszego. 
Zalecenie: 
Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla pieszych i strefę oczekiwań nie 
padał cień korony drzewa. 
 Nieoświetlona strefa dojścia i strefa oczekiwania po lewej stronie jezdni.  

 

 
 
Zagrożenie: 
W związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, 
oczekującego przed przejściem oraz zbliżającego się do przejścia istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony przejścia dla pieszych. 
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6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Poszerzenie do 2,0 m. strefy oczekiwania pomiędzy 
przejściem dla pieszych na jezdni, a przejściem dla 
pieszych na torowisku. 
Poszerzenie powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do  szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony 
przejścia dla pieszych. 

Organizacja ruchu 

Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych”. 
Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów. 

Inne 

Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla 
pieszych i strefę oczekiwań nie padał cień korony drzewa. 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną. 
Nadzór nad prędkością. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 

6H2/KRK/2018 3 
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6.6.I1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6I1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 5.06.2018 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.075258039856514%2C20.03261569800520
2&z=19 

 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przed skrzyżowaniem z 
aleją Przyjaźni, jezdnia północna. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym jezdnie; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - 1 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795  zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 90

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 513

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 46

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 457
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Fot. istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” oraz poziome w postaci 
znaku  
P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni . 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

 
Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6I1/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 53,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 53,8 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 40,3 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 61 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 58% 

 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która ma wpływ 
na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością oraz fizyczne spowolnienie pojazdów przed 
przejściem dla pieszych. 
 
 Brak znaku P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” przed 

przejściem dla pieszych. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania pojazdu może spowodować, że kierujący 
pojazdami nie zatrzymają pojazdu w bezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych.  
Zalecenie: 

Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem poziomym P-14 „linia warunkowego 
zatrzymania złożona z prostokątów”. 

 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym dojście do 
przejścia i strefa oczekiwań. 

  
 
Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na torowisku do szerokości przejścia dla 
pieszych na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
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Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

  
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście znakiem P-10 „przejście dla pieszych na torowisku tramwajowym. Z 
uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko a strefy oczekiwań pomiędzy 
jezdnią i torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym jest przeprowadzenie analizy 
pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją świetlną lub przebudowa drogi w 
stopniu zapewniającym wydzielenie bezpiecznych stref oczekiwań pomiędzy jezdnią i 
torowiskiem. 
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 Ubytki w strukturze znaku P-10 „przejście dla pieszych”  

  

Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia z dostatecznej odległości z uwagi na zły stan 
oznakowania poziomego. W miejscach ubytku materiału gromadzi się woda oraz inne 
zanieczyszczenia co osłabia widoczność znaku. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”. 
 
 

 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  257 

pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże ryzyko najechania na pieszego przez 
pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem na torowisku. 
 Zieleń ogranicza widoczność pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych 

oraz znajdujących się na tym przejściu. 

 
Zagrożenie: 
Zieleń w pasie zieleni skutecznie zacienia część przejścia na jezdni oraz strefę torowiska. 
Oznakowanie poziome oraz piesi znajdujący się na przejściu i w strefie oczekiwań są 
bardzo słabo widoczni. Kierujący pojazdem może zawczasu nie dostrzec pieszego na tym 
przejściu. Zbyt późna reakcja kierującego pojazdem generuje ryzyko braku możliwości 
zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych i najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla pieszych i strefę oczekiwań nie 
padał cień korony drzewa. 
 Nieoświetlona strefa dojścia i strefa oczekiwania po lewej stronie jezdni oraz znak 

D-6 umieszczony zbyt blisko krawędzi jezdni.  
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Zagrożenie: 
W związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, 
oczekującego przed przejściem oraz zbliżającego się do przejścia istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Natomiast uderzenie pojazdu o znak niesie 
ryzyko uderzenia pieszego znakiem lub odłamkiem. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony przejścia dla pieszych oraz właściwa 
lokalizacja znaku D-6. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Wydłużenie do 2,0 m. strefy oczekiwania pomiędzy 
przejściem dla pieszych na jezdni a przejściem dla 
pieszych na torowisku. 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 
Umieścić oprawy oświetleniowe z lewej strony przejścia 
dla pieszych. 

Organizacja ruchu 

Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem 
poziomym P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona 
z prostokątów”. 

Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych”. 
Wyznaczyć przejście znakiem P-10 „przejście dla 
pieszych na torowisku tramwajowym. 

Inne 

Usunąć lub uporządkować zieleń tak aby na przejście dla 
pieszych i strefę oczekiwań nie padał cień korony drzewa. 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną. 
Nadzór nad prędkością. 
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7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 

6I1/KRK/2018 3 
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6.6.I2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6I2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
brak 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa przed skrzyżowaniem z 
aleją Przyjaźni, jezdnia południowa. 
 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - - 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 90

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 575

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 46

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 411
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” oraz poziome w postaci 
znaku  
P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni . 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6I2/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 51,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 52,9 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 39,8 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 60 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 56% 

 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
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dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 Brak znaku P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” przed 

przejściem dla pieszych . 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania pojazdu może spowodować, że kierujący 
pojazdami nie zdołają zatrzymać pojazdu przed przejściem dla pieszych.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 „linia warunkowego zatrzymania 
złożona  
z prostokątów”. 
 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym oraz strefa 

oczekiwań. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  265 

 
Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na torowisku do szerokości przejścia dla 
pieszych na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  266 

Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście znakiem P-10 „przejście dla pieszych na torowisku tramwajowym. Z 
uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko a strefy oczekiwań pomiędzy 
jezdnią a torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym jest przeprowadzenie analizy 
pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją świetlną. W przypadku nieobjęcia 
przejścia sygnalizacją świetlna zaleca się przebudowę drogi w stopniu zapewniającym 
wydzielenie bezpiecznych stref oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem. 

 Znak D-3 „droga jednokierunkowa” umieszczony nad znakiem D-6 „przejście dla 
pieszych”. 

 
Zagrożenie: 
Osłabienie postrzegania znaku D-6 „przejście dla pieszych”. Priorytet w tym miejscu ma 
znak D-6, na którym kierujący pojazdami powinni skoncentrowany wzrok.  
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji znaku D-3 „droga jednokierunkowa”. 
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 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże prawdopodobieństwo najechania na 
pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem na torowisku. 
 Nieoświetlona strefa dojścia i strefa oczekiwania po lewej stronie jezdni oraz w 

pasie dzielącym jezdnię zbyt blisko krawędzi jezdni umieszczony znak D-6 
„przejście dla pieszych”.  
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Zagrożenie: 
W związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, 
oczekującego przed przejściem oraz zbliżającego się do przejścia istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego oraz ryzyko uderzenia o znak drogowy, 
który umieszczony jest równo z krawędzi jezdni. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony przejścia dla pieszych oraz właściwe 
umieszczenie znaku D-6. 
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6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Wydłużyć strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na 
jezdni  
a przejściem na torowisku. 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 
Umieścić oprawy oświetleniowe z lewej strony przejścia 
dla pieszych. 

Organizacja ruchu 

Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem 
poziomym P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona 
z prostokątów”. 

Odnowić znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych”. 
Wyznaczyć przejście znakiem P-10 „przejście dla 
pieszych na torowisku tramwajowym. 

Inne 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną. 
Nadzór nad prędkością. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 

6I2/KRK/2018 3 
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6.6.J1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6J1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 2 zdarzenia 
w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 23.09.2017 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.07434686183302%2C20.035048542903382
&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa na wysokości Os 
Centrum jezdnia północna. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
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 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych 1 - - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795  zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 200

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 513

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 118

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15-8:15

Suma pojazdów [P/h]: 486
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” i tabliczki T-27 oraz 
poziome  
w postaci znaku P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni . 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6J1/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 50,2 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 51,1 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 41,6 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 57 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 42% 

 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Zagrożenie: 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  275 

Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością.  
 
 Brak znaku P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” przed 

przejściem dla pieszych . 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania pojazdu może spowodować, że kierujący 
pojazdami nie zdołają zatrzymać pojazdu w bezpiecznej odległości od przejścia dla 
pieszych.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 „linia warunkowego zatrzymania 
złożona z prostokątów”. 
 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym dojście do 

przejścia i strefa oczekiwań. 
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Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na torowisku do szerokości przejścia dla 
pieszych na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 
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Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć powierzchnię przejścia znakiem P-10 „przejście dla pieszych na torowisku 
tramwajowym. Z uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko a strefy 
oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym jest 
przeprowadzenie analizy pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją 
świetlną. W przypadku nieobjęcia przejścia sygnalizacją świetlną zaleca się 
przebudowę drogi w stopniu zapewniającym wydzielenie bezpiecznych stref oczekiwań 
pomiędzy jezdnią a torowiskiem.  
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 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże prawdopodobieństwo najechania na 
pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem na torowisku. 
 Ubytki w strukturze znaku P-10 „przejście dla pieszych”  

 

Zagrożenie: 
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Ograniczona widoczność przejścia z dostatecznej odległości z uwagi na zły stan 
oznakowania poziomego. W miejscach ubytku materiału gromadzi się woda oraz inne 
zanieczyszczenia co osłabia widoczność znaku. 
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”. 
 Nieoświetlona strefa dojścia i strefa oczekiwania po lewej stronie jezdni oraz znak 

umieszczony zbyt blisko krawędzi jezdni.  

 
Zagrożenie: 
W związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, 
oczekującego przed przejściem oraz zbliżającego się do przejścia istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony przejścia dla pieszych oraz 
zachowanie odległości znaku D-6 od krawędzi jezdni. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 
Wydłużyć strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na 
jezdni  
a przejściem na torowisku. 
Umieścić oprawy oświetleniowe z lewej strony przejścia 
dla pieszych (w pasie dzielącym jezdnię). 

Organizacja ruchu 

Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
Wyznaczyć powierzchnię przejścia znakiem P-10 
„przejście dla pieszych” na torowisku pojazdów 
szynowych. 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych”. 
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Inne 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną. 
Nadzór nad prędkością.  

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6J1/KRK/2018 2 
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6.6.J2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6J2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 17.02.2018 r. 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gB-
HaEhJIBZSopHbh439CyikCjOVxng&ll=50.07434686183302%2C20.035048542903382
&z=19 

3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa na wysokości Os 
Centrum jezdnia południowa. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: nie; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - 1 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
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koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 200

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 575

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15-8:15

Suma pieszych [p/h]: 118

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 432

 
 
 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa). Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona 
jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia wynosi 7,0 m. W obrębie 
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przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa handlowa. W okolicy przejścia dla 
pieszych nie zatrzymuje się komunikacja zbiorowa.  
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni w postaci: znaku D-
6 „przejście dla pieszych” i tabliczki T-27 oraz 
poziome  
w postaci znaku P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz z 
elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje wąska 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych i niedowidzących oddzielająca torowisko 
od jezdni. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6J2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 53,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 53,3 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 47,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 56% 

 
 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Przejście dla pieszych wykonane na dwóch pasach ruchu jednokierunkowej 

jezdni drogi dwujezdniowej.  

 
Taki przekrój powoduje, iż kierujący pojazdami wobec braku urządzeń uspokajania ruchu, 
poruszają się z większą prędkością niż dopuszczalna. Powoduje to wydłużenie drogi 
hamowania oraz prawdopodobieństwo najechania na pieszego. Ponadto taki przekrój 
drogi jest bezpośrednią przyczyną nieświadomego wykonywania manewru omijania lub 
wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. 
Manewry te polegają na przejeżdżaniu obok zatrzymanego lub poruszającego się wolniej 
pojazdu, na sąsiednim pasie ruchu. Zarówno omijanie jak i wyprzedzanie przed przejściem 
dla pieszych niesie za sobą ogromne ryzyko najechania na pieszego. Pieszy dokonuje 
analizy sytuacji na drodze – biorąc pod uwagę zarówno własne możliwości, jak również 
zachowanie kierującego pojazdem na pasie ruchu bliższym strefy oczekiwań (zwalnianie, 
zatrzymanie), w której się znajduje – i wchodzi na przejście, a po przejściu szerokości 
pierwszego pasa zostaje potrącony przez wyprzedzający lub omijający pojazd. Pieszy 
bardzo często nie ma świadomości, że na drugim pasie ruchu istnieje niebezpieczeństwo 
związane z pojazdem, którego kierujący dopuszcza się wyprzedzania lub omijania pojazdu 
przed przejściem dla pieszych. 
Zalecenie: 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacja świetlną całego przejścia 
dla pieszych. Nadzór nad prędkością. 
 
 Infrastruktura w obrębie przejścia dla pieszych umożliwia kierującym 
pojazdami zatrzymanie i postój pojazdu bezpośrednio przed tym przejściem.  
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Zagrożenie: 
Unieruchomione przed przejściem dla pieszych pojazdy skutecznie ograniczają kierującym 
pojazdami, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, widoczność pieszego oczekującego 
na przejście przez jezdnię oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Ponadto pieszy 
oczekujący na przejście przez jezdnię ma ograniczoną możliwość obserwacji pojazdów 
zbliżających się do przejścia dla pieszych. Taki brak wzajemnej widoczności uczestników 
ruchu drogowego niesie za sobą ryzyko wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio 
pod nadjeżdżający pojazd oraz najechanie na pieszego,  
w związku z niewłaściwą reakcją kierującego pojazdem, który zbyt późno dostrzegł 
pieszego na przejściu dla pieszym. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre pojazdy 
(m.in. dostawcze) zatrzymane na pasie wykorzystywanym do postoju pojazdów 
ograniczają również widoczność znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 

Zalecenie: 

Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie przejścia dla pieszych  
i skrzyżowania np. poprzez montaż słupków blokujących. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  287 

 Brak znaku P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” przed 
przejściem dla pieszych. 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania pojazdu może spowodować, że kierujący 
pojazdami nie zdołają zatrzymać pojazdu w bezpiecznej odległości od przejścia dla 
pieszych.  
Zalecenie: 
Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 „linia warunkowego zatrzymania 
złożona  
z prostokątów”. 
 Zawężona powierzchnia przejścia na torowisku tramwajowym dojście do 

przejścia i strefa oczekiwań. 

 
Zagrożenie: 
Zwalnianie kroku oraz zatrzymywanie się w końcowej fazie przechodzenia przez jezdnię z 
powodu znacznie zawężonej powierzchni chodnika. Możliwość upadku z powodu 
nierówności i braku wybrukowania powierzchni chodnika o szerokości przejścia dla 
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pieszych. Możliwość nieprecyzyjnej oceny sytuacji przez osoby niewidome i słabowidzące. 
Prawdopodobieństwo kolizji pieszy – pieszy oraz upadku. 
Zalecenie: 
Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na torowisku do szerokości przejścia dla 
pieszych na jezdni. 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”. 
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie przez torowisko 
wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 
Brak wyznaczonej powierzchni przejścia na torowisku skutkuje tym, że pieszy traktuje 
powierzchnię w pasie dzielącym (wraz z torowiskiem) jak azyl po pokonaniu przejścia 
na jezdni. Niejednokrotnie pieszy nie jest świadomy, że w pasie dzielącym znajduje się 
torowisko tramwajowe i w jakim miejscu powinien oczekiwać na możliwość 
bezpiecznego przejścia przez torowisko. W przedmiotowym przypadku odległość 
między krawędzią jezdni a torowiskiem jest mniejsza niż 2,0 m, a zatem oczekiwanie 
pieszego w strefie oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem jest bardzo 
niebezpieczne. Z tego powodu zasadnym jest wyznaczenie przejścia na pasie 
dzielącym jako kontynuację przejścia przez jezdnię. Spowoduje to, że pieszy przed 
przejściem będzie zobowiązany ocenić sytuację również na torowisku tramwajowym. 
Przejście to po wyznaczeniu powierzchni przejścia na torowisku znakiem P-10 stanie 
się bardzo długie, a pieszy będzie narażony na najechanie przez pojazd. 

Zalecenie: 
Wyznaczyć powierzchnię przejścia znakiem P-10 „przejście dla pieszych” na torowisku 
pojazdów szynowych. Z uwagi na fakt, iż w pasie dzielącym znajduje się torowisko a 
strefy oczekiwań pomiędzy jezdnią a torowiskiem są mniejsze niż 2,0 m koniecznym 
jest przeprowadzenie analizy pod kątem zasadności objęcia przejścia sygnalizacją 
świetlną. W przypadku nieobjęcia przejścia sygnalizacją świetlną zaleca się 
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przebudowę drogi w stopniu zapewniającym wydzielenie bezpiecznych stref oczekiwań 
pomiędzy jezdnią a torowiskiem. 

 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych oraz zbyt 
blisko krawędzi jezdni umieszczony znak D-6. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie o długości 1 m nie 
zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek dziecięcy oczekują częściowo na 
torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże prawdopodobieństwo najechania na 
pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd poruszający się po jezdni. Ryzyko uderzenia 
pojazdem o znak drogowy D-6. 
 
 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na jezdni a przejściem na torowisku 
oraz właściwe umieszczenie znaku D-6. 
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 Nieoświetlona strefa dojścia i strefa oczekiwania po lewej stronie jezdni.  

 
Zagrożenie: 
W związku z brakiem widoczności pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, 
oczekującego przed przejściem oraz zbliżającego się do przejścia istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego. 
Zalecenie: 
Umieszczenie oprawy oświetleniowej z lewej strony przejścia dla pieszych. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Poszerzyć powierzchnię przejścia dla pieszych na 
torowisku do szerokości przejścia dla pieszych na jezdni. 
Wydłużyć strefy oczekiwania pomiędzy przejściem na 
jezdni  
a przejściem na torowisku. 
Umieścić oprawy oświetleniowe z lewej strony przejścia 
dla pieszych (w pasie dzielącym jezdnię). 

