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Już w czerwcu rozpocznie się wakacyjny sezon, a wraz z nim wzrośnie ruch na dro-
gach. Czas, w którym większość osób zaczyna planować urlopy jest dla zarządców dróg 
bardzo pracowity. To na ich barkach spoczywa przecież odpowiedzialność za zapewnie-
nie kierowcom oraz pieszym bezpieczeństwa na drodze. Aby ułatwić realizację tego za-
dania stworzyliśmy Dodatek Specjalny, który jest w całości poświęcony sposobom na 
minimalizowanie ryzyka zaistnienia wypadku. Nasi eksperci piszą w  nim o  zasadach 
bezpieczeństwa, które należy uwzględnić na etapie projektowania inwestycji oświetle-
niowej, a także regułach związanych z umiejscawianiem barierek drogowych i progów 
zwalniających. „Bezpieczeństwo na drodze” pomoże Państwu uniknąć popełnienia błę-
dów projektowych i wielu innych też, warto więc zachować dodatek na kolejne lata – 
może się jeszcze przydać podczas realizowania nowych inwestycji drogowych. 

Nie tylko w dodatku znajdą Państwo cenne informacje na temat zwiększania bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Na dalszych stronach czasopisma piszemy także o tym, jak 
prawidłowo stosować znak ograniczenia prędkości oraz sprostać wymaganiom związa-
nym z utrzymaniem przejazdów kolejowych. Korzystając z okazji przypomnimy Państwu 
nowe zasady przeprowadzania badań natężenia ruchu, które należy wykonać jeszcze 
w tym roku. 

Wskażemy również, dlaczego prawidłowe utrzymanie rowów przydrożnych może 
przekładać się na wzrost bezpieczeństwa na drogach oraz przeniesiemy się do Krotoszy-
na, by posłuchać rad eksperta i sprawdzić, w jaki sposób przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Krotoszynie starają się zredukować liczbę wypadków. 

Na koniec powrócimy jeszcze do technologii bezwykopowych, które stosuje się coraz 
częściej do remontowania oraz wzmacniania przepustów i kanałów. Pozostając w krę-
gu nowoczesnych technologii wyruszymy też w merytoryczną podróż do Wrocławia, by 
sprawdzić, jak przebiega wdrażanie koncepcji smart city. 

Życzę miłej lektury, 
Nina Kinitz 

Redaktor naczelna
 „Drogi Gminne i Powiatowe”
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Wydarzenia

O poprawie  
bezpieczeństwa 

na drogach na terenie 
Krotoszyna

„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat 
I Forum Zarządców Dróg, które odbyło się 18 kwietnia br. 

w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele: GDDKiA, Starostwa Powiatowego 

w Krotoszynie, krotoszyńskiego Zarządu Dróg, a także 
Policji i Straży Miejskiej. Nie zabrakło również zarządców 

dróg oraz projektantów. 

mgr inż. Sebastian Ludwiczak

absolwent Wydziału Rolniczego na 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 

pracownik Urzędu Miejskiego  

w Krotoszynie odpowiedzialny  

za bieżące utrzymanie dróg  

na terenie gminy



Wydarzenia

Głównym celem forum organizowane-
go przez Franciszka Marszałka – burmistrza 
Krotoszyna oraz Joannę Król-Trąbkę – jego 
zastępcę, było upowszechnienie praktycznej 
wiedzy, która pomoże zmniejszyć liczbę wy-
padków na drogach na terenie Miasta i Gminy 
Krotoszyn. Podczas spotkania wystąpił Marek 
Wierzchowski – certyfikowany audytor bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy 
w zakresie inżynierii ruchu drogowego i prawa 
o  ruchu drogowym, wieloletni konsultant ds. 
inżynierii ruchu w  Krajowej Radzie BRD, pro-
jektant dróg i organizacji ruchu, członek Dro-
gowej Sekcji Naukowej Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów w Warszawie oraz wykładowca 
studiów podyplomowych z  zakresu inżynierii 
ruchu drogowego. 

Jak prawidłowo znakować drogi 
rowerowe?

To pytanie stało się pierwszym zagadnie-
niem poruszanym podczas krotoszyńskiego 
forum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
znak C-13/16 (linia pionowa) można stoso-
wać tylko w przypadku, gdy droga rowerowa 
jest fizycznie odseparowana od chodnika, np. 
droga rowerowa jest wykonana na innym po-
ziomie i  ma inną nawierzchnię niż chodnik.  
W  przypadku, gdy droga rowerowa różni się 
tylko kolorem od chodnika (chodnik ma kolor 
szary a droga rowerowa kolor czerwony), nie 
możemy mówić o  fizycznej separacji ruchu  
i  należy stosować znak C-13/16 (linia pozio-
ma). Ma to duże znaczenie w momencie wy-
stąpienia kolizji pieszego z  rowerzystą, gdyż 
w  przypadku oznakowania znakiem C-13/16 
(linia pozioma), to właśnie pieszy ma pierw-
szeństwo na całej szerokości ciągu. 

Oznakowanie a kostka granitowa
Innym ciekawym tematem było oznakowa-

nie stref płatnego parkowania w  miejscach, 
gdzie występuje nawierzchnia z  kostki gra-
nitowej. Jak wiemy, ustawodawca zobowią-
zuje zarządcę drogi, aby oznakował strefę 
płatnego parkowania nie tylko znakami pio-
nowymi, ale także poziomymi. W  przypadku 

DROGI gminne 
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Prawidłowe oznakowanie „ciągu pieszo-rowerowego” w przypadku 
braku fizycznej separacji.  
Należy pamiętać, że różnica kolorów nawierzchni nie jest fizyczną 
separacją ruch. 