Organizacja ruchu 

Wyeliminować możliwość zatrzymania i postoju pojazdów 
w obrębie przejścia dla pieszych np. poprzez montaż 
słupków blokujących. 

Wyznaczyć miejsce zatrzymania pojazdu znakiem P-14 
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
Wyznaczyć powierzchnię przejścia znakiem P-10 
„przejście dla pieszych” na torowisku pojazdów 
szynowych. 

Inne 
Analiza pod kątem zasadności objęcia przejścia 
sygnalizacją świetlną. 
Nadzór nad prędkością.  
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7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6J2/KRK/2018 1 
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6.6.K1 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6K1/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  293 

brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
brak 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – wlot na skrzyżowanie 
z wyspą centralną – Plac Centralny im. Ronalda Reagana. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Szerokość przejazdu dla rowerzystów: 2,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: tak 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 695

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:45-15:45

Suma pojazdów [P/h]: 527

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:15-16:15

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:00-8:00

Suma pieszych [p/h]: 454

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

8:00-9:00

Suma pojazdów [P/h]: 483
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów zlokalizowane są na jezdni 
jednokierunkowej drogi dwujezdniowej (Aleja Generała Władysława Andersa) w obrębie 
skrzyżowania z wyspą centralną. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla 
rowerzystów wyznaczona są na dwóch pasach ruchu. Całkowita długość przejścia i 
przejazdu wynosi 7,0 m. W okolicy przejścia i przejazdu występują bloki mieszalne i 
zabudowa handlowa. W bliskości przejścia występuje przystanek autobusowy  
i przystanek tramwajowy. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni oraz poziome w 
postaci: znaku D-6b „przejście dla pieszych i przejazd 
dla rowerzystów” oraz znaku P-10 „przejście dla 
pieszych”  
i P-11 „przejazd dla rowerzystów”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz  
z elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych  
i niedowidzących oddzielająca torowisko od jezdni . 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6K1/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 37,3 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 38,4 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 27,8 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 43 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 0% 

 
 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych” oraz 
powierzchnia przejazdu dla rowerzystów znakiem P-11 „przejazd dla 
rowerzystów. Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie 
przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 
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Z uwagi na fakt, iż powierzchnia oczekiwania pomiędzy jezdnia a torowiskiem jest 
ograniczona i wynosi 1 m pieszy i kierujący rowerem powinien uwzględnić przed 
rozpoczęciem przechodzenia przez jezdnię oraz przejazdu przez przejazd, że pas dzielący 
jezdnie z uwagi na wydzielone torowisko nie stanowi dla nich bezpiecznego azylu, ale jest 
to również powierzchnia przejścia i przejazdu, na których zarówno pieszy, jak i kierujący 
rowerem mają określone obowiązki. Wyznaczenie znakiem P-10 przejścia na torowisku 
uświadomi pieszemu, że pomiędzy przejściem wyznaczonym na jezdni a przejściem na 
torowisku występuje ograniczona strefa oczekiwania oraz powierzchnia przejścia będzie 
zdecydowanie bardziej widoczna dla motorniczego w pojeździe szynowym. Ponadto brak 
wyznaczonych powierzchni przejścia i przejazdu powoduje, że ruch pieszych i kierujących 
rowerami jest nieuporządkowany. Jednocześnie należy wskazać, że wyznaczenie 
przejścia na torowisku tramwajowym będzie zgodne z przepisami ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście dla pieszych znakiem P-10 „przejście dla pieszych” oraz przejazd dla 
rowerzystów znakiem P-11 „przejazd dla rowerzystów”. 

 Skrzynka elektryczna ogranicza widoczność pieszego i kierującego rowerem 
zbliżających się do przejścia i przejazdu. 

 

Zagrożenie: 
Niedostrzeżenie pieszego lub kierującego rowerem wchodzącego lub wjeżdżającego na 
przejście lub przejazd. 
Zalecenie: 
Zmiana lokalizacji skrzynki elektrycznej. 
 Wytarty znak P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 „przejazd dla rowerzystów” 

oraz znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
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Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z 
dostatecznej odległości z uwagi na zły stan oznakowania poziomego.  
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 „przejazd dla 
rowerzystów” oraz P-14„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
Środki budowlane Zmiana lokalizacji skrzynki elektrycznej. 

Organizacja ruchu 

Wyznaczyć na torowisku pojazdów szynowych przejście 
dla pieszych znakiem P-10 „przejście dla pieszych” oraz 
przejazd dla rowerzystów znakiem P-11 „przejazd dla 
rowerzystów”. 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych”, P-11 „przejazd dla rowerzystów” oraz P-
14„linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów”. 

Inne  
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6K1/KRK/2018 4 
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6.6.K2 Al. Gen. W . Andersa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu Alei 
Generała Władysława Andersa (droga krajowa nr 79) 
Dzielnica: XVIII Nowa Huta  
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
6K2/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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brak 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
brak 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 06.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych na Alei Generała Władysława Andersa – wlot na skrzyżowanie 
z wyspą centralną – Plac Centralny im. Ronalda Reagana. 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,0 m; 
 Szerokość przejazdu dla rowerzystów: 2,00 m x 7,0 m; 
 Prędkość projektowa – brak danych; 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h; 
 Przejazd rowerowy: tak; 
 Linie tramwajowe: tak; 
 Organizacja ruchu: przejście na jednokierunkowej jezdni drogi dwujezdniowej z 

wyodrębnionym torowiskiem w pasie dzielącym; 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 668

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 513

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:00-8:00

Suma pieszych [p/h]: 450

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 489
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na jezdni jednokierunkowej drogi dwujezdniowej 
(Aleja Generała Władysława Andersa) w obrębie skrzyżowania z wyspą centralną. 
Powierzchnia przejścia dla pieszych wyznaczona jest na dwóch pasach ruchu. Całkowita 
długość przejścia wynosi 7,0 m. W okolicy przejścia występują bloki mieszalne i zabudowa 
handlowa. W bliskości przejścia występuje przystanek autobusowy i tramwajowy. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
po prawej i po lewej stronie jezdni oraz poziome w 
postaci: znaku D-6b „przejście dla pieszych i przejazd 
dla rowerzystów” oraz znaku P-10 „przejście dla 
pieszych” i P-11 „przejazd dla rowerzystów”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne – brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Prosty odcinek 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Z jednej strony do przejścia prowadzi chodnik wraz z 
elementami dla niewidomych i niedowidzących 
natomiast od strony pasa dzielącego występuje 
powierzchnia oczekiwań wyposażona w elementy dla 
niewidomych i niedowidzących oddzielająca torowisko 
od jezdni. 

5. Widoczność Dobra  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
6K2/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 44,1 
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Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

45,4 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

34,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 51 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

16% 
 

8. Parkowanie Nie występuje 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie oraz omijanie pojazdów w obrębie 
przejścia 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która nie ma 
wpływu na ograniczanie widoczności. 

 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 Na przejściu dla pieszych przez torowisko nie została wyznaczona 

powierzchnia przejścia znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych” oraz 
powierzchnia przejazdu dla rowerzystów znakiem P-11 „przejazd dla 
rowerzystów. Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) w art. 13 wskazują, że przechodzenie 
przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

 
Zagrożenie: 
Z uwagi na fakt, iż powierzchnia oczekiwania pomiędzy jezdnia a torowiskiem jest 
ograniczona i wynosi 1 m pieszy i kierujący rowerem powinien uwzględnić przed 
rozpoczęciem przechodzenia przez jezdnię oraz przejazdu przez przejazd, że pas dzielący 
jezdnie z uwagi na wydzielone torowisko nie stanowi dla nich bezpiecznego azylu, ale jest 
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to również powierzchnia przejścia i przejazdu, na których zarówno pieszy, jak i kierujący 
rowerem mają określone obowiązki. Wyznaczenie znakiem P-10 przejścia na torowisku 
uświadomi pieszemu, że pomiędzy przejściem wyznaczonym na jezdni a przejściem na 
torowisku występuje ograniczona strefa oczekiwania oraz powierzchnia przejścia będzie 
zdecydowanie bardziej widoczna dla motorniczego w pojeździe szynowym. Jednocześnie 
należy wskazać, że wyznaczenie przejścia na torowisku tramwajowym będzie zgodne z 
przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
Zalecenie: 
Wyznaczyć przejście dla pieszych znakiem P-10 „przejście dla pieszych” oraz przejazd dla 
rowerzystów znakiem P-11 „przejazd dla rowerzystów”. 

 Ograniczona powierzchnia oczekiwania przed przejściem dla pieszych i 
przejazdem dla rowerzystów. 

 

Zagrożenie: 
Oczekiwanie pieszego lub kierującego rowerem pomiędzy jezdnią a torowiskiem w strefie 
o długości 1,0 m nie zapewnia bezpieczeństwa pieszemu i naraża go na 
niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazd. Piesi prowadzący rower, pchający wózek 
dziecięcy oczekują częściowo na torowisku lub częściowo na jezdni. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo najechania na pieszego przez pojazd szynowy lub pojazd 
poruszający się po jezdni. 
Zalecenie: 
Poszerzenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem dla pieszych i przejazdem dla 
rowerzystów na jezdni a przejściem i przejazdem na torowisku. 
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 Wytarty znak P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 „przejazd dla rowerzystów” 

oraz znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 

 

Zagrożenie: 
Ograniczona widoczność przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z 
dostatecznej odległości z uwagi na zły stan oznakowania poziomego stanowi poważne 
zagrożenie, że kierujący pojazdem nie zauważy powierzchni przejścia i potrąci osoby 
znajdujące się na przejściu dla pieszych.  
Zalecenie: 
Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych”, P-11 „przejazd dla 
rowerzystów” oraz  
P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Wydłużenie strefy oczekiwania pomiędzy przejściem dla 
pieszych  
i przejazdem dla rowerzystów na jezdni a przejściem i 
przejazdem na torowisku. 

Organizacja ruchu 

Odnowienie znaku poziomego P-10 „przejście dla 
pieszych”, P-11 „przejazd dla rowerzystów” oraz P-14 
„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. 
Wyznaczenie na torowisku pojazdów szynowych 
przejścia dla pieszych znakiem P-10 „przejście dla 
pieszych” oraz przejazdu dla rowerzystów znakiem P-11 
„przejazd dla rowerzystów”. 

Inne  
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7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
6K2/KRK/2018 4 
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6.7 Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego 

 

6.7A Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego 

 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy Jana 
Pawła II (droga krajowa). 

Dzielnica: Nowa Huta. 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Gustawa+Daniłowskiego+%26+aleja+Jana+Pawła+II,+3
1-
910+Kraków/@50.0689537,20.0476342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47164508badc
e7a7:0xc210ac7d5a7a8a5c!8m2!3d50.0689537!4d20.0498229?hl=pl 

 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

7A/KRK/18 

c. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

d. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Na potrzeby Audytu Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 
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f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: - brak zdarzeń. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 05.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II  

 Kategoria: krajowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m x 7,0; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. Tymczasowa organizacja ruchu 40 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  308 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: brak 
 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 

W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe, które miały wpływ na zachowania kierowców. 

 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:45-8:45 

Suma pojazdów [P/h]: 830 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 8:00-9:00 
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Suma pieszych [p/h]: 74 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 823 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 14:30-15:30 

Suma pieszych [p/h]: 104 
 
 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. 
Daniłowskiego. Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Jana Pawła II przechodząc 
przez 2 pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz 
torowisko tramwajowe. 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: 1 znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 
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4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
7A/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 51,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 52,1 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 44,0 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 61 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 56% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie pojazdów w obrębie przejścia. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Wąska wyspa dla oczekujących pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią.. 
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Zagrożenie: Obszar azylu zawęża szerokość przejścia dla pieszych, które prowadzone 
jest po jezdni. Istnieje ryzyko najechania przez pojazd pieszego przez pojazdy skręcające 
lub zawracające na skrzyżowaniu.  

Zalecenie: Zaleca się wykonanie powiększenia powierzchni na której mogą oczekiwać 
piesi. Szerokość obszaru wybrukowanego powinien w tym wypadku odpowiadać 
szerokości przejścia dla pieszych. 

 Znak D-6 za daleko oddalony od jezdni.  

 

Zagrożenie:   
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Tak oznakowane przejście może sugerować że znak D-6 nie dotyczy tej jezdni,  może być 
też przesłaniany przez pojazdy zatrzymujące się na drodze podporządkowanej. Brak 
prawidłowego oznakowania źle wpływa na warunki, jakie panują na drodze i w 
konsekwencji doprowadzić do zdarzeń drogowych z pieszymi na tym przejściu dla 
pieszych. 

Zalecenie: 

Zaleca się przestawienie znaku D-6 wraz ze zmianą lokalizacji przejścia dla pieszych. 

 Brak znaku D-6 po lewej stronie jezdni jednokierunkowej.  

 

Zagrożenie:  Brak oznakowania z lewej strony wraz ze zbyt oddalonym znakiem ze strony 
prawej może sugerować brak przejścia, szczególnie w warunkach zimowych. Brak znaku z 
lewej strony może powodować bardzo niebezpieczne zachowania kierowców, w postaci 
wyprzedzania bądź omijanie pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Szczególnie to 
drugie zachowanie może być bardzo niebezpieczne w momencie kiedy pojazd będzie 
przepuszczał na pasach pieszego. 

Zalecenie: Zaleca się dostawienie znaku D-6. 

 Przejście zlokalizowane na łuku. 
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Zagrożenie: Możliwość najechania przez pojazdy skręcające w sytuacji, gdy kierowca 
będzie obserwował drogę nadrzędną i dojeżdżając do jej krawędzi. Poruszając się po łuku 
może nie zauważyć pieszego znajdującego się na pasach. 

Zalecenie: Przesunięcie przejścia dla pieszych. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Budowa szerszej powierzchni dla pieszych w rejonie 
torowiska tramwajowego. Przesuniecie przejścia. 

Organizacja ruchu 
Przestawienie D-6 oraz wprowadzenie dodatkowego 
znaku D-6 po lewej stronie. 

Inne  
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
7A/KRK/2018 2 
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6.7B Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy Jana 
Pawła II (droga krajowa). 
Dzielnica: Nowa Huta. 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Gustawa+Daniłowskiego+%26+aleja+Jana+Pawła+II,+3
1-
910+Kraków/@50.0689537,20.0476342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47164508badc
e7a7:0xc210ac7d5a7a8a5c!8m2!3d50.0689537!4d20.0498229?hl=pl 

2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
7B/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Na potrzeby Audytu Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 
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f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: - brak 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 05.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II  
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m x 7,0; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. Tymczasowa organizacja ruchu 40 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: brak 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba - - - - 
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zabitych 
Liczba rannych - - - - 
 

W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe, które miały wpływ na zachowania kierowców. 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego: 8:00-9:00 

Suma pojazdów [P/h]: 887 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną: 8:00-9:00 

Suma pieszych [p/h]: 50 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego: 

14:45-15:45 

Suma pojazdów [P/h]: 865 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pieszych popołudniową: 14:00-15:00 

Suma pieszych [p/h]: 44 
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Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. 
Daniłowskiego. Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Jana Pawła II przechodząc 
przez 2 pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz 
torowisko tramwajowe. 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: 2 znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” po obu stronach jezdni oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
7B/KRK/2018 
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Średnia prędkość [km/h] 58,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

58,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

52,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 67 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

82% 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Wąska wyspa dla oczekujących pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią.. 

 

Zagrożenie:  Obszar azylu dla zawęża szerokość przejścia dla pieszych, które 
prowadzone jest po jezdni. Istnieje ryzyko najechania przez pojazd pieszego przez 
pojazdy skręcające lub zawracające na skrzyżowaniu.  
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Zalecenie: Zaleca się wykonanie powiększenia powierzchni na której mogą oczekiwać 
piesi. Szerokość obszaru wybrukowanego powinien w tym wypadku odpowiadać 
szerokości przejścia dla pieszych. 

 Brak znaku poziomego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów” przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Budowa szerszej powierzchni dla pieszych w rejonie 
torowiska tramwajowego.. 

Organizacja ruchu Przestawienie D-6 oraz wprowadzenie P-14. 

Inne 
Remont ul Jana Pawła II – nawierzchnia w bardzo złym 
stanie. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
7B/KRK/2018 2 
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6.7C Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy Jana 
Pawła II (droga krajowa). 
Dzielnica: Nowa Huta. 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Gustawa+Daniłowskiego+%26+aleja+Jana+Pawła+II,+3
1-
910+Kraków/@50.0689537,20.0476342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47164508badc
e7a7:0xc210ac7d5a7a8a5c!8m2!3d50.0689537!4d20.0498229?hl=pl 

2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
7C/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Na potrzeby Audytu Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 
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f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 05.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II  
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m x 7,0; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. Tymczasowa organizacja ruchu 40 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

Przejście 7C/KRK/2018  
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 1 - - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 
 

W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe, które miały wpływ na zachowania kierowców. 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  323 

 
 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. 
Daniłowskiego. Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Jana Pawła II przechodząc 
przez 2 pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz 
torowisko tramwajowe. 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” po obu stronach jezdni oraz znaku P-10 
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„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
7C/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 53,9 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 54,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 50,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 68% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. 

10. Inne Brak 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Wąska wyspa dla oczekujących pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią. 
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Zagrożenie: Obszar azylu dla zawęża szerokość przejścia dla pieszych, które 
prowadzone jest po jezdni. Istnieje ryzyko najechania przez pojazd pieszego przez 
pojazdy skręcające lub zawracające na skrzyżowaniu. 

Zalecenie: Zaleca się wykonanie powiększenia powierzchni, na której mogą oczekiwać 
piesi. Szerokość obszaru wybrukowanego powinien w tym wypadku odpowiadać 
szerokości przejścia dla pieszych. 

 Znak D-6 za daleko oddalony od jezdni (niezgodnie z projektem).  
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Zagrożenie: Tak oznakowane przejście może sugerować, że znak D-6 nie dotyczy tej 
jezdni. Brak prawidłowego oznakowania źle wpływa na warunki, jakie panują na drodze. 
Konsekwencą tego mogą być zdarzenia drogowe związane z nieudzieleniem 
pierwszeństwa pieszemu. 

Zalecenie: Zaleca się przestawienie znaku D-6. 

 Brak znaku poziomego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów” przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
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7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Budowa szerszej powierzchni dla pieszych w rejonie 
torowiska tramwajowego.. 

Organizacja ruchu Przestawienie D-6 oraz wprowadzenie P-14. 

Inne 
Remont ul Jana Pawła II – nawierzchnia w bardzo złym 
stanie. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
7C/KRK/2018 2 
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6.7D Ul. Jana Pawła II i ul. Daniłowskiego 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy Jana 
Pawła II (droga krajowa). 
Dzielnica: Nowa Huta. 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/place/Gustawa+Daniłowskiego+%26+aleja+Jana+Pawła+II,+3
1-
910+Kraków/@50.0689537,20.0476342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47164508badc
e7a7:0xc210ac7d5a7a8a5c!8m2!3d50.0689537!4d20.0498229?hl=pl 

2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
7D/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Na potrzeby Audytu Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 
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f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 05.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II  
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m x 7,0; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. Tymczasowa organizacja ruchu 40 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

Przejście 7D/KRK/2018  
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 
 

W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe, które miały wpływ na zachowania kierowców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Fot. Istniejącego przejścia 
 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. 
Daniłowskiego. Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Jana Pawła II przechodząc 
przez 2 pasy ruchu. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne i budynki biurowe oraz 
torowisko tramwajowe. 
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: 1 znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
7D/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 46,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

46,9 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

40,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 56 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

34% 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. 

10. Inne Brak 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Wąska wyspa dla oczekujących pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią. 
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Zagrożenie: Obszar azylu zawęża szerokość przejścia dla pieszych, które prowadzone 
jest po jezdni. Istnieje ryzyko najechania przez pojazd pieszego przez pojazdy skręcające 
lub zawracające na skrzyżowaniu. 

Zalecenie: Zaleca się wykonanie powiększenia powierzchni, na której mogą oczekiwać 
piesi. Szerokość obszaru wybrukowanego powinien w tym wypadku odpowiadać 
szerokości przejścia dla pieszych. 

 Brak znaku D-6 po lewej stronie jezdni dwukierunkowej.  

 

Zagrożenie: Brak oznakowania z lewej strony wraz ze zbyt oddalonym znakiem ze strony 
prawej może sugerować brak przejścia, szczególnie w warunkach zimowych. Brak znaku z 
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lewej strony może powodować bardzo niebezpieczne zachowania kierowców, w postaci 
wyprzedzania bądź omijania pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Szczególnie to 
drugie zachowanie może być bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy pojazd będzie 
przepuszczał na pasach pieszego. 

Zalecenie: Zaleca się dostawienie znaku D-6. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Budowa szerszej powierzchni dla pieszych w rejonie 
torowiska tramwajowego. Przesuniecie przejścia. 

Organizacja ruchu 
Przestawienie D-6 oraz wprowadzenie dodatkowego 
znaku D-6 po lewej stronie. 

Inne 

Analiza konieczności wykonania sygnalizacji świetlnej lub 
likwidacja przejścia dla pieszych. Wskazana przebudowa 
odcinka ul Jana Pawła II wraz z koordynacją sygnalizacji 
świetlnych po wprowadzeniu dodatkowych pasów do 
skrętu. 

 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
7C/KRK/2018 1 
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6.8 Ul. Mackiewicza i ul. Bursztynowa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Mackiewicza (droga powiatowa) w rejonie skrzyżowania z ul. Bursztynową. 
Dzielnica: Prądnik Biały 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/ruoVcJmh2GT2  
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
8/KRK/2018 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 3 zdarzenia w latach 2015 – 2018. 
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3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Mackiewicza 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 40/h km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jezdnia dwukierunkowa 
 Zdarzenia drogowe: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - 2 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
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koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 3 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
 
Łącznie 998 375 zł. 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
 
Przejście piesze znajduje się w obrębie skrzyżowania ul. Mackiewicza i ul. Bursztynowej. 
W niedalekiej odległości od przejścia występują bloki mieszalne, szkoła, market handlowy, 
kompleks rekreacyjny z basenem oraz wyjazdy z przyległych parkingów. 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 
 

Suma pieszych [p/h]: 63

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 1155

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 37

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:45-8:45

Suma pojazdów [P/h]: 1151

 
 

Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przebiega na odcinku prostym drogi. Przejście 
znajduje się w obrębie skrzyżowania typu „T”. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
 
8/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 47,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 47,3 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 44,7 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 58 
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Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 78% 

 
8. Parkowanie Brak parkowania w rejonie przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie zaobserwowano nieprawidłowych zachowań. 

10. Inne 
Duże natężenie pojazdów w szczycie porannym i 
popołudniowym.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Ograniczona widoczność pieszych przysłoniętych przez stojące w korku pojazdy  

 

 
Zagrożenie: Wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy kolejka pojazdów 
zajmuje obszar przejścia, piesi decydują się na przejście przez jezdnię. W przypadku 
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zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, ciężarowych, 
autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów i następuje tzw. 
wyjście w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod 
nadjeżdżający pojazd.  
 
Zalecenie: Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń z pieszymi i to że przejście znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy ), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla tego przejścia dla pieszych. 
 
 
- Wytarte i słabo widoczne oznakowanie poziome P10 

 
Zagrożenie: Słaba widoczność oznakowania przejścia ogranicza jego postrzeganie przez 
kierujących, zwłaszcza podczas złych warunków atmosferycznych i po zmroku. Ryzyko 
niedostrzeżenia w porę pieszego. 
 
Zalecenie: Odnowić oznakowanie poziome. 
 
 Brak przed przejściem linii P-14 
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Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Z uwagi na liczbę zdarzeń z pieszymi, zaleca się 
wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacją 
świetlną przejścia dla pieszych. 

Organizacja ruchu 
Należy wykonać odnowienie znak poziomego P-10, 
wykonać znak P-14 . 

Inne 
Bieżące utrzymanie oznakowania w celu poprawy 
widoczności znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
8/KRK/2018 2 
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6.9 Ul. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu 

 
 
 
6.9A UL. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania  ul. Młyńskiej z ul. Bohaterów Wietnamu (Przejście A) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/Sgd5TeawJUF2 
 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
9A/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
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Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach dla lokalizacji przejścia dla pieszych 
za okres ostatnich 4 lat: brak zdarzeń.  
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Młyńska / Bohaterów Wietnamu ( Przejście A ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 5,00 m x 10,50; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez trzy pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 5 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Młyńskiej przed skrzyżowaniem z ul. 
Bohaterów Wietnamu. Przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu ( jeden z nich to 
lewoskręt). Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, 
który tworzy azyl przy przejściu dla pieszych. W obrębie przejścia występują bloki 
mieszalne, punkty usługowe, obiekty handlowe. 
 W obrębie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy przystanki 
komunikacji zbiorowej w odległości 50m. 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 103

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 2222

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:15-16:15

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15.8:15

Suma pieszych [p/h]: 113

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 1236

 
 
 

 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor.  

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane na odcinku prostym drogi tuż 
za łukiem poziomym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
9/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 39,6 
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Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

40,3 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

33,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 47 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

12% 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów w rejonie przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia 

10. Inne 

W obrębie przejścia występuje duże natężenie ruchu 
pieszych z uwagi na usytuowanie w bliskiej odległości 
obiektów handlowych, przystanków, osiedla 
mieszkaniowego 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
 
 
- Trzypasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów) 

 
Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji, gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( 
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dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających 
pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z 
za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu i znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
 
 
 
- Długa droga przejścia przez jezdnię. 
Audytowane przejście dla pieszych prowadziło przez jezdnię o trzech pasach ruchu. Aby 
pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 10,5m. Znaczna długość 
przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
 

 
Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu i znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy ), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
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- Przejście za łukiem poziomym 

 
Zagrożenie: W przypadku, kiedy wyższe pojazdy zjeżdżają na pas lewoskrętu, pojazdy 
wyjeżdżające z za łuku drogi mają ograniczoną widoczność przejścia tzw. Jazda w cieniu.  
Pieszy lub rowerzysta wychodząc na przejście, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd. 
Zalecenie: Z uwagi na natężenie ruchu pojazdów ilość pasów jest konieczna, dlatego 
zaleceniem w tym przypadku jest budowa sygnalizacji świetlnej. 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  

 
Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. 
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Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych 
oraz ilość zdarzeń z udziałem pieszych, zaleca się 
wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacją 
świetlną całego skrzyżowania. 
Analiza możliwości rezygnacji z jednego kompletu przejść 
( 2 przejść w jednym ciągu) z jednej strony skrzyżowania. 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14  

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
9A/KRK/2018 0 
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6.9B UL. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu 
 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania  ul. Młyńskiej z ul. Bohaterów Wietnamu ( Przejście B ) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/Sgd5TeawJUF2 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
9B/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres ostatnich 4 lat, 
na przejściu doszło do 4 zdarzeń w latach 2015 - 2018 r.  
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Młyńska / Bohaterów Wietnamu ( Przejście B ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 5,00 m x 10,30; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez trzy pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  
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  2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 1 1 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 3 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
 
Łącznie 998 375 zł. 

 
 

 
 

  
Fot. Istniejącego przejścia. 
 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Młyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Bohaterów 
Wietnamu. Przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu ( jeden z nich stanowi przedłużenie 
zatoki autobusowej) . Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas 
dzielący, który tworzy azyl przy przejściu dla pieszych. W obrębie przejścia występują bloki 
mieszalne, punkty usługowe, obiekty handlowe. 
 W obrębie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy przystanki 
komunikacji zbiorowej w odległości 20m.  
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 104

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1547

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:15-16:15

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15.8:15

Suma pieszych [p/h]: 113

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15.8:15

Suma pojazdów [P/h]: 2010

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Dodatkowo z jednej strony 
umieszczono znak D-3. Oznakowanie poziome to 
znak P-10 „przejście dla pieszych” malowane na biało 
czerwony kolor.  

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane na odcinku prostym drogi. 
Przejście przez 2 pasy ruchu oraz 1 pas będący 
wydłużeniem zatoki autobusowej.  

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
2A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 49,6 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

50,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

44,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 58 
Liczba kierowców przekraczających 42% 
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dopuszczalną prędkość [%] 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów w rejonie przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia 

10. Inne 

W obrębie przejścia występuje duże natężenie ruchu 
pieszych z uwagi na usytuowanie w bliskiej odległości 
obiektów handlowych, osiedla mieszkaniowego. 
Przystanek autobusowy w odległości 20m. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Trzypasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 
 

 
 
Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji, gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( 
dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających 
pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z 
za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu i znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
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- Długa droga przejścia przez jezdnię 
Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 10,3m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych 

 
Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi  
Zalecenie: Zawężenie przekroju do dwóch pasu ruchu. Za przejściem wykonać zatokę 
autobusową. 
Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu i znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
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- Wpusty uliczne zlokalizowane w miejscu przejścia 

 
Zagrożenie: Wpust deszczowy stanowi przeszkodę dla pieszego. Możliwość skręcenia 
nogi, utknięcia obuwia, koła wózka dziecięcego, roweru itp. Taka sytuacja powoduje 
zatrzymanie przechodzenia przez przejście i możliwość najechania przez pojazd. 
Zalecenie: Rozważenie zmiany lokalizacji wpustu ulicznego. 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  
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Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. 
Analiza możliwości rezygnacji z jednego kompletu przejść 
(2 przejść w jednym ciągu) z jednej strony skrzyżowania. 
Zawężenie przekroju do dwóch pasu ruchu. Za 
przejściem wykonać zatokę autobusową. 
Analiza odwodnienia przejścia, zmiana lokalizacji 
wpustów ulicznych 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14  
Inne Bieżące utrzymanie czytelności oznakowania. 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
9B/KRK/2018 0 
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6.9C UL. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu 
 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania  ul. Młyńskiej z ul. Bohaterów Wietnamu ( Przejście C ) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/UiKQ7yfTgsp 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
9C/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przejściu doszło do 1 zdarzenia w latach 2015 - 2018 r.  
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Młyńska / Bohaterów Wietnamu ( Przejście C ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 5,00 m x 7,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 1 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba - - - - 
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zabitych 
Liczba rannych - 1 - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Młyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Bohaterów 
Wietnamu. Przejście prowadzi przez dwa pasy ruchu. Ulica Młyńska jest w tym miejscu 
drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, który tworzy azyl przy przejściu dla pieszych. 
W obrębie przejścia występują bloki mieszalne, punkty usługowe, obiekty handlowe. 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 85

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:45-15:45

Suma pojazdów [P/h]: 1940

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 60

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:45-8:45

Suma pojazdów [P/h]: 1093

 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów. 

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor.  

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane na odcinku prostym drogi, za 
skrzyżowaniem.  Przejście przez 2 pasy ruchu. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
9C/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 44,6 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

44,7 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

43,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 55 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

24% 

 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów w rejonie przejścia 
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9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. Rowerzyści 
przejeżdżający przez przejście dla pieszych. 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje duże natężenie ruchu 
pieszych z uwagi na usytuowanie w bliskiej odległości 
obiektów handlowych, osiedla mieszkaniowego.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
 
- Dwupasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów) 

 
Zagrożenie: Analogicznie jak na przejściu 1 i 2. Bardzo ciężkie wypadki z udziałem 
pieszych, rowerzystów. W sytuacji, gdy jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, 
piesi decydują się na przejście przez jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed 
przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy staje się 
nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. 
Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający 
pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez dwa pasy ruchu i znajduje się 
newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy), powinno się rozważyć budowę 
sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
- Nadmierna prędkość pojazdów jadących od ronda „Polsatu” oraz duże natężenie ruchu 
pieszo-rowerowego. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  364 

Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów połączona z dużym natężeniem pieszych zwiększa ryzyko 
potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Analogicznie jak przy przejściu A i B rozważyć 
wprowadzenie sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
 
 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  

 
Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
- Niewystarczające doświetlenie przejścia  
Zaobserwowano, że po zmroku pieszy oczekujący na przejście jest słabo dostrzegalny. 
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Zagrożenie: Możliwe zbyt późne dostrzeżenie i brak możliwości wyhamowania 
Zalecenie: doświetlić przejście dla pieszych. 
 
6. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW RUCHOWYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH: 
- Rowerzyści przejeżdżający przez przejście 

 
 
7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. 
Analiza możliwości rezygnacji z jednego kompletu przejść 
( 2 przejść w jednym ciągu ) z jednej strony 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  366 

skrzyżowania. 
Kontrola prędkości. 
Doświetlenie przejścia 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14  
Inne Bieżące utrzymanie czytelności oznakowania  
 
8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
9C/KRK/2018 0 
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6.9D UL. Młyńska i ul. Boh. Wietnamu 
 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania  ul. Młyńskiej z ul. Bohaterów Wietnamu ( Przejście D ) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/UiKQ7yfTgsp 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
9D/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przejściu doszło do 4 zdarzeń w latach 2015 - 2018 r.  
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Młyńska / Bohaterów Wietnamu ( Przejście D ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 5,00 m x 10,50; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez trzy pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 2 
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 - 1 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 665 590 zł 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Młyńskiej przed skrzyżowaniem z ul. 
Bohaterów Wietnamu. Przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu ( jeden z nich stanowi pas 
do zawracania) .  
Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, który tworzy 
azyl przy przejściu dla pieszych. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne, punkty 
usługowe, obiekty handlowe. 
W obrębie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy w odległości 50m.  
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:15-8:15 

Suma pojazdów [P/h]: 1800 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 7:45-8:45 

Suma pieszych [p/h]: 60 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 14:00-15:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1382 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 15:45-16:45 

Suma pieszych [p/h]: 85 
 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor.  

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane na odcinku prostym drogi, 
przed skrzyżowaniem.  Przejście przez 3 pasy ruchu. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
9D/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 43,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

43,6 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

42,7 
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V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 52 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

18% 

 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów w rejonie przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. Rowerzyści 
przejeżdżający przez przejście dla pieszych. 

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje duże natężenie ruchu 
pieszych z uwagi na usytuowanie w bliskiej odległości 
obiektów handlowych, osiedla mieszkaniowego.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
 
- Trzypasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 
 

 
Zagrożenie: Analogicznie jak na przejściu A,B i C. Bardzo ciężkie wypadki z udziałem 
pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, 
piesi decydują się na przejście przez jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed 
przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się 
nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. 
Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający 
pojazd.  
Zalecenie: Analogicznie jak na przejściu A,B i C. Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi 
przez trzy pasy ruchu i znajduje się newralgicznym miejscu ( przystanki, osiedle, sklepy ), 
powinno się rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
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- Nadmierna prędkość pojazdów jadących od ronda „Młyńskiego”oraz duże natężenie 
ruchu pieszo-rowerowego. 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów połączona z dużym natężeniem pieszych zwiększa ryzyko 
potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Analogicznie jak przy przejściu A,B i C rozważyć 
wprowadzenie sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania. 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  

 
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
6. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW RUCHOWYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH: 
- rowerzyści przejeżdżający przez przejście 
7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. 
Analiza możliwości rezygnacji z jednego kompletu przejść 
( 2 przejść w jednym ciągu ) z jednej strony 
skrzyżowania. 
Kontrola prędkości. 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14  
Inne Bieżące utrzymanie czytelności oznakowania  
 
8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
9D/KRK/2018 1 
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6.10 Ul. Okulickiego i ul. Czaplickiego 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ul. Gen. 
Leopolda Okulickiego na wysokości skrzyżowania z ul. W. Czaplickiego 

Dzielnica: Mistrzejowice 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/dir/50.0887719,20.0055965/50.0887565,20.0056301/@50.08
84307,20.0053285,213m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 

 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

10/KR/18 

b. Faza Audytu BRD 
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Ocena stanu istniejącego. 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu były 3 zdarzenia w latach 2015 - 2018 r. 