Marek Wierzchowski
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 » mają skuteczniejszy efekt prewencyjny – 
niezależny od woli kierowcy,

 » nie są wrażliwe na warunki pogodowe,
 » są są trwalsze i o  wiele mniej podatne na 
zniszczenia i wandalizm,

 » są znacznie prostsze i tańsze w eksploatacji.
Aktualny stan prawny dopuszcza możli-

wość fizycznego ograniczania prędkości po-
jazdów poruszających się po polskich dro-
gach zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warun-
ków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia  
23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181) – załącz-
nik nr 4. Z przedmiotowego załącznika wynika 
także, że oprócz elementów standardowych, 
służących do ograniczania prędkości tj. progi 
zwalniające, na drogach publicznych można 
stosować „inne skuteczne metody” fizyczne-
go ograniczania prędkości. 

W żadnym z polskich aktów prawnych nie 
znajdziemy jednak doprecyzowanej definicji 
„innych skutecznych metod”, natomiast do 
urządzeń do ograniczenia prędkości zalicza 
się tylko progi zwalniające i progi podrzutowe. 
Aktualnie w Polsce brakuje katalogu typowych 
rozwiązań stosowanych w  celu uspokojenia 

Podczas Forum 
pracownicy naszego 

urzędu oraz zaproszeni 

goście, oprócz zdobycia 

wiedzy praktycznej 

z dziedziny inżynierii 

ruchu drogowego, 

zapoznali się także 

ze zmianami w przepisach dotyczących 

zarządzania ruchem, jakie planuje wprowadzić 

ustawodawca.

Franciszek Marszałek,  

Burmistrz Krotoszyna

Krotoszyna centrum miasta zostało podda-
ne rewitalizacji i  obecnie nawierzchnia jest 
wykonana z  kostki granitowej, a  co za tym 
idzie nie ma możliwości wykonania na jej 
powierzchni oznakowania poziomego kolo-
ru białego. Co w  takim przypadku powinien 
zrobić zarządca dróg? Zdaniem Marka Wierz-
chowskiego w  tej sytuacji należy wystąpić 
do konserwatora zabytków z zapytaniem czy 
strefa ochrony konserwatorskiej, jaką obję-
te jest centrum Krotoszyna, obejmuje także 
nawierzchnię. Jeśli konserwator potwierdzi,  
że nawierzchnia również pozostaje pod 
ochroną konserwatorską, można wówczas 
wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa z  wnioskiem o  udzielenie zgody 
na odstępstwo od przepisów techniczno-
-budowlanych w  zakresie stałej organizacji 
ruchu. Więcej informacji oraz wniosek o  od-
stępstwo można pobrać pod adresem: http://
mib.gov.pl/2-Odstepstwoodwarunkowtech-
nicznobudowlanych.htm. Należy także dodać, 
że w najbliższym czasie wejdzie w życie prze-
pis nakazujący zarządcy drogi, aby miejsca 
dla niepełnosprawnych oznakować na całej 
powierzchnie kolorem niebieskim, co w przy-
padku kostki granitowej jest praktycznie nie-
możliwe. 

Efektywne sposoby ograniczania 
prędkości

Na forum omówiono także fizyczne środki 
uspokojenia ruchu, które są skuteczniejsze niż 
patrole policji czy fotoradary, ponieważ: 

 » funkcjonują nieprzerwanie przez całą dobę,
 » oddziaływają na wszystkie pojazdy natych-
miast po instalacji,
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ruchu. Należy także pamiętać, że fizycznych 
elementów ograniczających prędkość można 
używać jedynie w przypadku, gdy inne meto-
dy nie są skuteczne. Ponadto można je stoso-
wać wyłącznie na drogach niższych klas: lokal-
nych, dojazdowych, wyjątkowo zbiorczych.

Ciekawym rozwiązaniem w  przypadku, 
gdy nie można zastosować standardowych 
progów zwalniających wymienionych ww. za-
łączniku nr 4 np.: z uwagi na kursowanie ko-
munikacji miejskiej, jest wykonanie progów 
odbiegających od wymiarów podanych w za-
łączniku. W tym przypadku w projekcie orga-
nizacji ruchu takie urządzenie należy określić 
jako „inny element ograniczający prędkość”. 
Można go lokalizować w miejscach, w których 
zamontowanie standardowych progów nie 
jest możliwe, tj. przy skrzyżowaniach lub na 
drogach, na których kursują pojazdy komuni-
kacji miejskiej. Ostateczna zgoda na ustawie-
nie takiego urządzenia jest jednak uzależnio-
na od organu zarządzającego ruchem, który 
będzie zatwierdzał projekt organizacji ruchu. 

Podczas forum omówiono także interesują-
ce rozwiązania ograniczające prędkość, które 
zastosowano w Puławach. Kilka lat temu wdro-
żono tam pilotażowy projekt „Dutch Town”, 
którego celem było fizyczne wymuszenie na 
kierowcach ograniczenia prędkości. W ramach 
projektu zastosowano między innymi: „bra-
my” wjazdowe do strefy 30, minironda, wynie-
sione powierzchnie skrzyżowań, a także ronda 
typu pinezki oraz inne progi zwalniające. 

Wokół zmian prawnych
W związku z przygotowywaną zmianą roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach zostało także 
omówione opracowanie „Warunki techniczne 
elementów infrastruktury drogowej stosowa-
nych w organizacji ruchu na drogach”. Powsta-
ło ono w oparciu o umowę zawartą pomiędzy 
ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury 
i  Rozwoju a  konsorcjum, którego liderem był 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów  Warszawie. 
Dokument zawiera szereg propozycji, stano-
wiących podstawy merytoryczne i  wytyczne 

techniczne dla przeprowadzenia procesu le-
gislacyjnego i  wydania nowego rozporządze-
nia ministra właściwego do spraw transportu 
w sprawie szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.

Należy pamiętać, że opracowanie to nie 
stanowi projektu rozporządzenia, lecz jedynie 
zapis propozycji wprowadzenia nowych roz-
wiązań. Jakie będą ostateczne zmiany w prze-
pisach czas pokaże. Warto jednak już teraz za-
poznać się z propozycjami zmian, które zostały 
opublikowane na stronie Ministerstwa Infra-
struktury i  Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-
-Propozycja_wymagan_dla_oznakowania_dro-
gowego.htm. Wszyscy zarządcy dróg gminnych 
powinni także zapoznać się z nowelizacją Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury i  Budow-
nictwa z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Zapisy nowego aktu prawnego, które zakłada-
ją zmiany w  zarządzaniu ruchem na drogach 
wewnętrznych, których właścicielami są także 
gminy wejdą w życie 1 lipca 2016 r. 

Warto uczestniczyć w Forum
Organizowanie spotkań, w których uczest-

niczy szersza grupa osób związanych z  dro-
gownictwem oraz wykładowca – niewątpli-
wy autorytet w  dziedzinie inżynierii ruchu 
drogowego, jakim jest Marek Wierzchowski, 
pozwala na uzyskanie informacji, do których 
zarządcy dróg niższych kategorii nie zawsze 
mają dostęp. Warto uczestniczyć w takich wy-
darzeniach. Patronat nad Forum objął maga-
zyn „Drogi Gminne i Powiatowe”. 





DROGI gminne 
i powiatowe  8

mgr inż. Tomasz Sochacki

projektant drogowy;

absolwent budownictwa 

o specjalności drogi,  

ulice, lotniska Uniwersytetu 

Technologiczno-  

-Przyrodniczego w Bydgoszczy

OŘwietlenie drogowe 
jako element BRD

Na poziom BRD wpływa wiele czynników, nie można jednak zapewnić 
bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom bez przeprowadzenia rzetelnej 
analizy warunków oświetlenia otoczenia drogi. Lampy uliczne muszą 
być tak zaprojektowane i obsługiwane, aby gwarantowały utrzymanie 
optymalnej widoczności w nocy oraz po zmroku. Wybór dobrych 
opraw oświetleniowych i ich właściwe usytuowanie to jednak nie 
wszystko – istotne jest również racjonalne gospodarowanie energią, 
które pozwala obniżyć rachunki za prąd. 

maj – czerwiec 2016
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OŘwietlenie drogowe a  BRD
Najważniejszą funkcją oświetlenia dro-

gowego jest właściwe doświetlenie jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych i  poboczy. 
Priorytetem każdego zarządcy dróg powinno 
być oświetlenie niechronionych uczestników 
ruchu, a więc przede wszystkim zapewnienie 
widoczności na ciągach pieszych. 

W miastach latarnie uliczne stoją na więk- 
szości ulic, lecz nie jest to już regułą w przy-
padku dróg zamiejskich, gdzie równie często 
pojawia się duże natężenie ruchu pieszo- 
-rowerowego. Chodniki i  ścieżki na terenach 
zamiejskich powinny być więc odsunięte od 
jezdni, wtedy nie trzeba montować opraw 
o mocnych lampach, ponieważ latarnie służą 
przede wszystkim pieszym, a  nie pojazdom. 
Fakt, że kierowca później dostrzeże pieszego 
na chodniku, nie ma tutaj dużego znaczenia, 
gdyż i tak ciąg pieszo-rowerowy jest oddzielo-
ny od jezdni pasem zieleni i poboczem (a czę-
sto również i rowem). W tej sytuacji oświetle-
nie powinno jedynie zapewniać widoczność 
dla pieszych, co umożliwia znaczne zmniej-
szenie natężenia światła (pieszy nie porusza 
się przecież tak szybko jak pojazd, więc może 
mieć krótsze pole widzenia).

Analizując oświetlenie drogowe pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu, nie wolno zapominać 
również o  odpowiedniej lokalizacji samych 
słupów oświetleniowych. Wielu projektantów 
kieruje się tutaj wyłącznie analizą natężenia 
światła i  oszczędnością na mocy opraw. Nie 
jest to jednak poprawne podejście do proble-
matyki projektowania oświetlenia ulicznego. 

W miastach dochodzi do wielu kolizji i wy-
padków, dlatego ważne jest, aby wszelkie kon-
strukcje sztywne lokalizować możliwie daleko 
od poruszających się pojazdów. Dotyczy to nie 
tylko konstrukcji wsporczych dla znaków dro-
gowych, lecz także słupów latarni miejskich. 
W  razie konieczności montażu lampy w  tzw. 
obszarze zagrożonym kolizją warto rozwa-
żyć budowę słupów będących konstrukcjami 
„bezpiecznymi”.

Bezpieczna lokalizacja sĿupðw 
oŘwietleniowych

Słupy oświetleniowe powinny być sytu-
owane w taki sposób, aby nie naruszały skrajni 

jezdni i  jednocześnie nie utrudniały porusza-
nia się po chodniku oraz ścieżce rowerowej. 

Na terenach miejskich przy ulicach są często  
projektowane chodniki sięgające aż do grani-
cy pasa drogowego. W takim przypadku słupy 
oświetleniowe warto lokalizować przy granicy, 
przez co maksymalnie oddali się je od krawę-
dzi jezdni. Umożliwi to zastosowanie słupów 
o klasie powstrzymywania HE, gdyż ryzyko, że 
pojazd w nie uderzy, jest znikome.

Jeśli jednak chodnik i  ścieżka rowerowa 
są znacznie odsunięte od jezdni, to lepszym 
rozwiązaniem będzie zlokalizowanie słupów 
w  pasie zieleni dzielącym jezdnię od ciągu 
pieszo-rowerowego. Pozwoli to zamontować 
dwie oprawy – jedną dla oświetlenia jezdni 
i drugą dla oświetlenia ciągów pieszych, i tym 
samym precyzyjnie zarządzać intensywnością 
oświetlenia. Możliwe jest także zamontowa-
nie pojedynczych opraw oświetlających jed-
nocześnie jezdnię i chodnik.