 
 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 05.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna. 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych Gen. Leopolda Okulickiego  

 Kategoria: krajowa/ powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html 

 Przekrój: 1X3 (w obrębie przejścia dla pieszych); 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 x 7,00 i 4,6 m. 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
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 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jedna jezdnia, dwukierunkowa z wydzielonym dodatkowym pasem 

do lewoskrętu w obrębie przejścia. 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 1 2 0 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 3 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 998 385 zł. 
 

Oznaczenie przejść: 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 
       

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1379 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu pieszych 
poranną: 7:30-8:30 

Suma pieszych [p/h]: 59 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1424 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu pieszych 

popołudniową: 15:30-16:30 

Suma pieszych [p/h]: 78 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 10/KRK/2018. 

 
 
 
 

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  377 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

 
Przejście piesze znajduje się w ciągu Gen. Leopolda Okulickiego na wysokości 
skrzyżowania z ul. W. Czaplickiego. Przejście wykonane jest przez jedną jezdnie 
dwukierunkową, w ciągu przejścia wykonano azyl dla pieszych. 
W obrębie przejścia występują obiekty generujące wzmożony ruch pieszy i samochodowy. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
na żółtym tle oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 
Na azylu występują znaki C-9. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. 

5. Widoczność Dobra. 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
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10/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 54,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 55,6 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 42,7 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 61 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 70% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i nie wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie przestrzeganie prędkości przez kierujących 
pojazdem. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

- brak oznakowania poziomego P-14. 
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Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

- brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 
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Zagrożenie:   

Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla pieszych.  

Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD. 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
Środki budowlane Brak 

Organizacja ruchu 
Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych.  

Wykonanie linii P-14. 

Inne Kontrola prędkości pojazdów. 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
10/KRK/2018 2 
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6.11 Ul. Brodowicza i ul. Bandurskiego 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania   
ul. Brodowicza z ul. Bandurskiego  
Dzielnica: Grzegórzki 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/sikuFFUiyq12 
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Źródło: Mapy Google 
 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
11/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 4 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Brodowicza / Bandurskiego  
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x3; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
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 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez trzy pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 4 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych 1 1 1 - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 3 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 3998 385 zł 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Bronowicza przed skrzyżowaniem z ul. 
Bandurskiego. Przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu ( jeden z nich stanowi buspas) .  
Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą jednojezdniową. W obrębie przejścia występuje 
zabudowa mieszkaniowa oraz kościół. W ciągu ulicy rosną drzewa. 
W obrębie przejścia dla pieszych występuje przystanek autobusowy. 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 130

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 1188

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 98

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 1127

 
 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Odcinek prosty drogi. Przejście w rejonie 
skrzyżowania. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. Brak 
elementów ostrzegawczych dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
11/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

52,4 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

38,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 61 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

58% 

 
 

8. Parkowanie Brak 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia 
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10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie. W odległości 50m od przejścia 
zlokalizowano przystanek autobusowy. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
 
 
- Przysłanianie pieszego przez pojazdy jadące bus pasem 

 
Zagrożenie: W sytuacji, gdy pojazd poruszający się bus pasem zatrzyma się przed 
przejściem, piesi decydują się na przejście przez jezdnię. W przypadku zatrzymania się 
przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy 
staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. jazda w 
cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc za np. autobusu, wchodzi wprost pod 
nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez 3 pasy zaleca się rozważyć 
budowę sygnalizacji świetlnej dla rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie zawężenie 
przekroju drogi z zastosowaniem azylu dla pieszych. Zawężenie jezdni wykonać przez 
wcześniejsze zakończenie buspasa. Natomiast w ciągu istniejącego przystanku 
przewidzieć zatokę autobusową. 
- Długa droga przejścia przez jezdnię ( 3 pasy ruchu) 
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Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 9,0m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych 

 
Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi  
Zalecenie: Zawężenie przekroju drogi z zastosowaniem wyspy azylu dla pieszych lub 
budowa sygnalizacji świetlnej dla niniejszego przejścia.  
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- Zacienienie jezdni przez drzewa 

 
Zagrożenie: Możliwość niezauważenia pieszego. Rzucane na jezdnię cienie drzew 
powodują rozproszenie obrazu i brak odpowiedniego kontrastu do dostrzeżenia sylwetki 
pieszego. 
Zalecenie: Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie przejścia. 
 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  

 
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
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- Nadmierna prędkość pojazdów  
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej dla 
rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie zawężenie przekroju drogi z zastosowaniem 
azylu dla pieszych. 
 
- Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych 
Zauważono brak stosowania elementów dla osób pieszych o obniżonej sprawności 
ruchowej (wzrok) przed przejściami dla pieszych. 

 
Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia krawędzi jezdni przez pieszego 
niewidomego/niedowidzącego. 
Zalecenie: Wprowadzić elementy tzw. kostki integracyjne. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną rozpatrywanego przejścia dla 
pieszych. 
Alternatywnie, zawężenie przekroju drogowego przez 
wcześniejsze zakończenie buspasa, wytworzenie zatoki 
autobusowej w miejscu istniejącego przystanku i 
zastosowanie wyspy azylu dla pieszych w miejscu 
przejścia dla pieszych. 
Uzupełnić rozwiązania dla osób niepełnosprawnych ( 
kostka integracyjna) 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14  

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni w celu poprawy widoczności 
pieszych i znaków drogowych. 
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7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
11/KRK/2018 1 
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6.12 Ul. Brodowicza i ul. Kielecka 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania   
ul. Brodowicza z ul. Kielecka 
Dzielnica: Grzegórzki 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/h9EH2N9g9zv 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  391 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
12/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Przekazano projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 3 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Brodowicza / Kielecka  
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x3; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
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 Organizacja ruchu: przejście przez trzy pasy ruchu w tym buspas 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 3 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 

  
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Bronowicza przed skrzyżowaniem z ul. 
Kielecką. Przejście prowadzi przez trzy pasy ruchu ( jeden z nich stanowi buspas).  
Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą jednojezdniową. W obrębie przejścia występuje 
zabudowa mieszkaniowa oraz punkty usługowe. W ciągu ulicy rosną krzewy i drzewa. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  393 

Suma pieszych [p/h]: 58

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:45-16:45

Suma pojazdów [P/h]: 1405

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:30-15:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

8:00-9:00

Suma pieszych [p/h]: 61

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 1248

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przebiega na odcinku prostym. Przejście przez 
3 pasy ruchu. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. Brak 
elementów dla osób niewidomych i niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona  

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
12/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 51,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

51,6 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

40,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 60 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

46% 

 
 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów w rejonie przejścia 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia z wykorzystaniem 
buspasa  

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie, zaśmiecenie oraz ograniczanie 
widoczności.  
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4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Przysłanianie pieszego przez zieleń i pojazdy jadące buspasem, korzystanie z buspasa 
przez inne pojazdy 

 
Zagrożenie: W sytuacji, gdy pojazd poruszający się bus pasem zatrzyma się przed 
przejściem, piesi decydują się na przejście przez jezdnię. W przypadku zatrzymania się 
przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy 
staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w 
cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod 
nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę, że przejście prowadzi przez 3 pasy zaleca się rozważyć 
budowę sygnalizacji świetlnej dla rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie, budowę wyspy 
azylu na przejściu. 
 
- Duże natężenie ruchu pieszych ( Dzieci i Dorośli z wózkami dziecięcymi) 
Zagrożenie: Dzieci inaczej postrzegają odległość od nadjeżdżających pojazdów niż osoby 
dorosłe. Mogą wejść na przejście w chwili, gdy pojazd nie będzie miał możliwości 
wyhamowania przed przejściem. Osoby z wózkami dziecięcymi potrzebują więcej czasu 
by przejść przez przejście niż osoby swobodnie przechodzące.  
Zalecenie: Z uwagi na specyfikę pieszych proponuje się zastosować oznakowanie T-27 
„Agatka”. 
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- Długa droga przejścia przez jezdnię ( 3 pasy ruchu) 
Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 9,0m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych 

 
Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi. 
Zalecenie: Rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej dla rozpatrywanego przejścia.  
 
- Nadmierna prędkość pojazdów  
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej dla 
rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie zawężenie przekroju drogi z zastosowaniem 
azylu dla pieszych. 
 
- Zacienienie jezdni przez drzewa 
Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia pieszego. Rzucane na jezdnię cienie drzew 
powodują rozproszenie obrazu i brak odpowiedniego kontrastu do dostrzeżenia sylwetki 
pieszego. 
Zalecenie: Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie przejścia. 
 
- Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych 
Zauważono brak stosowania elementów dla osób pieszych o obniżonej sprawności 
ruchowej (wzrok) przed przejściami dla pieszych. 
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Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia krawędzi jezdni przez pieszego 
niewidomego/niedowidzącego. 
Zalecenie: Wprowadzić elementy tzw. kostki integracyjne. 
 
6. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW RUCHOWYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH: 
- przejazdy rowerem przez przejście 
7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną rozpatrywanego przejścia dla 
pieszych. Alternatywnie, wykonanie wyspy azylu na 
przejściu. 
Uzupełnić rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  

Organizacja ruchu 
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i 
pionowego, Zastosowanie znaków T-27 Agatka 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
pieszych i znaków drogowych. 

 
8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
12/KRK/2018 2 
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6.13 Ul. Olszyny i ul. Łukasiewicza 

6.13.A Ul. Olszyny i ul. Łukasiewicza 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania   
ul. Olszyny z ul. Łukasiewicza (Przejście A) 
Dzielnica: Grzegórzki 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/M9Mh7QSKe612 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
13A/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Przekazano projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Olszyny / Łukasiewicza ( Przejście A ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x4; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 12,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
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 Organizacja ruchu: przejście przez cztery pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - 1 - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie: 332 795 zł 
 

  
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Olszyny przed skrzyżowaniem z ul. 
Łukasiewicza. Przejście prowadzi przez cztery pasy ruchu.  
Ulica Olszyny jest w tym miejscu drogą jednojezdniową i nie posiada pasa dzielącego, 
który tworzyłby azyl dla pieszych. Przez co droga przejścia jest bardzo długa. 
W obrębie przejścia występuje zabudowa mieszkaniowa, osiedle. Z jednej strony rosną 
wysokie drzewa rzucające cień na przejście. 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Suma pieszych [p/h]: 25

Suma pieszych [p/h]: 22

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:45-15:45

Suma pojazdów [P/h]: 2112

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15.8:15

Suma pojazdów [P/h]: 2298

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

8:00-9:00

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 
Oznakowanie poziome P14 i P4. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przebiega na odcinku prostym w łyku 
pionowym wklęsłym. Droga ma znaczny pochylenie 
podłużne w kierunku wiaduktu w ciągu ul. Pilotów 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
13/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 48,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

48,9 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

43,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

38% 

 
 
 

8. Parkowanie Brak parkowania 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia, przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości 

10. Inne Długa droga przejścia pieszego przez 4 pasy ruchu.  
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4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Czteropasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów) 
Przejście dla pieszych wykonane na jezdni o przekroju 1 x 4 bez możliwości „przejścia na 
„raty”, dł. przejścia to 12,00 m. 
 

 
Zagrożenie:  Powstanie niebezpiecznych zachowań związanych z przekroczeniem 
przejścia w godzinach szczytu (wejścia w cieniu oczekującego pojazdu, który zatrzymał 
się przed przejściem dla pieszych). Przesłanianie znaku i pieszych przez poruszające się 
pojazdy.  
Zalecenie: Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacją świetlną całego 
skrzyżowania. 
Alternatywnie, zawężenie przekroju drogowego i zastosowanie wyspy azylu dla pieszych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  402 

 - Długa droga przejścia pieszego 
Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 12,0m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

 
 
Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi. 
Zalecenie: Rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej dla rozpatrywanego przejścia.  
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- Nadmierna prędkość pojazdów  
Podczas przeprowadzania wizji lokalnej zaobserwowano kontrolę prędkości 
przeprowadzaną przez Policję. W uzyskanych informacji w przedmiotowym miejscu 
dochodzi nagminnie do przekraczania dozwolonej prędkości. 

 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Dalsze kontrole prędkości. Rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej dla 
rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie zawężenie przekroju drogi z zastosowaniem 
azylu dla pieszych. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. 
Alternatywnie, zawężenie przekroju drogowego i 
zastosowanie wyspy azylu dla pieszych 

Organizacja ruchu 
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i 
pionowego. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. Dalsza kontrola prędkości. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
13A/KRK/2018 0 
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13.B Ul. Olszyny i ul. Łukasiewicza 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w rejonie 
skrzyżowania   
ul. Olszyny z ul. Łukasiewicza ( Przejście B ) 
Dzielnica: Grzegórzki 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/M9Mh7QSKe612 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
13B/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Przekazano projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Brak. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Olszyny / Łukasiewicza ( Przejście B ) 

 Kategoria: powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 1x4; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 12,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez cztery pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 
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 2015 2016 2017 2018 
Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Olszyny przed skrzyżowaniem z ul. 
Łukasiewicza. Przejście prowadzi przez cztery pasy ruchu .  
Ulica Olszyny jest w tym miejscu drogą jednojezdniową i nie posiada pasa dzielącego, 
który tworzyłby azyl dla pieszych. Przez co droga przejścia jest bardzo długa. 
W obrębie przejścia występuje zabudowa mieszkaniowa, osiedle. Przystanek autobusowy 
znajduje się ok. 100m od przejścia. 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 
 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

16:00-17:00

Suma pieszych [p/h]: 67

Suma pieszych [p/h]: 45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:45-15:45

Suma pojazdów [P/h]: 1867

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 1712

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

8:00-9:00

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 
Oznakowanie poziome P14 i P4. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przebiega na odcinku prostym w łyku 
pionowym wklęsłym. Droga ma znaczny pochylenie 
podłużne w kierunku wiaduktu w ciągu ul. Pilotów 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
13B/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 48,2 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

48,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

42,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 58 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

40% 
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8. Parkowanie Brak parkowania 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia, przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości 

10. Inne Długa droga przejścia pieszego przez 4 pasy ruchu.  
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Czteropasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów) 
Przejście dla pieszych wykonane na jezdni o przekroju 1 x 4 bez możliwości „przejścia na 
„raty”, dł. przejścia to 12,00 m. 

 
Zagrożenie:  Powstanie niebezpiecznych zachowań związanych z przekroczeniem 
przejścia w godzinach szczytu (wejścia w cieniu oczekującego pojazdu, który zatrzymał 
się przed przejściem dla pieszych). Przesłanianie znaku i pieszych przez poruszające się 
pojazdy.  
Zalecenie: Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia sygnalizacją świetlną całego 
skrzyżowania. 
Alternatywnie, zawężenie przekroju drogowego i zastosowanie wyspy azylu dla pieszych. 
 
 - Długa droga przejścia pieszego 
Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść 12,0m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych. 
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Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi. 
Zalecenie: Rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej dla rozpatrywanego przejścia bądź 
budowa wyspy azylu w celu pokonywania przejścia na raty. 
- Nadmierna prędkość pojazdów  
Podczas przeprowadzania wizji lokalnej zaobserwowano kontrolę prędkości 
przeprowadzaną przez Policję. W uzyskanych informacji w przedmiotowym miejscu 
dochodzi nagminnie do przekraczania dozwolonej prędkości. 