Jeśli odległość takiego słupa od jezdni jest 
mniejsza niż 1,5-2 m, to zaleca się stosowanie 
konstrukcji o niskim poziomie powstrzymywa-
nia LE. Zapewnią one większe bezpieczeństwo 
w razie wypadnięcia pojazdu z jezdni, np. w cza-
sie poślizgu i utraty kontroli nad pojazdem. 

Szczególnym przypadkiem jest lokalizacja 
słupów oświetleniowych w  rejonie przystan-
ków autobusowych. Należy tutaj zadbać o jak 
najlepsze i równomierne doświetlenie całego 
przystanku, aby kierowca autobusu wyraźnie 
widział wszystkich pieszych oczekujących na 
chodniku (peronie). Nie powinno się monto-
wać słupów tuż przy krawędzi jezdni, gdyż 
może to istotnie utrudniać manewrowanie 
autobusami przegubowymi i  jednocześnie 
ograniczać widoczność.

Prawidłowo zaprojektowane oświetlenie 
jezdni zapewni duży obszar dobrej widocz-
ności dla kierowców, lecz dobrą praktyką jest 
dodatkowe zwiększanie natężenia oświetle-
nia przy przejściu dla pieszych. Dzięki temu 
kierowca szybciej zorientuje się, że zbliża się 
do miejsca szczególnie niebezpiecznego, nie 
wiedząc jeszcze, iż jest nim przejście dla pie-
szych. Wielu kierowców widząc zwiększone 
natężenie oświetlenia, instynktownie zmniej-
szy prędkość jazdy lub chociaż zrezygnuje 
z przyspieszenia. 
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Konstrukcje NE to elementy niepochła- 
niające energię. W razie kolizji pojazdu z kon-
strukcją wsporczą NE zostaje ona natychmiast 
oderwana od terenu (fundamentu), przez co 
skutki takiej kolizji dla pojazdu i  pasażerów 
są minimalne. Taki poziom powstrzymywania 
stosowany jest w przypadku niektórych zna-
ków drogowych (np. słupków przydrożnych), 
czyli elementów, których zniszczenie nie spo-
woduje dalszych poważnych konsekwencji dla 
innych użytkowników ruchu.

W  przypadku słupów oświetleniowych 
kompromisem pomiędzy wymienionymi po-
ziomami powstrzymywania jest kategoria 
bezpieczeństwa biernego LE, która sygnali-
zuje pochłanianie energii w  niskim stopniu. 
W  praktyce oznacza to, że jeśli słup oświe-
tleniowy ma konstrukcję LE, to w  razie koli-
zji pojazdu ze słupem zostanie on wygięty, 
a  dopiero po przekroczeniu krytycznej siły 
zniszczenia nastąpi jego oderwanie od fun-
damentu (zachowa się on wtedy jak element 
klasy NE).

Bezpieczne sĿupy oŘwietleniowe 
w Řwietle normy PN-EN 12767

Słupy oświetleniowe powinny być tak za-
projektowane, aby zminimalizować zagrożenie 
podczas kolizji pojazdu z latarnią. Początki ta-
kiego podejścia do problematyki bezpieczeń-
stwa ruchu można datować na lata 90., gdy 
rozpoczęto stosowanie na szeroką skalę słu-
pów z  lekkich konstrukcji z  blachy stalowej. 
Jednakże dopiero europejska norma PN-EN 
12767 wprowadza nowatorskie rozwiązanie 
tej problematyki. Odnosi się ona do wyma-
gań i  metod badań związanych z  biernym 
bezpieczeństwem konstrukcji wsporczych dla 
urządzeń drogowych, a więc dotyczy również 
słupów oświetleniowych znajdujących się 
w pasie drogowym.

Zgodnie z  warunkami technicznymi dla 
dróg publicznych należy dążyć do zminima-
lizowania punktów niebezpiecznych w  pasie 
drogowym, co w szczególności odnosi się do 
wszelkiego rodzaju konstrukcji wsporczych, 
wysokich skarp nasypów itp. W razie potrzeby 
należy zaprojektować dodatkowe urządzenia 
chroniące uczestników ruchu przed poważny-
mi konsekwencjami zderzenia z  niebezpiecz-
ną konstrukcją.

Jeśli zatem będziemy stosować słupy 
oświetleniowe spełniające wymagania bezpie-
czeństwa biernego, to możemy je lokalizować 
blisko krawędzi jezdni, z  zachowaniem oczy-
wiście normowych skrajni poziomych i  pio-
nowych. Nie jest to co prawda rozwiązanie 
zalecane, ale nie zawsze istnieje możliwość in-
stalowania słupów daleko od krawędzi jezdni.

Norma PN-EN 12767 określa wymagania 
i  metody badań dla konstrukcji wsporczych, 
podając trzy poziomy pochłaniania energii 
w  czasie zderzenia pojazdu z  konstrukcją. 
Klasa HE oznacza konstrukcje pochłaniające 
energię w  wysokim stopniu – w  tym przy-
padku priorytetem jest niedopuszczenie do 
całkowitego oderwania się konstrukcji od 
fundamentu, jej przemieszczenia itp., nawet 
kosztem poważniejszych skutków takiej koli-
zji. Klasa ta dotyczy ważnych elementów kon-
strukcyjnych budowli inżynierskich, których 
zniszczenie mogłoby spowodować katastro-
fę budowlaną i narażenie na utratę życia lub 
zdrowia również innych uczestników ruchu.
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Jest to pożądane zachowanie się konstrukcji, 
gdyż przy niewielkiej prędkości uderzenia znisz-
czenia pojazdu mogą być co prawda znaczne, 
lecz istnieje małe ryzyko poważnych skutków 
kolizji dla pasażerów i kierowcy. Jeśli jednak po-
jazd uderzy w  latarnię z  dużą prędkością (np. 
powyżej 80-100 km/h) to słup nie powinien 
spowodować natychmiastowego zatrzymania 
pojazdu, gdyż doprowadzi to do zbyt dużych 
przeciążeń i realnego ryzyka śmierci pasażerów.

W przypadku słupów oświetleniowych za-
lecana jest kategoria bezpieczeństwa bierne-
go 100NE2. Symbol ten oznacza, że w chwili 
zderzenia pojazdu, jadącego z  prędkością  
100 km/h, ze słupem oświetleniowym zacho-
wa się on jak konstrukcja NE, czyli o niskim po-
ziomie powstrzymywania z jednoczesnym za-
chowaniem drugiego stopnia bezpieczeństwa 
użytkowników pojazdu. W obszarach zabudo-
wanych zaleca się stosowanie konstrukcji co 
najmniej 70NE2.

Norma PN-EN 12767 wyróżnia także ka-
tegorię „0” (zero), która dotyczy konstrukcji 

sztywnych, takich jak słupy betonowe, bariery 
nieodkształcalne itp. i nie powinna być stoso-
wana w przypadku słupów oświetleniowych.

Efektywne gospodarowanie energiĂ
Lampy, a  dokładniej mówiąc oprawy, po-

winny świecić najintensywniej w  okresie 
zmroku, wczesnym wieczorem i  nad ranem. 
W nocy ruch kołowy jest znacznie mniejszy niż 
w ciągu dnia, a ruch pieszy i  rowerowy prak-
tycznie nie występuje. 

Jedną z  metod oszczędzania energii na 
oświetlenie jest wyłączanie wybranych (naj-
częściej co drugiej) opraw w  ciągu ulicy. Nie 
jest to jednak właściwe podejście do zarzą-
dzania oświetleniem drogowym, ponieważ 
prowadzi do istotnego zmniejszenia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu i jednoczesnego pogor-
szenia warunków jazdy. O wiele bezpieczniej 
i bardziej komfortowo jedzie się przy oświetle-
niu słabszym, ale obejmującym całą jezdnię, 
niż przy cyklicznym przejeżdżaniu ze strefy ja-
snej do ciemnej.

Efektywnym sposobem zarządzania energią 
jest sterowanie poziomem poboru mocy po-
przez ściemnianie wybranych opraw. W tym wy-
padku możliwe jest regulowanie albo całej sieci 
(całego układu) latarni ulicznych, albo wybra-
nych punktów świetlnych. Pozwala to na przy-
kład na ściemnienie opraw w ciągu całej ulicy, 
lecz pozostawienie wyższego poziomu poboru 
mocy dla lamp znajdujących się przy przejściach 
dla pieszych i przystankach autobusowych.

Takie zarządzanie oświetleniem ulicznym 
umożliwiają odpowiednio dobrane sterowniki 
wraz ze specjalnymi oprawami. W przypadku 
istniejących słupów oświetleniowych można 
nie wymieniać starych opraw na nowe i  do-
dać jedynie sterownik, co pozwoli na regulację 
poborów mocy dla całej sieci – lecz bez moż-
liwości indywidualnego ustawiania parame-
trów pojedynczych opraw oświetleniowych. 
Rozwiązanie to nie wymaga kosztownej i cza-
sochłonnej przebudowy istniejącej instalacji. 
Ma jednak również swoje wady, np. cechuje 
się niewielką elastycznością, co może utrud-
nić rozbudowywanie sieci oświetlenia, wyma-
ga bowiem albo zakupu od razu sterownika 
o bardzo dużej mocy, albo przyszłościowej wy-
miany go na nowy.
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Problemem może być również awaria ste-
rownika poboru mocy, jeśli obsługuje on wy-
łącznie całą sieć. W  tej sytuacji może dojść 
nawet do wyłączenia z  użytku wszystkich 
latarni, co w warunkach miejskich jest niedo-
puszczalne.

Jak dziaĿajĂ sterowniki 
oŘwietlenia ulicznego?

Nowoczesne zaawansowane sterowniki 
oświetlenia ulicznego pozwalają na regulo-
wanie parametrów indywidualnie dla każdej 
z  opraw, dla wybranych grup opraw lub dla 
całej sieci. Możliwe jest dokonywanie zmian 
w zależności od wcześniej zaprogramowanych 
harmonogramów poborów mocy lub od panu-
jących warunków środowiskowych, a  także 
z uwzględnieniem obu tych parametrów.

Sterowanie pojedynczymi punktami oświe-
tleniowymi, a  nie wyłącznie całą siecią, ma 
istotną zaletę – umożliwia podłączenie do jed-
nej sieci i  jednego sterownika wielu różnych 
obiektów jak oświetlenie uliczne, oświetlenie 
ciągów pieszo-rowerowych, parków i  bulwa-
rów czy nawet obiektów o indywidualnie ste-
rowanym oświetleniu, np. obiektów przemy-
słowych lub sakralnych.

Takie podejście do problematyki sterowania 
mocą pozwala szybko reagować na wyjątkowe 
sytuacje jak chociażby kolizje i  wypadki dro-
gowe. Jeśli system zarządzania oświetleniem 

jest zintegrowany z  systemem monitoringu 
miejskiego, to osoba odpowiedzialna za ich 
pracę, w razie zauważenia wypadku czy kolizji 
może zwiększyć moc w wybranych punktach 
świetlnych. W  miastach dotyczy to głównie 
skrzyżowań, gdzie i tak w wielu przypadkach 
istnieje już monitoring, wystarczy więc odpo-
wiednio zintegrować jego oprogramowanie 
z systemem zarządzania oświetleniem.

Obecnie coraz więcej miast instaluje nowo-
czesne oprawy LED-owe, lecz nadal znaczna 
część latarni ulicznych ma oprawy sodowe. Na 
rynku dostępne są zaawansowane sterowniki 
do obu typów opraw, nie ma więc zastosowania 
często spotykana opinia, że nowoczesne regula-
tory działają wyłącznie z lampami LED-owymi.