 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
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Zalecenie: Dalsze kontrole prędkości. Rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej dla 
rozpatrywanego przejścia. Alternatywnie zawężenie przekroju drogi z zastosowaniem 
azylu dla pieszych. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zaleca się wykonanie analizy możliwości objęcia 
sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. 
Alternatywnie, zawężenie przekroju drogowego i 
zastosowanie wyspy azylu dla pieszych 

Organizacja ruchu 
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i 
pionowego. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. Dalsza kontrola prędkości. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
13B/KRK/2018 0 
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6.14 Ul. Meisnera i ul. Fiołkowa 

6.14A Ul. Meisnera i ul. Fiołkowa 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Meissnera na wysokości ul. Fiołkowej ( przejście A ) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/ma29rLrPUSr 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
14A/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 2 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 03.10.2016 KW-10571/16 
 karta zdarzenia drogowego z dnia 03.01.2018 KW-55/18 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Meissnera / Fiołkowa ( Przejście A ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,30; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu  
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 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 2 
 2015 2016 2017 2018 

Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - 1 - 1 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie  665 590 zł 
 

  
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Meissnera na wysokości ul. Fiołkowej.  
Przejście znajduje się na łuku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu..  
Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, który tworzy 
azyl przy przejściu dla pieszych. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne, punkty 
usługowe oraz stadion sportowy. Zieleń rosnąca w ciągu ulicy rzuca cień na jezdnię. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 31

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:30-15:30

Suma pojazdów [P/h]: 722

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15.8:15

Suma pieszych [p/h]: 17

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

8:00-9:00

Suma pojazdów [P/h]: 396

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w łuku poziomym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
14A/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 51,6 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

51,6 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

51,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 57 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

48% 
 

8. Parkowanie Brak parkowania. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. Nadmierna 
prędkość pojazdów. 

10. Inne 
W obrębie przejścia występują obustronne ścieżki 
rowerowe oraz zieleń, która wpływa na zaciemnienie 
sylwetki pieszego. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 

 
Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię.  
W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, 
ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów 
skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. 
autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę bardzo małe natężenie ruchu pieszych na przejściu 
rozważyć likwidację przejścia. Alternatywnie, doświetlenie przejścia i wprowadzenie 
elementów organizacji ruchu, które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do 
przejścia. 
- Nadmierna prędkość pojazdów i wyprzedzanie przed przejściem. 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Rozważyć wprowadzenie elementów organizacji ruchu, 
które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do przejścia. 
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 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów”  

 
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
- Niewystarczające doświetlenie przejścia  
Zaobserwowano, że po zmroku pieszy oczekujący na przejście jest słabo dostrzegalny. 
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Zagrożenie: Możliwe zbyt późne dostrzeżenie i brak możliwości wyhamowania 
Zalecenie: doświetlić przejście dla pieszych. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane Poszerzenie przejścia o przejazd dla rowerów 

Organizacja ruchu 

Z uwagi na minimalny ruch pieszych na przejściu 
rozważyć likwidację przejścia. Alternatywnie, doświetlenie 
przejścia i wprowadzenie elementów organizacji ruchu, 
które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do 
przejścia. Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14 
oraz uzupełnienie oznakowania poziomego na przyległej 
ścieżce rowerowej 

Inne 
Kontrola prędkości. Doświetlenie przejścia. 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
14A/KRK/2018 1 
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6.14B Ul. Meisnera i ul. Fiołkowa 

PRZEJŚCIE NR 14B 
1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Meissnera na wysokości ul. Fiołkowej ( przejście B ) 
Dzielnica: Prądnik Czerwony 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/ma29rLrPUSr 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
14B/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 0 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Meissnera / Fiołkowa ( Przejście B ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 7,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 0 
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Meissnera na wysokości ul. Fiołkowej.  
Przejście znajduje się na łuku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu..  
Ulica Młyńska jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, który tworzy 
azyl przy przejściu dla pieszych. W obrębie przejścia występują bloki mieszalne, punkty 
usługowe oraz stadion sportowy. Równolegle do ulicy przebiega ciąg pieszo-rowerowy 
odseparowany pasem zieleni. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 31

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:00-15:00

Suma pojazdów [P/h]: 661

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:30-16:30

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:15.8:15

Suma pieszych [p/h]: 17

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

8:00-9:00

Suma pojazdów [P/h]: 296

 
 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  421 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w łuku poziomym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
14B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

51,6 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

41,7 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 60 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

52% 

 
 
 

8. Parkowanie Brak parkowania. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia. Nadmierna 
prędkość pojazdów. 

10. Inne 
W obrębie przejścia występują obustronne ścieżki 
rowerowe oraz zieleń, która wpływa na zaciemnienie 
sylwetki pieszego. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 
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Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię.  
W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, 
ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów 
skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. 
autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę bardzo małe natężenie ruchu pieszych na przejściu 
rozważyć likwidację przejścia. Alternatywnie, doświetlenie przejścia i wprowadzenie 
elementów organizacji ruchu, które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do 
przejścia. 
- Nadmierna prędkość pojazdów i wyprzedzanie przed przejściem. 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Rozważyć wprowadzenie elementów organizacji ruchu, 
które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do przejścia. 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  
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Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
 
 
7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane Poszerzenie przejścia o przejazd dla rowerów 

Organizacja ruchu 

Z uwagi na minimalny ruch pieszych na przejściu 
rozważyć likwidację przejścia. Alternatywnie, doświetlenie 
przejścia i wprowadzenie elementów organizacji ruchu, 
które uniemożliwią wyprzedzanie przy dojeździe do 
przejścia. Uzupełnić oznakowanie poziome o znak P-14 
oraz uzupełnienie oznakowania poziomego na przyległej 
ścieżce rowerowej 

Inne 
Kontrola prędkości. 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 

 
8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
14B/KRK/2018 1 
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6.15 Ul. Ptaszyckiego (rejon posesji nr 11) 

6.15A Ul. Ptaszyckiego (rejon posesji nr 11) 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Ptaszyckiego rejon posesji 11 ( Przejście A ) 
Dzielnica: Nowa Huta 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/6S5kgdqdrRw 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
15A/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 0 zdarzeń w latach 2015 – 2018r.  
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Ptaszyckiego rejon posesji 11 ( Przejście A ) 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 8,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu i torowisko tramwajowe  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: Nie przekazano kart zdarzeń: 0 
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Ptaszyckiego na wysokości posesji nr 11.  
Przejście znajduje się na prostym odcinku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu.  
Ulica Ptaszyckiego jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, w 
którym przewidziano torowisko tramwajowe. W obrębie przejścia występuje zabudowa 
mieszkaniowa, zespół szkół specjalnych oraz stadion sportowy. Równolegle do ulicy 
przebiega ciąg pieszo-rowerowy odseparowany pasem zieleni. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 11

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 1026

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:00-15:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:00-8:00

Suma pieszych [p/h]: 1

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:15.8:15

Suma pojazdów [P/h]: 617

 
 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  427 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor oraz linie P-14 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
15A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 58,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

59,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

50,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 68 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

86% 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia.  

10. Inne 

W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie. W obrębie przejścia prowadzona jest 
ścieżka rowerowa. Przejście prowadzi przez pas 
dzielący gdzie jest zlokalizowane torowisko 
tramwajowe.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 
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Zagrożenie: Ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy jeden z 
pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez jezdnię.  
W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, 
ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów 
skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. 
autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę bardzo małe natężenie ruchu pieszych na przejściu ( 
znikome ) nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych rozwiązań technicznych.  
- Nadmierna prędkość pojazdów i wyprzedzanie przed przejściem. 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Zawężenie przekroju drogi z odpowiednim szerokim 
azylem dla pieszych od strony torowiska. 
- Brak wystarczająco szerokiej powierzchni oczekiwania dla pieszych przed torowiskiem 
tramwajowym 
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Szerokość azylu dla pieszych po odliczeniu skrajni drogowej / tramwajowej wynosi 1,00m. 
Istniejąca przestrzeń pomiędzy torowiskiem i jezdnią nie pozwala więc na skuteczne 
„schowanie się” osoby z wózkiem dziecięcym. Mogą występować problemy w przypadku 
osób poruszających się na wózkach. 
Zagrożenie: Niezauważenie któregoś uczestnika ruchu powodujące możliwe potrącenia 
niechronionych uczestników ruchu. 
Zalecenie: Poszerzenie pasa dzielącego w miejscu przejścia przed torowiskiem.  
- Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych 
Zauważono brak stosowania elementów dla osób pieszych o obniżonej sprawności 
ruchowej (wzrok) przed przejściami dla pieszych. 

 
Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia krawędzi jezdni przez pieszego 
niewidomego/niedowidzącego. 
Zalecenie: Wprowadzić elementy tzw. kostki integracyjne. 
- Zniszczona nawierzchnia torowiska 
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Zagrożenie:  Możliwość przewrócenia się pieszego, złamania nogi, wpadnięcia pod 
tramwaj itd. 
Zalecenie: Naprawić uszkodzoną nawierzchnię. 
 
- Zaciemnienie przez zieleń rzucającą cień w rejonie przejścia 

 
Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia pieszego. Rzucane na jezdnię cienie drzew 
powodują rozproszenie obrazu i brak odpowiedniego kontrastu do dostrzeżenia sylwetki 
pieszego. 
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Zalecenie: Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie przejścia. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Poszerzenie pasa dzielącego w miejscu przejścia przed 
torowiskiem. Uzupełnienie kostki integracyjnej dla osób 
niepełnosprawnych. Naprawa nawierzchni torowiska. 

Organizacja ruchu 
Zastosować oznakowanie ostrzegawcze pieszych przed 
tramwajem. 

Inne 
Kontrola prędkości. Bieżące utrzymanie zieleni celu 
poprawy widoczności pieszych i znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
15A/KRK/2018 3 
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6.15B Ul. Ptaszyckiego (rejon posesji nr 11) 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Ptaszyckiego rejon posesji 11 ( Przejście B ) 
Dzielnica: Nowa Huta 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/6S5kgdqdrRw 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
15B/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu było 1 zdarzenie w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Ptaszyckiego rejon posesji 11 ( Przejście B ) 
 Kategoria: krajowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,40; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu i torowisko tramwajowe  
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: Nie przekazano kart zdarzeń: 0 
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Ptaszyckiego na wysokości posesji nr 11.  
Przejście znajduje się na prostym odcinku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu. Ulica 
Ptaszyckiego jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, w którym 
przewidziano torowisko tramwajowe. W obrębie przejścia występuje zabudowa 
mieszkaniowa, zespół szkół specjalnych oraz stadion sportowy. Równolegle do ulicy 
przebiega ciąg pieszo-rowerowy odseparowany pasem zieleni. 
 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 

Suma pieszych [p/h]: 11

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 886

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

14:00-15:00

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:00-8:00

Suma pieszych [p/h]: 1

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

7:00-8:00

Suma pojazdów [P/h]: 924

 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  435 

 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor oraz linie P-14 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki oraz elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
15B/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 53,4 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

53,5 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

51,3 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 61 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

64% 
 

8. Parkowanie Brak parkowania pojazdów. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Wyprzedzanie w obrębie przejścia.  

10. Inne 
W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie. Przejście prowadzi przez pas dzielący 
gdzie jest zlokalizowane torowisko tramwajowe.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 
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Zagrożenie: Ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy jeden z 
pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez jezdnię.  
W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( dostawczych, 
ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla nadjeżdżających pojazdów 
skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodząc z za np. 
autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Biorąc pod uwagę bardzo małe natężenie ruchu pieszych na przejściu ( 
znikome ) nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych rozwiązań technicznych. 
 
- Nadmierna prędkość pojazdów i wyprzedzanie przed przejściem. 
Podczas przeprowadzania wizji lokalnej zaobserwowano kontrolę prędkości. Z uzyskanych 
informacji od Policji w przedmiotowym miejscu dochodzi nagminnie do przekraczania 
dozwolonej prędkości. 
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Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Dalsze kontrole prędkości. Zawężenie przekroju drogi z odpowiednim szerokim 
azylem dla pieszych od strony torowiska.  
- Zniszczona nawierzchnia torowiska 

 
Zagrożenie:  Możliwość przewrócenia się pieszego, złamania nogi, wpadnięcia pod 
tramwaj itd. 
Zalecenie: Naprawić uszkodzoną nawierzchnię. 
- Brak wystarczająco szerokiej powierzchni oczekiwania dla pieszych przed torowiskiem 
tramwajowym 
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Szerokość azylu dla pieszych po odliczeniu skrajni drogowej / tramwajowej wynosi 1,00m. 
Istniejąca przestrzeń pomiędzy torowiskiem i jezdnią nie pozwala więc na skuteczne 
„schowanie się” osoby z wózkiem dziecięcym. Mogą występować problemy w przypadku 
osób poruszających się na wózkach. 
Zagrożenie: Niezauważenie któregoś uczestnika ruchu powodujące możliwe potrącenia 
niechronionych uczestników ruchu. 
Zalecenie: Poszerzenie pasa dzielącego w miejscu przejścia przed torowiskiem. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zawężenie szerokości przekroju w miejscu przejścia do 
7m. 
Jednocześnie, poszerzenie pasa dzielącego w miejscu 
przejścia przed torowiskiem. Naprawa nawierzchni 
torowiska. 

Organizacja ruchu 
Zastosować oznakowanie ostrzegawcze pieszych przed 
tramwajem. 

Inne Dalsza kontrola prędkości.  
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
15B/KRK/2018 4 
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6.16 Ul. Solidarności (Pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Andrzeja Struga) 

 
 

6.16A Ul. Solidarności (Pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Andrzeja Struga) 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. Struga ( Przejście A ) 
Dzielnica: Bieńczyce 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/5SLiRnBaKct 
 
 

 
Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
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16A/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, brak zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. Struga ( 
Przejście A ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu i torowisko tramwajowe 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 0 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. 
Struga.  
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Przejście znajduje się na prostym odcinku drogi i prowadzi przez trzy pasy ruchu. Jeden z 
nich to asfaltowy pas przeznaczony do parkowania pojazdów. 
Ulica Solidarności jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, w 
którym przewidziano torowisko tramwajowe. W obrębie przejścia występuje zabudowa 
mieszkaniowa, zespół szkół oraz punkty usługowe. Równolegle do ulicy przebiega ciąg 
pieszo-rowerowy odseparowany pasem zieleni. Stan istniejącej nawierzchni jezdni jest 
bardzo zły ( liczne koleiny). 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

Suma pieszych [p/h]: 102

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:15-15:15

Suma pojazdów [P/h]: 280

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 63

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

8:00-9:00

Suma pojazdów [P/h]: 153

 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki, ścieżki 
rowerowe. Brak elementów ostrzegawczych dla osób 
niewidomych i niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona przez parkujące pojazdy 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Zły ( liczne koleiny) 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
16/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 52,2 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

52,5 
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Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

43,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 60 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

54% 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach 
niewyznaczonych, nie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściu 

10. Inne 

W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie. Przejście prowadzi przez torowisko 
tramwajowe w pasie dzielącym, w który azyl dla 
pieszych ( powierzchnia oczekiwania) ma zaledwie 
1,5m szerokości. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi o szerokości 9,0m ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 

 
Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów 
(dostawczych, ciężarowych, autobusów), pieszy staje się nie widoczny dla 
nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub 
rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Ograniczenie prędkości jazdy przez odgięcie toru jazdy przy przejściu dla 
pieszych. Można to uzyskać poprzez poszerzenie powierzchni oczekiwania pieszych przy 
torowisku ( zastosowaniu szerszych azyli), przy jednoczesnym zawężeniu jezdni do 7,0m. 
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- Brak wystarczająco szerokiej powierzchni oczekiwania dla pieszych przed torowiskiem 
tramwajowym. 

 
Szerokość azylu dla pieszych łącznie ze skrajną drogową i tramwajową wynosi 1,50m. 
Istniejąca przestrzeń pomiędzy torowiskiem i jezdnią nie pozwala więc na skuteczne 
„schowanie się” osoby z wózkiem dziecięcym. Mogą występować problemy w przypadku 
osób poruszających się na wózkach. 
Zagrożenie: Niezauważenie któregoś uczestnika ruchu powodujące możliwe potrącenia 
niechronionych uczestników ruchu. 
Zalecenie: Poszerzenie pasa dzielącego w miejscu przejścia przed torowiskiem. 
- Parkowanie pojazdów w bliskiej odległości od przejścia  

 
Zagrożenie: Zbyt blisko od przejścia parkujące samochody ograniczają widoczność 
pieszych. Wyjście pieszego za samochodu może spowodować ciężkie w skutkach 
zdarzenia. 
Zalecenie: Ograniczenie parkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
- Koleiny na jezdni i zły stan nawierzchni. 
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Zagrożenie: W czasie opadów deszczu i mokrej nawierzchni możliwość wystąpienia 
aquaplaningu. Wydłużenie drogi hamowania. Potrącenia pieszych. 
Zalecenie: Naprawa zniszczonej nawierzchni. 
 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 

prostokątów”  

  
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
- Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych 
Zauważono brak stosowania elementów dla osób pieszych o obniżonej sprawności 
ruchowej (wzrok) przed przejściami dla pieszych. 
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Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia krawędzi jezdni przez pieszego 
niewidomego/niedowidzącego. 
Zalecenie: Wprowadzić elementy tzw. kostki integracyjne. 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zawężenie szerokości przekroju w miejscu przejścia do 
7m. 
Jednocześnie, poszerzenie pasa dzielącego w miejscu 
przejścia przed torowiskiem i uzupełnienie kostki 
integracyjnej. 
Ograniczenie parkowania pojazdów. 
Naprawa nawierzchni – eliminacja kolein. 

Organizacja ruchu 
Uzupełnić oznakowanie poziome linie P-14 oraz 
oznakowania w miejscu dojścia do ścieżki rowerowej. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
pieszych i znaków drogowych. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
16A/KRK/2018 1 
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6.16B Ul. Solidarności (Pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Andrzeja Struga) 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi  
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu   
ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. Struga ( Przejście B ) 
Dzielnica: Bieńczyce 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/5SLiRnBaKct 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
16B/KRK/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 1 zdarzenia w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. Struga ( 
Przejście B ) 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 2x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 9,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: tak 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu i torowisko tramwajowe 
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 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 3 
 2015 2016 2017 2018 

Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych 1 - - - 
 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 
 

  
Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy ul. Solidarności pomiędzy ul. Bulwarową i ul. 
Struga.  
Przejście znajduje się na prostym odcinku drogi i prowadzi przez trzy pasy ruchu. Jeden z 
nich to asfaltowy pas przeznaczony do parkowania pojazdów. 
Ulica Solidarności jest w tym miejscu drogą dwujezdniową i posiada pas dzielący, w 
którym przewidziano torowisko tramwajowe. W obrębie przejścia występuje zabudowa 
mieszkaniowa, zespół szkół oraz punkty usługowe. Równolegle do ulicy przebiega ciąg 
pieszo-rowerowy odseparowany pasem zieleni. Stan istniejącej nawierzchni jezdni jest 
bardzo zły (liczne koleiny). 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Suma pieszych [p/h]: 102

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego:

14:00-15:00

Suma pojazdów [P/h]: 352

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową:

15:45-16:45

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną:

7:45-8:45

Suma pieszych [p/h]: 63

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego:

8:00-9:00

Suma pojazdów [P/h]: 270

 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor. 