Wybierając rodzaj sterownika, warto 
uwzględnić możliwość podłączenia do niego 
czujników warunków środowiskowych. Mogą 
to być wyłącznie czujniki zmierzchu, lecz za-
awansowane sterowniki pozwalają także zin-
tegrować ich pracę z  innymi elementami jak 
stacje meteo. 

Stacje pogodowe mogą dostarczać wielu 
cennych informacji, chociażby na temat wystę-
pujących opadów deszczu czy śniegu, śliskości 
nawierzchni, prędkości wiatru itp. Wszystkie te 
parametry mają wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa ruchu i  w  niektórych wypadkach warto 
uwzględnić je przy regulacji poziomem pobo-
ru mocy przez oprawy. Jednym z  przykładów 
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może być chwilowe zwiększanie natężenia 
oświetlenia w czasie silnych opadów deszczu, 
jeśli występują one po zmroku lub w  okresie 
nocnym. Po ich ustaniu, gdy stacja meteo prze-
każe takie dane do programu zarządzającego 
sterownikiem, będzie on mógł automatycznie 
zmniejszyć poziom światła do wcześniej za-
projektowanego w harmonogramie. 

W  ten sposób możemy ustalić oddzielne 
harmonogramy pracy oświetlenia w podziale 
na poszczególne dni tygodnia i  godziny, lecz 
jednocześnie system automatycznie będzie 
reagował na sytuacje wyjątkowe jak opady 
deszczu, śniegu, gołoledź itp.

Zaletą tak zintegrowanych systemów jest 
nie tylko duża automatyzacja pracy, lecz 
jednocześnie znacznie szybsza reakcja niż 
w  przypadku monitorowania warunków po-
godowych przez człowieka. 

W  systemach takich każda z  opraw ma 
swój własny moduł kontrolno-sterujący, który 
składa się z urządzenia komunikacyjnego i sta-
bilizatora elektronicznego. Urządzenia komu-
nikacyjne odbierają sygnały sterujące otrzy-
mywane od jednostki centralnej i kierują ją do 
stabilizatora, który odpowiednio steruje natę-
żeniem światła emitowanego przez lampę.

Następnie do jednostki centralnej przesyła-
na jest informacja o  wykonaniu bądź niewy-
konaniu polecenia, dzięki czemu mamy ciągłą 
kontrolę nad całym systemem, a wszelkie błę-
dy są od razu sygnalizowane. Brak wykonania 

polecenia jest równoznaczny z uszkodzeniem 
jednego z  elementów oprawy, a  natychmia-
stowa informacja przesłana do centrum stero-
wania umożliwia szybką reakcję i precyzyjne 
określenie, która lampa w sieci ulicznej uległa 
awarii.

OszczĖdnoŘci i  zwiĖkszona 
ŹywotnoŘĄ opraw

Oświetlenie drogowe w  dużym stopniu 
wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu, 
a  jego istotna rola jest widoczna szczególnie 
po zmroku i  we wczesnych godzinach noc-
nych. Planując budowę nowych lub moderni-
zację istniejących sieci oświetlenia ulicznego, 
warto rozważyć instalację zaawansowanych 
sterowników.

Pozwalają one na bieżąco regulować natę-
żenie opraw oświetleniowych w zależności od 
zaprojektowanych wytycznych lub panujących 
w  danej chwili warunków środowiskowych. 
Taki sposób sterowania oświetleniem zwięk-
sza także żywotność opraw, gdyż zmniejsza 
się ich czas pracy z  pełną mocą, co bezpo-
średnio wpływa na ograniczenie do minimum 
kosztów eksploatacji oświetlenia.

Doświadczenia wielu miast w Polsce poka-
zują, że zamontowanie zaawansowanych ste-
rowników i odpowiedni dobór parametrów ich 
pracy pozwala zredukować koszty na energię 
nawet o 60-70%, co jest istotną kwotą w bu-
dżecie każdego zarządcy drogi.



DROGI gminne 
i powiatowe  14

mgr inż. Tomasz Sochacki

projektant drogowy;

absolwent budownictwa 

o specjalności drogi,  

ulice, lotniska Uniwersytetu 

Technologiczno-  

-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Barierki ochronne 
przy drogach i ulicach

Już na etapie projektowania, a następnie dalszego zarządzania 
siecią drogową, priorytetem powinno być bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów. W praktyce nie zawsze udaje się je uzyskać 
ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego, która 
wymusza projektowanie chodników bezpośrednio przy jezdni. 
W takich sytuacjach z pomocą przychodzą dodatkowe urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu – barierki ochronne segmentowe lub 
łańcuchowe.
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Ich zastosowanie ma szczególnie duże zna-
czenie w zabudowie miejskiej, w pobliżu pla-
cówek publicznych, szkół i przedszkoli czy też 
punktów generujących duże natężenie ruchu 
(tj. centra handlowe, stacje benzynowe, obiek-
ty sportowe itp.). Najlepszym rozwiązaniem 
jest fizyczne odseparowanie od siebie róż-
nych grup rodzajowych użytkowników ruchu  
czyli pojazdów, pieszych i rowerzystów. Można 
to realizować np. poprzez odsunięcie ciągów 
pieszo-rowerowych od jezdni z  wykonaniem 
pasów zieleni.

Kiedy stosowaĄ barierki 
ochronne?

Barierki ochronne stosuje się wtedy, gdy 
istnieje realne zagrożenie dla ruchu pieszego 
i  rowerowego, co nie zawsze musi oznaczać 
ryzyko zderzenia z pojazdem. Rozporządzenie 
o  znakach i  sygnałach drogowych nie precy- 
zuje jasno, w jakich przypadkach należy stoso-
wać barierki ochronne.

Barierki takie zaleca się montować na 
chodnikach w przypadku rzeczywistej prędko-
ści jazdy pojazdów przekraczającej 50 km/h. 
Dotyczy to w  szczególności miejskich dróg 
klasy G i GP oraz niektórych ulic klasy Z, sta-
nowiących obwodnice lub ważniejsze ciągi 
w mieście.

Ponadto barierki należy stosować rów-
nież w  celu ochrony pieszego i  rowerzysty 
przed możliwością wpadnięcia do głębokie-
go rowu. Sytuacja taka występuje najczęściej 
w  przypadku budowy samodzielnych ciągów 
pieszo-rowerowych lub dobudowy nowych 
do istniejących dróg w  terenie zamiejskim, 
gdzie ukształtowanie terenu wymusza znacz-
ne podniesienie niwelety chodnika. Wiąże 
się to często z koniecznością budowy rowów 
odwadniających zarówno jezdnię, jak i  ciąg 
pieszo-rowerowy, gdyż na terenach niezurba-
nizowanych rzadko występuje sieć kanalizacji 
deszczowej. Barierki zaleca się montować, gdy 
wysokość nasypu wynosi powyżej 50-70 cm 
w zależności od nachylenia skarp.

Barierki powinno się też stawiać w  miej-
scach szczególnie niebezpiecznych tj. na 
skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych 
oraz w rejonie szkół i przedszkoli w celu wy-
eliminowania możliwości niekontrolowanego 

wtargnięcia pieszego na jezdnię w  miejscu 
niedozwolonym. Na skrzyżowaniu kierowca 
zwraca największą uwagę na inne pojazdy 
i  organizację ruchu (znaki, sygnalizację itp.), 
a dopiero później koncentruje uwagę na pie-
szych i rowerzystach.

Barierki segmentowe z elementðw 
sztywnych

Występują dwa podstawowe typy barierek 
ochronnych – segmentowe i łańcuchowe. Naj-
częściej stosowane są barierki segmentowe 
ze względu na większą skuteczność w ochro-
nie pieszych i rowerzystów. Mogą one wystę-
pować w postaci prętowej (rurowej) lub z wy-
pełnieniami pełnymi, np. z pleksy, elementów 
szklanych, metalowych, plastikowych itp. Dru-
gi typ barierek stosowany jest głównie w rejo-
nie przystanków tramwajowych zlokalizowa-
nych w środku ulicy dwujezdniowej.

Barierki rurowe występują w  kilku kon-
strukcjach, przy czym zaleca się zawsze stoso-
wać barierki, które uniemożliwią lub znacznie 
utrudnią wtargnięcie na jezdnię małych dzieci. 
Z tego względu nie należy montować barierek 
bez żadnych elementów wypełniających. Przy-
kładowe konstrukcje barierek ochronnych dla 
pieszych i rowerzystów pokazano na rysunku 1.

Typ barierki, tj. jej konstrukcję i  geome-
trię, można dobierać praktycznie dowolnie 
z  uwzględnieniem zachowania jednolitego 
wzoru i kolorystyki stosowanych rozwiązań na 
sieci ulic miejskich.

Barierki segmentowe mają wysokość  
80-120 cm, przy czym w zabudowie miejskiej, 
w  rejonie skrzyżowań i  przejść dla pieszych, 
zaleca się stosować wysokość ok. 80 cm, aby 
w  jak najmniejszym stopniu ograniczać wi-
doczność pieszego.

Barierki czerwono-białe (naprzemienne 
kolorowe pasy klejone lub malowane) 
najlepiej oddziałują na kierowców 
podświadomie kojarzących te barwy  
z elementami wskazującymi miejsca 
niebezpieczne, które wymagają 
szczególnej ostrożności.
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Kolorystyka barierek 
segmentowych

Barierki segmentowe mogą występować 
w różnej kolorystyce, lecz najczęściej spotyka 
się barierki żółte lub czerwono-białe. Rzadziej 
montowane są elementy w kolorach szarych, 
stalowych itp., ze względu na ich dużo gorszą 
widoczność po zapadnięciu zmroku i w nocy.

Barierki czerwono-białe (naprzemienne ko-
lorowe pasy klejone lub malowane) najlepiej 
oddziałują na kierowców podświadomie koja-
rzących te barwy z elementami wskazującymi 
miejsca niebezpieczne, które wymagają szcze-
gólnej ostrożności.

Barierki ĿaŁcuchowe
Barierki łańcuchowe obecnie stosowane są 

coraz rzadziej, co wynika z ich dużo mniejszej 
skuteczności w  ochronie pieszych. W  wielu 
przypadkach piesi znacznie częściej przekra-
czają jezdnię, przechodząc przez barierki łań-
cuchowe, niż pokonując elementy segmento-
we ze sztywnych rur i prętów.

Barierek łańcuchowych nie wolno stosować 
w miejscach, gdzie występuje duże natężenie 

ruchu małych dzieci, czyli w  rejonie szkół, 
przedszkoli itp. W  takich miejscach należy 
montować wyłącznie barierki segmentowe, 
najlepiej z pionowymi szczebelkami z prętów 
o małej średnicy.

Umiejscowienie barierek na 
ciĂgach pieszo-rowerowych

Lokalizując barierki ochronne na ciągach 
pieszo-rowerowych, należy wziąć pod uwagę 
kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim 
zawsze należy zachować skrajnię jezdni, wy-
noszącą minimum 50 cm oraz w przypadku 
ścieżki rowerowej jej skrajnię równą minimum  
20 cm.

W  przypadku jezdni z  chodnikiem zale-
ca się, aby szerokość chodnika wynosiła nie 
mniej niż 2,50-2,75 m, co pozwoli ustawić ba-
rierkę w odległości 50 cm od krawędzi jezdni 
(krawężnika) z pozostawieniem chodnika dla 
min. 2-3 osób. Nie zaleca się montażu barierek 
na chodnikach o szerokości poniżej 1,5 m.