2. Oświetlenie 
Oświetlenie uliczne. Brak oświetlenia dedykowanego 
specjalnie dla przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki, ścieżki 
rowerowe. Brak elementów ostrzegawczych dla osób 
niewidomych i niedowidzących. 

5. Widoczność Ograniczona przez parkujące pojazdy 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Zły (liczne koleiny ) 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
16B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,1 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

51,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

42,8 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

48% 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa się w miejscach nie 
wyznaczonych, nie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  
z przedmiotowego przejścia. 
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9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściu 

10. Inne 

W obrębie przejścia występuje zieleń, która wpływa na 
zaciemnienie. Przejście prowadzi przez torowisko 
tramwajowe w pasie dzielącym, w który azyl dla 
pieszych ( powierzchnia oczekiwania ) ma zaledwie  
1,5m szerokości. 

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Dwupasowy przekrój drogi o szerokości 9,0m ( wyjścia pieszego w cieniu pojazdów ) 

 
Zagrożenie: Bardzo ciężkie wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów. W sytuacji gdy 
jeden z pojazdów zatrzyma się przed przejściem, piesi decydują się na przejście przez 
jezdnię. W przypadku zatrzymania się przed przejściem wyższych pojazdów ( 
dostawczych, ciężarowych, autobusów ), pieszy staje się nie widoczny dla 
nadjeżdżających pojazdów skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub 
rowerzysta wychodząc z za np. autobusu, wchodzi wprost pod nadjeżdżający pojazd.  
Zalecenie: Ograniczenie prędkości jazdy przez odgięcie toru jazdy przy przejściu dla 
pieszych. Można to uzyskać poprzez poszerzenie powierzchni oczekiwania pieszych przy 
torowisku ( zastosowaniu szerszych azyli ), przy jednoczesnym zawężeniu jezdni do 7,0m. 
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- Brak wystarczająco szerokiej powierzchni oczekiwania dla pieszych przed torowiskiem 
tramwajowym. 

 
Szerokość azylu dla pieszych łącznie ze skrajną drogową i tramwajową wynosi 1,50m. 
Istniejąca przestrzeń pomiędzy torowiskiem i jezdnią nie pozwala więc na skuteczne 
„schowanie się” osoby z wózkiem dziecięcym. Mogą występować problemy w przypadku 
osób poruszających się na wózkach. 
Zagrożenie: Niezauważenie któregoś uczestnika ruchu powodujące możliwe potrącenia 
niechronionych uczestników ruchu. 
Zalecenie: Poszerzenie pasa dzielącego w miejscu przejścia przed torowiskiem. 
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- Parkowanie pojazdów w bliskiej odległości od przejścia  

 
Zagrożenie: Zbyt blisko od przejścia parkujące samochody ograniczają widoczność 
pieszych. Wyjście pieszego za samochodu może spowodować ciężkie w skutkach 
zdarzenia. 
Zalecenie: Ograniczenie parkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
- Koleiny na jezdni i zły stan nawierzchni. 

 
Zagrożenie: W czasie opadów deszczu i mokrej nawierzchni możliwość wystąpienia 
aquaplaningu. Wydłużenie drogi hamowania. Potrącenia pieszych. 
Zalecenie: Naprawa zniszczonej nawierzchni. 
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 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów”  

  
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
- Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych 
Zauważono brak stosowania elementów dla osób pieszych o obniżonej sprawności 
ruchowej (wzrok) przed przejściami dla pieszych. 

 
Zagrożenie:  Możliwość niezauważenia krawędzi jezdni przez pieszego 
niewidomego/niedowidzącego. 
Zalecenie: Wprowadzić elementy tzw. kostki integracyjne. 
6. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW RUCHOWYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH: 
- Nie zatrzymywanie się przed przejściem kierujących z uwagi na nadmierną prędkość i 
dostrzeżenie w ostatniej chwili pieszych wychodzących za zaparkowanych samochodów 
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7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Zawężenie szerokości przekroju w miejscu przejścia do 
7m. 
Jednocześnie, poszerzenie pasa dzielącego w miejscu 
przejścia przed torowiskiem ( stworzenie bezpiecznych 
azyli od strony torowiska) i uzupełnienie kostki 
integracyjnej. 
Ograniczenie parkowania pojazdów. 
Naprawa nawierzchni – eliminacja kolein. 

Organizacja ruchu Uzupełnić oznakowanie poziome linie P-14. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
pieszych i znaków drogowych. 

 
8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
16B/KRK/2018 1 
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6.17 Ul. Tyniecka (na wys. Budynku nr 61) 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest w ciągu ulicy Tynieckiej na wysokości bud. nr 62. 

Dzielnica: Dębniki 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL 
https://www.google.pl/maps/dir/50.0363448,19.8882536/50.0363474,19.8882536/@50.03
63745,19.8881587,89m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 
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2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
17/KR/18 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Brak. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 08.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna. 
W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe które miały wpływ na zachowania kierowców. 

 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Tyniecka 

 Klasa techniczna: ............................... 
 Kategoria: powiatowa/ gminna, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html 
 Przekrój: 1X2 (w obrębie przejścia dla pieszych); 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 x 6,0 m. 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jedna jezdnia, dwukierunkowa. 
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 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  
 2015 2016 2017 2018 

Liczba 
zabitych 

- - - - 

Liczba rannych - - - - 
 

Oznaczenie przejść: 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 8:00-9:00 

Suma pojazdów [P/h]: 356 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 7:30-8:30 

Suma pieszych [p/h]: 4 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 14:00-15:00 

Suma pojazdów [P/h]: 558 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 12:15-13:15 

Suma pieszych [p/h]: 9 
 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 17/KRK/2018. 

 
 
 
 

 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 
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Przejście piesze znajduje się w ciągu Tynieckiej na wysokości budynku nr 62. Przejście 
wykonane jest przez jezdnie dwukierunkową. 
W obrębie przejścia nie występują obiekty generujące wzmożony ruch pieszy i 
samochodowy. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”, znak T-27 na żółtym tle oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega w łuku poziomym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki o szerokości 
1,2 m i 1,4 m. 

5. Widoczność Pieszy - pojazd, pojazd – pieszy zła. 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Widoczne liczne spękania nawierzchni jezdni.  

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
18/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 51,9 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 46,0 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 54% 

 
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa nie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wpływa na 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie przestrzeganie prędkości przez kierujących 
pojazdem. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
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- istniejąca zieleń ogranicza widoczność znaków, pieszych i zawęża szerokość ciągu 
pieszego. 

 

Zagrożenie: Możliwe zbyt późne dostrzeżenie i brak możliwości wyhamowania 
Zalecenie: ograniczyć zieleń w obrębie chodnika i przejścia. 
 
- brak obniżonego krawężnika, 
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Zagrożenie:  utrudnione przejście przejścia przez osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowe lub niepełnosprawne. 

Zalecenie: wykonanie obniżenia krawężnika. 
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- brak oznakowania poziomego P-14. 

 

 

Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

- bardzo duże natężenie ruchu rowerowego ( w godz. szczytu 14:00-15:00 ponad 100 
przejazdów rowerów), 

Zagrożenie:  brak ścieżki rowerowe powoduje przejazdy rowerzystów chodnikiem (bardzo 
wąskie chodniki powodują że często pieszy schodzi na jezdnię). 

Zalecenie: wykonanie ścieżki rowerowej. 

7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Obniżenie krawężnika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Organizacja ruchu Wykonanie linii P-14. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 

 

NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
17/KRK/2018 4 
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6.18 Ul. Strzelców i ul. Rozrywki 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejścia dla pieszych zlokalizowane są na skrzyżowaniu ul. Strzelców i ul. Rozrywki 

Dzielnica: Prądnik Czerwony 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL https://www.google.pl/maps/@50.092938,19.975215,62m/data=!3m1!1e3 

 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 
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18A/KRK/2018 

18B/KRK/2018 

18C/KRK/2018 

c. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 

d. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 05.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna. 

f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przejściu 18A/KRK/2018 doszło do 1 zdarzenia w latach 2015 - 2018 r. 
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3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 05.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna. 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

 

 NR PRZEJŚCIA 
18A/KRK/2018 18B/KRK/2018 18C/KRK/20

18 
Klasa techniczna 
 

   

Kategoria powiatowa, źródło: 
http://zikit.krakow.p
l/196031,artykul,wy
kaz_drog_publiczn
ych.html 

Brak danych Brak danych 

Przekrój    
Nawierzchnia asfaltowa asfaltowa asfaltowa 
Parametry przejścia 
dla pieszych 

4,0 x 9,8 m 4,0 x 7,50 m 
Przejazd rowerowy o 
szerokości 1,0 m 

4,0 x 6,0 m 

Prędkość 
projektowa 

Brak danych Brak danych Brak danych 
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Prędkość 
dopuszczalna 

40 km/h 40 km/h 40 km/h 

Przejazd rowerowy Brak Tak Brak 
Linie tramwajowe Brak Brak Brak 
 

 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart (przejście 18A/KRK/2018) 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
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Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1178 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 7:30-8:30 

Suma pieszych [p/h]: 115 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 1556 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 15:15-16:15 

Suma pieszych [p/h]: 94 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 18A/KRK/2018. 

 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego: 7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 237 

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną: 7:15-8:15 

Suma pieszych [p/h]: 17 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 216 
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pieszych popołudniową: 15:15-16:15 

Suma pieszych [p/h]: 20 
 
Tab. nr 2 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 18B/KRK/2018. 
 

 

 
Tab. nr 3 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 18C/KRK/2018. 
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Fot. Istniejącego przejścia 18A/KRK/2018 

Przejście piesze znajduje się w ciągu Strzelców. Przejście wykonane jest przez jezdnie 
dwukierunkową, w obrębie przejścia o przekroju 1x2 (3 pas zatoka autobusowa). 
W obrębie przejścia występują obiekty generujące wzmożony ruch pieszy i samochodowy 
(przystanek autobusowy). 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych” , znak T-27 na żółtym tle oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przed przejściem przebiega w łuku poziomym i 
pionowym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki o szerokości 
4,50 m. 

5. Widoczność dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobra.  

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
18A/KRK/2018 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  470 

 
Średnia prędkość [km/h] 50,4 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 50,5 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 45,0 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 55 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 44% 

 
 
18B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 37,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 37,8 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] - 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 41 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 0% 

 
18C/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 39,6 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 39,6 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] - 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 42 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 0% 

 
 

8. Parkowanie 
Postój pojazdów odbywa zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wpływa na bezpieczeństwo pieszych 
korzystających z przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Nie przestrzeganie prędkości przez kierujących 
pojazdem. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
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Przejście nr 18A/KRK/2018 

- Długa droga przejścia przez jezdnię (3 pasy ruchu) 

Aby pieszy mógł przedostać się w rejon pasa dzielącego musi przejść ok. 9 m. Znaczna 
długość przejścia oznacza wydłużony czas przejścia. Problem dotyczy przede wszystkim 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

 

Zagrożenie: Dłuższy czas przejścia to większe ryzyko zdarzeń z kierującymi  
Zalecenie: skrócenie istniejącej zatoki autobusowej. 
 
- brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  472 

 

Zagrożenie:   

Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla pieszych.  

Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD. 

NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
18A/KRK/2018 2 
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Fot. Istniejącego przejścia 18B/KRK/2018 

Przejście piesze znajduje się w ciągu Rozrywki. Przejście wykonane jest przez jezdnie 
dwukierunkową, w obrębie przejścia o przekroju 1x2. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie 
pionowe oraz poziome w postaci: znaku D-6b 
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. Przy 
przejściu wykonany jest przejazd rowerowy. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przed przejściem przebiega w łuku 
poziomym. 

4. Istniejąca infrastruktura 
Przejście posiada obustronne chodniki o 
szerokości 4,50 m. 

5. Widoczność dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobra.  

7. Prędkość kierujących 
Wyniki pomiaru prędkości (komentarz)  
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wpływa na 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
przedmiotowego przejścia. 
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9. 
Zachowanie uczestników 
ruchu 

Prawidłowe, geometria i organizacja ruchu 
wymusza ustąpienie pierwszeństwa pieszym i 
pojazdom. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
Przejście nr 18B/KRK/2018 
- brak kontynuacji ciągów rowerowych przed i za przejściem, brak inf. o funkcji 
chodnika dla użytkowników. 

 
 

Zagrożenie:   

Chodnik na bardzo długim odcinku przebiega w linii prostej, co daje możliwość rozwinięcia 
większych prędkości przez rowerzystów na dojeździe do przejścia lub przystanku 
autobusowego, piesi narażeni są na potrącenie przez rozpędzonego rowerzystę. Brak inf. 
o funkcji chodnika dla użytkowników. 

Rowerzysta ma wysoki krawężnik. 

Zalecenie: likwidacja przejazdu rowerowego lub segregacja ruchu w obrębie przejścia i 
przystanku autobusowego  

 -  brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 
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Zagrożenie:   

Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla pieszych.  

Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD. 

- istniejąca zieleń ogranicza widoczność znaków, pieszych. 
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Zagrożenie: Możliwe zbyt późne dostrzeżenie i brak możliwości wyhamowania. 
Zalecenie: ograniczyć zieleń w obrębie przejścia. 
 
 

- brak oznakowania poziomego P-14. 

 

Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
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NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
18B/KRK/2018 3 
 

 

Fot. Istniejącego przejścia 18C/KRK/2018 

Przejście piesze znajduje się w ciągu Rozrywki. Przejście wykonane jest przez jezdnie 
dwukierunkową, w obrębie przejścia o przekroju 1x2. 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie 
pionowe oraz poziome w postaci: znaku D-6 
oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”.  

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przed przejściem przebiega odcinku 
prostym. 

4. Istniejąca infrastruktura 
Przejście posiada obustronne chodniki o 
szerokości 3,0 m. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Należy wykonać kontrolę w okresie 
wzmożonych opadów deszczu i śniegu. Brak 
widocznych kratek kanalizacyjnych w obrębie 
przejścia, uszkodzenia ścieku świadczące o  
braku prawidłowego odprowadzenia wody. 
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7. Prędkość kierujących 
Wyniki pomiaru prędkości (komentarz)  
 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wpływa na 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie uczestników 
ruchu 

Prawidłowe, geometria i organizacja ruchu 
wymusza ustąpienie pierwszeństwa pieszym i 
pojazdom. 

10. Inne Brak. 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

Przejście nr 18C/KRK/2018 

- brak sprawnego odwodnienia 

 

Zagrożenie:  degradacja nawierzchni, powstanie ubytków i dziur mogących stanowić 
niebezpieczeństwo dla pieszych w przechodzeniu przez przejście. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  479 

Zalecenie: kontrola w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu kanalizacji, 
wykonanie kratek w odpowiednich miejscach.  

- brak obniżonego krawężnika, 

 

Zagrożenie:  utrudnione przejście przejścia przez osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowe lub niepełnosprawne. 

Zalecenie: wykonanie obniżenia krawężnika. 

- brak oznakowania poziomego P-14. 
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Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 

Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 

- brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 

 

 

Zagrożenie:  Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla 
pieszych.  

Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD po obu stronach przejścia. 

NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
18C/KRK/2018 4 
 

7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Obniżenie krawężnika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Weryfikacja odwodnienia tarczy skrzyżowania (przejść 
dla pieszych). 
Zmniejszenie przekroju jezdni (budowa zatoki 
autobusowej zamkniętej). 

Organizacja ruchu 

Wykonanie linii P-14. 

Montaż elementów dedykowanych osobom o 
ograniczonej sprawności wzrokowej i niewidomym. 

Inne 
Bieżące utrzymanie zieleni celu poprawy widoczności 
znaków drogowych. 
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6.19 Ul. Dobrego Pasterza i ul. Majora 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejścia dla pieszych zlokalizowane są w obrębie skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza i ul. 
Jakuba Majora. 

Dzielnica: Prądnik Czerwony. 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL https://www.google.pl/maps/@50.0881073,19.965503,74m/data=!3m1!1e3 
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2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
19A/KRK/2018 
19B/KRK/2018 
c. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
d. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
e. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
f. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przejściu 19B/KRK/2018 doszło do 1 zdarzenia w latach 2015 - 2018 r. 

 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 05.10.2018 r.  
W trakcie wykonywania audytu w bliskim sąsiedztwie przejścia występowały roboty 
drogowe które miały wpływ na zachowania kierowców. 
Pogoda: słoneczna. 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją: 
 NR PRZEJŚCIA 

Ul. Dobrego 
Pasterza 
19A/KRK/2018 

Ul. Jakuba Majora 
19B/KRK/2018 

Klasa techniczna 
 

  

Kategoria Powiatowa źródło: 
http://zikit.krakow.p
l/196031,artykul,wy
kaz_drog_publiczn

Brak danych 
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ych.html 
Przekrój 1x2 1x2 
Nawierzchnia asfaltowa asfaltowa 
Parametry przejścia 
dla pieszych 

4,0 x 6,00 m 
 

4,0 x 6,4 m 

Prędkość 
projektowa 

Brak danych Brak danych 

Prędkość 
dopuszczalna 

50 km/h 50 km/h 

Przejazd rowerowy Brak Brak 
Linie tramwajowe Brak Brak 
 
  Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart (przejście 18B/KRK/2018) 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 1 - 
Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 1 x 332 795 zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie 332 795 zł. 
Oznaczenie przejść: 
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Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:15-8:15 

Suma pojazdów [P/h]: 832 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 8:00-9:00 

Suma pieszych [p/h]: 125 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 898 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 16:00-17:00 

Suma pieszych [p/h]: 282 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 19A/KRK/2018. 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 7:15-8:15 

Suma pojazdów [P/h]: 647 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 7:45-8:45 

Suma pieszych [p/h]: 197 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pojazdów popołudniowego: 16:00-17:00 

Suma pojazdów [P/h]: 573 
Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 

pieszych popołudniową: 15:30-16:30 

Suma pieszych [p/h]: 426 
 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów 
Przejście 19B/KRK/2018. 

 

 
Fot. Istniejącego przejścia 19A/KRK/2018 
Przejście piesze znajduje się w ciągu Dobrego Pasterza. Przejście wykonane jest przez 
jezdnie dwukierunkową, w obrębie przejścia o przekroju 1x2. 
W obrębie przejścia występują obiekty generujące wzmożony ruch pieszy i samochodowy 
(przystanek autobusowy, sklepy, punkty usługowe). 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 
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1. Organizacja ruchu 
Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”, oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przed przejściem przebiega w łagodnym łuku. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki o szerokości 
2,4 i 2,8 m. 

5. Widoczność Dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobra.  

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
19A/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 51,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

52,2 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

43,0 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 59 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

50% 

 
 
19B/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 37,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

37,7 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

31,5 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 45 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną predkość [%] 

0% 

 

8. Parkowanie 

Postój pojazdów odbywa niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wpływa na 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Zaburzone zmianą czasową organizacji ruchu. 

10. Inne Brak. 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
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Ze względu na zmianę organizacji ruchu (zmiana kierunków ruchu ul. Jakuba Majora) 
zaburzony kierunek ruchu autobusów, ograniczenie parkowania w obrębie przejść można 
było zaobserwować powstanie dużej ilości konfliktów ruchowych. 

       
- parkowanie na chodnikach, 

 

 
 
- zatrzymywanie się na przejściu, 
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W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
Przejście nr 19A/KRK/2018 
- brak wyposażenia przejścia w elementy dla niewidomych. 
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Zagrożenie:   
Piesi o ograniczonej sprawności wzrokowej wtargną na przejście dla pieszych.  
Zalecenie: uzupełnienie brakujących elementów BRD. 
- brak oznakowania poziomego P-14. 

 
Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zła ocena 
odległości, możliwość najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linii P-14. 
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Fot. Istniejącego przejścia 19B/KRK/2018 
Przejście piesze znajduje się w ciągu Jakuba Majora. Przejście wykonane jest przez 
jezdnie dwukierunkową, w obrębie przejścia o przekroju 1x2. 
W obrębie przejścia występują obiekty generujące wzmożony ruch pieszy i samochodowy 
(przystanek autobusowy, sklepy, punkty usługowe). 
 
L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie 
pionowe oraz poziome w postaci: znaku D-6 
„przejście dla pieszych”, oraz znaku P-10 
„przejście dla pieszych”. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Droga przed przejściem przebiega po prostym 
odcinku. 

4. Istniejąca infrastruktura 
Przejście posiada obustronne chodniki o 
szerokości 2,5 i 3,2 m. 

5. Widoczność dobra 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobra.  

7. Prędkość kierujących 
Wyniki pomiaru prędkości (komentarz)  
 

8. Parkowanie 
Postój pojazdów odbywa niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wpływa na 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
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przedmiotowego przejścia. 

9. 
Zachowanie uczestników 
ruchu 

Zaburzone zmianą czasową organizacji ruchu. 

10. Inne Brak. 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
19A/KRK/2018 4 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 
Przejście nr 19B/KRK/2018 
- zbyt bliska odległość przystanku autobusowego od przejścia dla pieszych <10m 

 
Zagrożenie: Najechanie pieszego przy wejściu w cieniu autobusu przez pojazd. 
Zalecenie: zmiana loklizacji przystanku autobusowego. 
- odnowienie malowania poziomego, 
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Zagrożenie: Brak czytelności przejścia dla pieszych. 
Zalecenie: kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego 
odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim. 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
19B/KRK/2018 3 
 
7. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Brak możliwości wprowadzenia zaleceń ze względu na 
TOR. 

Organizacja ruchu 
Wykonanie linii P-14. 
Montaż elementów dedykowanych osobom o 
ograniczonej sprawności wzrokowej i niewidomym. 

Inne Brak 
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6.20 Ul. Olszanicka i ul Majówny 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Olszanickiej (droga powiatowa) w rejonie skrzyżowania z ul. Majówny. 
Dzielnica: Zwierzyniec 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://goo.gl/maps/uFZbSg1hWGD2 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
20/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, brak zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 08.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Olszanicka 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 8,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 40/h km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jezdnia dwukierunkowa 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 0 

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 
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Liczba rannych - - - - 
 

 
Fot. Istniejącego przejścia. 
 
Przejście piesze w obrębie skrzyżowania ul. Olszanickiej i ul. Majówny.Przejście 
zlokalizowane jest w najniższym punkcie drogi tzw.”siodle” drogi, u zbiegu ulic: Leśmiana, 
Majówny i Korzeniaka. Tuż obok przejścia, na tarczy skrzyżowania umieszczony jest 
przystanek autobusowy. Przyległa zabudowa to domy jednorodzinne, które znajdują się w 
bliskiej odległości ul. Olszanickiej. W miejscu przejścia zlokalizowany jest obiekt 
inżynierski pełniący funkcję przepustu dla cieku wodnego, który przepływa pod ul. 
Olszanicką. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 

 

15:45-16:45

Suma pieszych [p/h]: 49

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:30-8:30

Suma pojazdów [P/h]: 867

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

7:15.8:15

Suma pieszych [p/h]: 42
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

16:00-17:00

Suma pojazdów [P/h]: 939

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”  
oraz znaku T-27 „Agatka” zintegrowanych razem na 
odblaskowym tle. Oznakowanie poziome to znak P-10 
„przejście dla pieszych” malowane na biało czerwony 
kolor. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane za łukiem poziomym i na łuku 
pionowym wklęsłym. Przejście znajduje się w obrębie 
skrzyżowania o przesuniętych wlotach. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście znajduje się w obrębie skrzyżowania na 
przystanku autobusowym. Posiada jednostronny 
chodnik o szer. 1,5m. Brak elementów 
ostrzegawczych dla osób niewidomych i 
niedowidzących. 

5. Widoczność Jest zapewniona na długości 50m. 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Dobry 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
20/KRK/2018 
 
Średnia prędkość [km/h] 55,5 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 55,6 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 50,0 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 100% 

 
8. Parkowanie Brak parkowania w rejonie przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

W chwili zatrzymania się autobusu na przystanku, 
pasażerowie wysadzani są na skrzyżowaniu. Część z 
nich przechodzi przez przejście a część osób 
przechodzi przez środek skrzyżowania.  

10. Inne 
Na dojeździe do przejścia droga z dwóch stron opada 
w dół. Takie ukształtowanie terenu skutkuje 
przekraczaniem prędkości pojazdów.  

 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
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5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
- Niewłaściwa lokalizacja przystanku autobusowego  ( przystanek na skrzyżowaniu ) 

   

  
Zagrożenie: W sytuacji gdy autobus zatrzymuje się przy przystanku, pasażerowie 
wysiadają wprost na tarczę skrzyżowania. Następnie przechodzą przez przejście bądź 
poruszają się po całym skrzyżowaniu . Takie zachowanie pieszych zwiększa ryzyko 
potrąceń przez pojazdy. 
Zalecenie: Likwidacja bądź zmiana lokalizacji przystanku – usunięcie z obrębu 
skrzyżowania. Wydzielenie bezpiecznej  przestrzeni dla pieszych tj. budowa peronu i 
chodnika. Budowa zatoki autobusowej. 
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- Niewłaściwa lokalizacja przystanku autobusowego  c.d - blokowanie skrzyżowania 
 

 

 
Zagrożenie: W sytuacji gdy autobus zatrzymuje się przy przystanku następuje 
zablokowanie skrzyżowania. Pojazdy z bocznych wlotów nie mogą przejechać przez 
skrzyżowanie.  
Ponadto, kierowcy omijający stojący autobus zakładają, że szerokość jezdni jest 
wystarczająca do wyminięcia się z pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka. 
Tymczasem pozostawiona szerokość jezdni jest zbyt wąska do wyminięcia się z pojazdem 
o większych gabarytach. Dochodzi wtedy do gwałtownego hamowania. Ryzyko najechania 
na tył pojazdu. 
Zalecenie: Likwidacja bądź zmiana lokalizacji przystanku – usunięcie z obrębu 
skrzyżowania. Wydzielenie bezpiecznej  przestrzeni dla pieszych tj. budowa peronu i 
chodnika. Budowa zatoki autobusowej. 
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Poniżej przedstawiono propozycję zmiany lokalizacji przystanku. 

 
- Ograniczona widoczność na łuku drogi ( zasłanianie przez zieleń ) 
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Zagrożenie: Wypadki z udziałem pieszych. Samochody na dojeździe do przejścia dla 
pieszych mają ograniczoną widoczność przez przydrożną zieleń. W przypadku nadmiernej 
prędkości, gorszych warunków pogodowych występuje ryzyko niewyhamowania przed 
przejściem. 
Zalecenie: Przyciąć zieleń. 
- Nadmierna prędkość pojazdów. 
Zagrożenie: Brak możliwości odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejściem. 
Znaczna prędkość pojazdów zwiększa ryzyko potrąceń pieszych. 
Zalecenie: Kontrole prędkości. Wprowadzić ograniczenie prędkości na min. 100m przed 
przejściem. Dodatkowo, zaleca się wprowadzić poprzeczne linie wibracyjne na dojeździe 
do przejścia informujące o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego. 
- Brak oznakowania poziomego na wlotach skrzyżowania ( brak linii P12 ). 
Zagrożenie: Brak wyznaczonego miejsca do zatrzymania. Złe oszacowanie odległości. 
Ryzyko uderzenia bocznego. 
Zalecenie: Uzupełnić oznakowanie poziome 
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 Brak przed przejściem linii P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów”  

  
Zagrożenie:  Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Złe oszacowanie 
odległości. Ryzyko najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić linie P-14. 
 Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych ( brak obniżonego krawężnika, brak kostki 

integracyjnej ) 

 
Zagrożenie:  Problemy z poruszaniem się niepełnosprawnych na wózkach i osób 
niedowidzących Ryzyko najechania na pieszego. 
Zalecenie: Uzupełnić rozwiązania dla niepełnosprawnych 
 Wąski chodnik w miejscu przejścia ( szer. 1,50 m ) 
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Zagrożenie: Brak wystarczającej powierzchni dla pieszych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi, przechodzących z rowerami itd. Ryzyko potrąceń. 
Zalecenie: Poszerzyć chodnik. Zalecana szerokość to 2,5m. 
 
6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 

Likwidacja bądź zmiana lokalizacji przystanku poza obręb 
skrzyżowania. Wydzielenie bezpiecznej przestrzeni dla 
pieszych tj. budowa peronu i chodnika. Budowa zatoki 
autobusowej. Poszerzenie istniejącego chodnika. 
Zastosowanie elementów dla osób niepełnosprawnych, 
obniżenie krawężników. 

Organizacja ruchu 

Należy wykonać odnowienie poziome znak P-14, P-12 na 
woltach bocznych skrzyżowania, zastosować linie 
wibracyjne do dojeździe do przejścia dla pieszych, 
ustawić znaki B-33, co najmniej na 100m przed 
przejściem. 

Inne 
Bieżące utrzymanie oznakowania w celu poprawy 
widoczności znaków drogowych. Wycinka zieleni 
ograniczającej widoczność. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
20/KRK/2018 0 
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6.21 Ul. Sucharskiego i ul. Potrzask 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 
a. Tytuł projektu 
 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 
b. Stadium projektowe 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Lokalizacja drogi 
Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Sucharskiego (droga powiatowa) w rejonie skrzyżowania z ul. Potrzask. 
Dzielnica: Bieżanów-Prokocim 
Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Mapy Google 
URL  
https://www.google.pl/maps/dir/50.016553,20.0490694/50.0165588,20.0490603/@50.016
44,20.0485822,17.25z/data=!4m2!4m1!3e0 
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Źródło: Mapy Google 
2. Informacje o Audycie BRD 
a. Numer Audytu BRD 
21/KRK/18 
b. Faza Audytu BRD 
Ocena stanu istniejącego. 
c. Raporty z poprzednich faz audytów 
Brak/ nie zostały ujawnione. 
d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 
Brak projektu docelowej organizacji ruchu. 
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 
Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 3 lat, na przedmiotowym przejściu było 0 zdarzeń w latach 2015 – 2018. 
 
3. Szczegółowe dane o projekcie 
Data audytu: 10.10.2018 r.  
Pogoda: słoneczna 
Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 
a. Przejście dla pieszych ul. Sucharskiego 
 Kategoria: powiatowa, źródło: 

http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 
 Przekrój: 1x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,00 m x 6,00; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 50/60 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: przejście przez dwa pasy ruchu. 
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Fot. Istniejącego przejścia. 
Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy ul. Majora Henryka Sucharskiego pomiędzy ul. 
Potrzask i ul. Ludwika Jędrzejczyka. W obrębie przejścia występuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz przedszkole nr 135. Stan istniejącej nawierzchni  
jest w stanie złym – liczne spękania. 
 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 
Podsumowanie pomiarów ruchu: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów porannego: 

7:00-8:00 

Suma pojazdów [P/h]: 989 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych poranną: 

8:00-9:00 

Suma pieszych [p/h]: 53 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pojazdów popołudniowego: 

15:15-16:15 

Suma pojazdów [P/h]: 899 

Wyznaczono godzinę szczytu ruchu 
pieszych popołudniową: 

14:45-15:45 

Suma pieszych [p/h]: 77 
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L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe w 
postaci: znaku D-6 „przejście dla pieszych”. 
Oznakowanie poziome to znak P-10 „przejście dla 
pieszych” malowane na biały kolor. 

2. Oświetlenie Przejście posiada oświetlenie. 

3. Układ geometryczny 
Przejście zlokalizowane na łuku poziomym. Przejście 
znajduje się w obrębie dwóch wlotów 
podporządkowanych. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Posiada obustronny chodnik o szer. 1,3m. Elementy 
ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących 
występują z jednej strony. 

5. Widoczność 
Jest ograniczona z uwagi na roślinność – drzewa, 
krzewy). 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Zły (liczne spękania) 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
21/KRK/2018 
Średnia prędkość [km/h] 48,0 
Średnia prędkość pojazdów lekkich 
[km/h] 

48,0 

Średnia prędkość pojazdów ciężkich 
[km/h] 

- 

V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 52 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

30% 
 

8. Parkowanie Brak parkowania w rejonie przejścia. 

9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

 

10. Inne Brak 
 
4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 
Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 
 
5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy:  
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- Zbyt małe powierzchnie oczekiwania dla pieszych 

 
Zagrożenie: Brak wystarczającej powierzchni dla pieszych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi, przechodzących z rowerami itd. Ryzyko potrąceń. 
Zalecenie: Poszerzyć chodnik. Zalecana szerokość to 2,5m. 
- Brak barier U-11a (po stronie południowej) 
 

 
Zagrożenie: Duże natężenie pieszych dzieci i młodzieży oczekującej na powierzchniach 
oczekiwania. 
Zalecenie: wykonanie barier ochronnych lub zarurowanie rowu i wykonanie poszerzenia 
chodnika.  
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- Duże natężenie ruchu dzieci  

 
Zagrożenie: Duże natężenie ruchu dzieci, przejście wymaga szczególnego oznakowania 
ze względu na występowanie w pobliżu szkoły i przedszkola. 
Zalecenie: wyposażenie przejścia w znak T-27.  
 
- Zacienienie jezdni przez drzewa 

 
Zagrożenie: Możliwość niezauważenia pieszego. Rzucane na jezdnię cienie drzew 
powodują rozproszenie obrazu i brak odpowiedniego kontrastu do dostrzeżenia sylwetki 
pieszego. 
Zalecenie: Bieżące utrzymanie zieleni w rejonie przejścia. 
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- Słabe oświetlenie przejścia, 

 
Zagrożenie: Możliwe zbyt późne dostrzeżenie i brak możliwości wyhamowania. 
Zalecenie: doświetlić przejście dla pieszych. 
 
 
- Słaba jakość oznakowania poziomego, oznakowanie słabo widoczne w porze dnia i 
zmierzchu, 
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Zagrożenie: Słaba widoczność oznakowania przejścia ogranicza jego postrzeganie przez 
kierujących, zwłaszcza podczas złych warunków atmosferycznych i po zmroku. Ryzyko 
niedostrzeżenia w porę pieszego. 
 
Zalecenie: Odnowić oznakowanie poziome. 
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- Spękania nawierzchni 

 
Zagrożenie: W czasie opadów deszczu i mokrej nawierzchni możliwość wystąpienia zastoisk 
wodnych, kałuż. Wydłużenie drogi hamowania. Potrącenia pieszych. 
Zalecenie: Naprawa zniszczonej nawierzchni. 
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- brak przejazdu dla rowerów i ścieżek rowerowych, 

 
Zagrożenie:  brak ścieżki rowerowe powoduje przejazdy rowerzystów chodnikiem (bardzo 
wąskie chodniki powodują że często pieszy schodzi na jezdnię). 
Zalecenie: wykonanie ścieżki rowerowej. 
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6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 

Środki budowlane 
Oświetlenie. Poszerzenie istniejącego chodnika. 
Uzupełnienie elementów dla osób niepełnosprawnych. 

Organizacja ruchu 
Należy wykonać odnowienie poziome znaku P-10, 
zastosować linie P-12 oraz P-14, zastosować linie 
wibracyjne do dojeździe do przejścia dla pieszych. 

Inne 
Bieżące utrzymanie oznakowania w celu poprawy 
widoczności znaków drogowych. Wycinka zieleni 
ograniczającej widoczność. 

 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
21/KRK/2018 3 
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6.22 Ul. Malborska i ul. Szkolna 

1. Ogólne dane o Audycie BRD 

a. Tytuł projektu 

 Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa. 

b. Stadium projektowe 

Ocena stanu istniejącego 

c. Lokalizacja drogi 

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciągu ulicy 
Malborskiej (droga gminna). 

Dzielnica: .Podgórze. 

Graficznie lokalizację przejścia przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Źródło: Mapy Google 

URL https://www.google.pl/maps/place/Malborska+%26+Szkolna,+31-
000+Kraków/@50.0223995,19.9657094,18z/data=!4m5!3m4!1s0x471643517d4688ab:0xe
d00a1a5c5b3fab7!8m2!3d50.0224409!4d19.9658328?hl=pl 

2. Informacje o Audycie BRD 

a. Numer Audytu BRD 

22/KRK/18 

b. Faza Audytu BRD 

Ocena stanu istniejącego. 



Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa   

 
Droginia, wrzesień 2018r.  515 

c. Raporty z poprzednich faz audytów 

Brak/ nie zostały ujawnione. 

d. Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD 

Zamawiający przekazał docelową organizacje ruchu. 

 

 

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD 

Zamawiający pozyskał i przekazał dane o wypadkach z udziałem pieszych za okres 
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejściu doszło do 1 zdarzenia w latach 2015 – 2018. 

3. Szczegółowe dane o projekcie 

Data audytu: 08.10.2018 r.  

Pogoda: słoneczna 

Charakterystyka drogi i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją : 

a. Przejście dla pieszych ul. Malborska  

 Kategoria: gminna, źródło: 
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html; 

 Przekrój: 1x2; 
 Nawierzchnia: asfaltowa; 
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 Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m x 7,0m; 
 Prędkość projektowa – brak danych. 
 Prędkość dopuszczalna - V dop 40 km/h. 
 Przejazd rowerowy: nie 
 Linie tramwajowe: nie 
 Organizacja ruchu: jezdnia dwukierunkowa 
 Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:  

 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

zabitych 
- - - - 

Liczba rannych - - 2 - 
 

Na koszty wypadków składają się: utrata PKB, średni koszt leczenia, średni koszt 
pogrzebu, średnie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji, 
koszty materialne (utrata wartości mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, służb innych 
np. straż pożarna). 
Koszty wypadków drogowych w tym okresie wynoszą 2 x 332 795zł z tytułu osób rannych.  
Łącznie  665 590 zł. 
 

 

Fot. Istniejącego przejścia. 

Przejście piesze znajduje się w ciągu ulicy Malborskiej na skrzyżowaniu z ul Szkolną. 
Wykonane jest na całej szerokości jezdni ulicy Malborskiej przechodząc przez 2 pasy 
ruchu. W obrębie przejścia w bezpośrednim sąsiedztwie występują szkoła oraz przystanek 
autobusowy, a także zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
Szczegółowe karty pomiarów ruchu przedstawione zostały w cz. II Załączniki. 

Podsumowanie pomiarów ruchu: 
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15:00-16:00

Suma pieszych [p/h]: 120

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pojazdów porannego:

7:15.8:15

Suma pojazdów [P/h]: 672

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych poranną:

7:30-8:30

Suma pieszych [p/h]: 128
Wyznaczono godzinę szczytu 

ruchu pojazdów 
popołudniowego:

15:00-16:00

Suma pojazdów [P/h]: 442

Wyznaczono godzinę szczytu 
ruchu pieszych popołudniową:

 
Tab. nr 1 Podsumowanie pomiarów. 

 
 

L.p. Rozwiązanie Stan istniejący 

1. Organizacja ruchu 

Przejście wyposażone jest w oznakowanie pionowe 
oraz poziome w postaci: znaku D-6 „przejście dla 
pieszych”  
wraz z T-27 „Agatka” na żółtym tle montowane 
dwustronnie oraz znaku P-10 „przejście dla pieszych” 
dodatkowo wypełnione kolorem czerwonym. 

2. Oświetlenie 
Brak oświetlenia dedykowanego specjalnie dla 
przejścia dla pieszych.  

3. Układ geometryczny Droga przebiega na odcinku prostym. 

4. 
Istniejąca 
infrastruktura 

Przejście posiada obustronne chodniki. W pobliżu 
zlokalizowano przystanek autobusowy (przed 
przejściem) 

5. Widoczność Bez ograniczeń 

6. 
Stan nawierzchni 
chodnika/ jezdni 

Nawierzchnia chodników dobra, nawierzchnia jezdni 
dobra. 

7. 
Prędkość 
kierujących 

Szczegółowe wyniki pomiaru prędkości przedstawione 
zostały w cz. II Załączniki. 
W wykonanych pomiarów prędkości wynika: 
22/KRK/2018 
 
 
Średnia prędkość [km/h] 55,8 
Średnia prędkość pojazdów lekkich [km/h] 56,0 
Średnia prędkość pojazdów ciężkich [km/h] 51,0 
V 85 [%] (wszystkich pojazdów) 62 
Liczba kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość [%] 

98% 
 

8. Parkowanie 
W okolicy przejścia dla pieszych nie ma możliwości 
parkowania pojazdów. 
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9. 
Zachowanie 
uczestników ruchu 

Przekraczanie prędkości przez kierujących. 

10. Inne - 
 

4. Błędy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD. 

Nie dotyczy – brak audytów dla przedmiotowego przejścia. 

 

5.  Zestawienie zidentyfikowanych błędów, usterek i problemów. 

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano następujące problemy: 

 Zatoka autobusowa przed przejściem dla pieszych. 

 

Zagrożenie:  Przy zatrzymaniu autobusu w zatoce autobusowej następuje ograniczenie 
widoczności na przejściu dla pieszych i są możliwe wyjścia pieszych za autobusu  

Zalecenie: Przesunięcie przystanku autobusowego za skrzyżowanie lub przejścia dla 
pieszych pomiędzy przystanki autobusowe. 

 Brak linii P-14 

Zagrożenie:  Brak 

Zalecenie: Uzupełnienie P-14. 

 Brak zebrania spływającej strugi wodnej do kanalizacji ściekowej przed przejściem dla 
pieszych. 
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Zagrożenie: Woda na przejściu dla pieszych może powodować chęć wchodzenia na 
jezdnie poza przejściem dla pieszych. 

Zalecenie: Zaleca się przebudować odwodnienie jezdni. 

 

6. ZALECENIA OGÓLNE: 
Zalecenia: Opis 
Środki budowlane Zaleca się przesunąć przystanek autobusowy. 
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Przebudowa odwodnienia. 
Organizacja ruchu Zaleca się przesunąć przejście dla pieszych.  
Inne - 
 
7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 
 
NR PRZEJŚCIA: OCENA: 
22/KRK/2018 3 
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VII. ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW 
 
- PRĘDKOŚĆ 
 

Wykonano pomiary prędkości przed wsztskimi przejściami dla pieszych. 
Szczegółowe karty pomiarów przedstawione zostały w cz. II Załączniki. Po wykonniu 
dokładnych analiz można dostrzec, że kierowcy najczęściej przekraczania prędkości 
dopuszczalnej o wartości do 10 km/h. Przekroczenia o wartości większe niż 10 km/h 
stanowią mniejszą część pojazdów.  

 

L.p.
Numer 

przejścia
Lokalizacja                                                   

główna ulica/skrzyżowanie

PRĘDKOŚĆ 
DOPUSZCZALNA  

VDOP

PRĘDKOŚĆ 
ŚREDNIA 

WSZYSTKICH 

POJAZDÓW VŚR

PRĘDKOŚĆ 
ŚREDNIA  

POJAZDÓW 
LEKKICH           

VŚRL

PRĘDKOŚĆ 
ŚREDNIA  

POJAZDÓW 
CIĘŻKICH           

VŚRC

 KWANTYL 85% 

V85

% pojazdów 
przekraczających 

VDOP

1 1a 50 64,6 65,5 54,3 73 94%

2 1b 50 63,3 63,7 54,5 73 86%

3 2a 50 50,3 51,8 39,5 55 44%

4 2b 50 51,1 53,4 40,6 59 46%

5 3a 50 50,1 50,4 42,0 59 46%

6 3b 50 49,9 50,5 44,0 57 40%

7 4 ul. Krupnicza/ ul. Dolnych Młynów 30 28,2 28,2 32,0 38 42%

8 5a 50 39,4 39,4 42,0 48 10%

10 5b 50 30,6 30,6 - 38 0%

11 6A1 50 61,8 63,1 41,0 74 84%

12 6A2 50 62,0 62,7 45,0 76 74%

13 6B1 50 59,7 59,7 - 73 74%

14 6B2 50 63,4 63,8 42,0 76 92%

15 6C1 50 57,5 58,3 48,0 67 66%

16 6C2 50 45,0 45,3 38,5 54 26%

17 6D1 50 55,2 56,0 42,0 67 68%

18 6D2 50 56,4 57,0 42,5 71 68%

19 6E1 50 53,0 53,9 45,0 62 60%

20 6E2 50 50,2 50,8 43,8 60 42%

21 6F1 50 46,4 46,9 39,3 57 22%

22 6F2 50 56,0 56,5 42,5 65 68%

23 6G1 50 52,3 52,9 43,0 62 58%

24 6G2 50 53,3 53,8 49,3 62 56%

25 6H1 50 52,5 52,8 47,7 59 58%

26 6H2 50 51,3 52,1 41,5 59 58%

27 6I1 50 53,0 53,8 40,3 61 58%

28 6I2 50 51,3 52,9 39,8 60 56%

29 6J1 50 50,2 51,1 41,6 57 42%

30 6J2 50 53,1 53,3 47,5 62 56%

31 6K1 50 37,3 38,4 27,8 43 0%

32 6K2 50 44,1 45,4 34,0 51 16%

33 7a 50 51,8 52,1 44,0 61 56%

34 7b 50 58,0 58,2 52,5 67 82%

35 7c 50 53,9 54,2 50,3 62 68%

36 7d 50 46,5 46,9 40,3 56 34%

37 8 ul. Mackiewicza/ul. Bursztynowa 40 47,1 47,3 44,7 58 78%

38 9a 50 39,6 40,3 33,0 47 12%

39 9b 50 49,6 50,2 44,0 58 42%

40 9c 50 44,6 44,7 43,5 55 24%

41 9d 50 43,5 43,6 42,7 52 18%

42 10 ul. Olkulickiego/ ul. Czaplickiego 50 54,8 55,6 42,7 61 70%

43 11 ul. Brodowicza/ ul. Bandurskiego 50 51,8 52,4 38,0 61 58%

44 12 ul. Brodowicza/ ul. Kielecka 50 51,1 51,6 40,0 60 46%

45 13a 50 48,5 48,9 43,3 59 38%

46 13b 50 48,2 48,8 42,0 58 40%

47 14a 50 51,6 51,6 51,0 57 48%

48 14b 50 51,0 51,6 41,7 60 52%

49 15a 50 58,8 59,2 50,0 68 86%

50 15b 50 53,4 53,5 51,3 61 64%

51 16a 50 52,2 52,5 43,5 60 54%

52 16b 50 51,1 51,8 42,8 59 48%

53 17 ul. Tyniecka 50 51,5 51,9 46,0 59 54%

54 18a 50 50,4 50,5 45,0 55 44%

55 18b 50 37,8 37,8 - 41 0%

56 18c 50 39,6 39,6 - 42 0%

57 19a ul. Dobrego Pasterza/ul. Majora 50 51,5 52,2 43,0 59 50%

58 19b ul. Majora/ul. Dobrego Pasterza 50 37,5 37,7 31,5 45 0%

59 20 ul. Olszanicka/ul. Majówny 40 55,5 55,6 50,0 62 100%

60 21 ul. Sucharskiego/ul. Potrzask 50 48,0 48,0 - 52 30%

61 22 ul. Malborska/ul. Szkolna 40 55,8 56,0 51,0 62 98%

ul. Strzelców/ul. Rozrywka

ul. Jana Pawła II/ ul. Daniłowskiego

ul. Armii Krajowej/ ul. Bronowicka

ul. Olszyny/ul. Łukasiewicza

ul. Młyńska/ul. Boh. Wietnamu

ul. Ptaszyckiego

ul. Solidarności

ul. Meissnera/ ul. Chałupnika

ul. Meissnera/ul. Fiołkowa

ul. Armii Krajowej

ul. Na Zjeździe/ul. Kącik

ul. Gen. Andersa
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67% poruszających się pojazdami przekracza dopuszczalną prędkość w obrebie przejść 
dla pieszych, narażając niechronionych uczestników ruchu. 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Źródło: opracowanie własne 

 
Z wykonnych analiz wynika, że na przejscich gdzie wprowadzona zostało ograniczenie 
prędkości V dop=40 km/h lub V dop=30 km/h – blisko 50% lub nawet ponad 97% 
(przejście 20/KRK/2018 oraz 22/KRK/2018) pojazdów przekracza dopuszczalną predkość. 
Tak istotne niedostosowanie się do obowiązujaccyh przepisów skutkujące ciężkością 
wypadków może wynikać ze złej lokalizacji znaku ograniczajaecgo predkość, 
ukształtowania geometrycznego, które umożliwia kierowcom rozwijanie nadmiernych 
prędkości, złej lokalizacji przejścia lub braku kontroli prędkości kierowców. 
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- STATYSTYKA PRZYZNANYCH OCEN 
 
Na podstawie wizji w terenie oraz analiz pozostałych danych Audytorzy wystawili oceny 
odpowiadające poziomowi zagrożeń bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. 
 
Przyjęto zakres ocen od 0 do 5. Przyznano następujące oceny: 
 

Ocena: Ilosci przejść z oceną:
0 13
1 11
2 16
3 12
4 9
5 0

SUMA: 61  
 

 
 

Najniższym poziomem bezpieczeństwa charakteryzuje się 13 przejść z 61 audytowanych. 
Dla tych przejść należy podjąć pilne działania zmniejszające zagrożenia niechronionych 
uczestników ruchu. 
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VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
W ramach zlecenia przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 61 przejść 
dla pieszych na obszarze Miasta Krakowa. Przejścia dla pieszych zlokalizowane były w 
dzielnicy: 

 Bieńczyce – 12 przejść, 
 Nowa Huta – 15 przejść, 
 Prądnik Czerwony – 13 przejść, 
 Grzegórzki – 4 przejścia, 
 Podgórze – 4 przejścia, 
 Czyżyny – 4 przejścia, 
 Krowodrza – 3 przejścia, 
 Stare Miasto – 1 przejście, 
 Prądnik Biały – 1 przejście, 
 Mistrzejowice – 1 przejście, 
 Dębniki – 1 przejście, 
 Zwierzyniec – 1 przejście, 
 Bieżanów-Prokocim – 1 przejście. 

Audyt przeprowadziło 4 certyfikowanych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Audytorzy w ramach wykonywanych prac dokonali wizji przejść dla pieszych zarówno w 
dzień, jak i po zmroku w normalnych warunkach przejrzystości powietrza. Podczas wizji 
przejść dla pieszych audytorzy w szczególności zwracali uwagę na: 

 zachowania uczestników ruchu drogowego i wpływ tych zachowań na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

 oświetlenie drogi w obszarze przejścia dla pieszych, 
 urządzenia i obiekty w pasie drogowym drogi, na której wyznaczono przejście dla 

pieszych, 
 sposób zagospodarowania terenów przyległych do drogi. 

Audytorzy na podstawie opracowanej metodyki oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego przyznali każdemu z audytowanych przejść dla 
pieszych ocenę adekwatną do poziomu ryzyka zagrożenia występującego na przejściu dla 
pieszych. Największe zagrożenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego występuje na przejściach dla pieszych, które otrzymały najniższą ocenę w 
zakresie od 0 do 5. 
Spośród 61 przejść dla pieszych ocenę: 

 0 przyznano 21 przejściom dla pieszych, 
 1 przyznano 12 przejściom dla pieszych, 
 2 przyznano 12 przejściom dla pieszych, 
 3 przyznano 12 przejściom dla pieszych, 
 4 przyznano 12 przejściom dla pieszych, 
 5 przyznano 0 przejściom dla pieszych. 

Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazał, że do najczęściej 
występujących zagrożeń na przejściach dla pieszych, które mają istotny wpływ na ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należą: 
 Ograniczona widoczność pojazd – pieszy, pieszy – pojazd, 
 Brak oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych, 
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 Brak właściwego oznaczenia przejść dla pieszych, 
 Zagrożenia wynikające z geometrii. 
Zalecenia wskazane przez audytorów celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia 
dotyczyły m.in.: 
 Ograniczenia możliwości zatrzymania pojazdów w okolicy przejścia dla pieszych, 
 Właściwego oznakowania przejść dla pieszych oraz wyposażenie w elementy pola 
widzenia i pasa prowadzącego dla osób niepełnosprawnych, 
 Zmiany geometrii drogi. 
 
 
Kolejności wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych 
powinna być adekwatna do uzyskanej oceny tj. w pierwszej kolejności powinny być 
rozpatrywane przejścia z oceną „0”. 
Środki poprawy BRD  indywidualnie dla każdego przejścia zawarto w części szczegółowej 
raportu. 
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