Jeśli przy jezdni znajduje się ścieżka rowero-
wa, to do jej szerokości (przeważnie 2-2,5 m)  
należy doliczyć dodatkowy pas o  szerokości 

Rysunek 1. Typy segmentowych barierek ochronnych



DODATEK SPECJALNY

DROGI gminne 
i powiatowe  maj – czerwiec 2016 17

minimum 0,5 m. Można go wykonać jako pas 
zieleni lub wybrukowany, przy czym zaleca się 
raczej utwardzenie takich elementów kostką 
brukową lub kamienną, ewentualnie płyta-
mi chodnikowymi. Tak wąskie pasy zieleni – 
o szerokości poniżej 1 m – są trudne w utrzy-
maniu.

Nie należy projektować pasa oddzielają-
cego jezdnię od ścieżki w  jednej kolorystyce 
z ciągiem rowerowym – dobre efekty daje wy-
konanie opaski kontrastującej ze ścieżką (np. 
w kolorze grafitowym czy z kostki kamiennej). 
W  pasie tym powinno się ustawić barierki 
ochronne, najlepiej segmentowe z rurową po-
przeczką poziomą. 

W przypadku samodzielnych ciągów pieszo- 
-rowerowych zlokalizowanych w nasypach za-
leca się, aby z obu stron utwardzonego ciągu 
wykonać min. półmetrowe pobocza grunto-
we i  to na nich lokalizować barierki ochron-
ne. Rozwiązanie takie jest najkorzystniejsze 
zarówno z  punktu widzenia pieszych i  rowe-
rzystów (brak obcych elementów w  części 
utwardzonej), jak i  w  kontekście utrzymania 
i  konserwacji ogrodzeń (brak konieczności 
rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni przy 
wymianie pojedynczych segmentów).

Barierki ochronne przy przejŘciach 
dla pieszych

Szczególną uwagę należy zwrócić na pro-
jektowanie barierek ochronnych w  miejscu 
przejść dla pieszych i  przejazdów dla rowe-
rzystów. Jeśli pozwala na to szerokość ciągów 
pieszo-rowerowych, to zaleca się stosować 
nieznaczne odgięcia barierek tuż przed przej-
ściem tak, aby uzyskać dobrą widoczność 
pieszych oczekujących na wejście na jezdnię. 
Z tego względu nie należy także stosować na 
przejściach barierek z wypełnieniami pełnymi, 
które często prowadzą do całkowitego braku 
widoczności małych dzieci czekających na 
przejściu.

Dobrym rozwiązaniem jest także stosowa-
nie labiryntów w taki sposób, aby pieszy przed 
wejściem na jezdnię musiał zmienić kierunek 
ruchu. Ma to szczególne znaczenie w przypad-
ku przejść, które są przedłużeniami długich 
ciągów komunikacyjnych jak alejki parkowe, 
samodzielne chodniki itp. Dzięki temu pieszy 
i  rowerzysta zorientuje się, że zbliża się do 
miejsca szczególnie niebezpiecznego. To istot-
ne, ponieważ w  wielu sytuacjach wypadki 
z udziałem pieszych są spowodowane nagłym 
wtargnięciem na jezdnię.

Rysunek 2. Lokalizacja barierek na skrzyzowaniu
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O czym warto pamiĖtaĄ?
Projektując ciągi pieszo-rowerowe, nale-

ży pamiętać o  zapewnieniu jak najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa wszystkich niechro-
nionych uczestników ruchu. Zderzenie dwóch 
pojazdów z prędkością ok. 50 km/h nie powo-
duje zwykle poważnych konsekwencji dla kie-
rowców i pasażerów, natomiast w przypadku 
zderzenia z pieszym istnieje duże ryzyko, 
iż pieszy 

Rysunek 3. Odgiecie barierek i labirynt

ogrodzenia segmentowe
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poniesie poważne obrażenia. Pamiętajmy 
o  tym już na etapie projektowania, wyzna-
czając miejsce na odpowiednie elementy 
chroniące pieszych i rowerzystów, np. barierki 
ochronne.

Należy jednak pamiętać o tym, by bardzo 
dokładnie przeanalizować przewidywany ruch 
pieszo-rowerowy w danym miejscu i dopiero 

na tej podstawie określić rodzaj oraz kolo-
rystykę elementów BRD. W  przypadku 

ulic miejskich zaleca się stosowanie 
barierek segmentowych barwy żółtej 
lub czerwono-białej. Na drogach za-
miejskich montaż barierek najczęściej 
wynika z usytuowania ciągu na wyso-
kim nasypie. W  takich przypadkach 
można zamontować barierki seg-
mentowe z  poziomą poprzeczką lub 
w ostateczności barierki łańcuchowe. 
W terenie zamiejskim stosuje się na-
tomiast nieco szerszą gamę kolory-
styczną barierek, o ile nie są one mon-
towane na połączeniu jezdni i  ciągu 
pieszego. 
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Progi zwalniajĂce 
sposobem 
uspokojenia 

ruchu
Pozwalają zredukować prędkość jazdy, lecz nie zawsze 

przyczyniają się do istotnego zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu. Mimo to progi zwalniające to 
jeden z najczęściej stosowanych środków fizycznego 

uspokojenia ruchu w terenie miejskim. W jaki sposób je 
stosować, by były skuteczne?

DODATEK SPECJALNY
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Kiedy moŹna stosowaĄ progi 
zwalniajĂce?

Rozporządzenie o znakach i sygnałach dro-
gowych podaje informację, że progi zwalnia-
jące można stosować na drogach lokalnych 
(klasy L), dojazdowych – osiedlowych (klasy D)  
oraz w  wyjątkowych sytuacjach na drogach 
zbiorczych klasy Z.

Ponadto progi można stosować tylko w te-
renie zurbanizowanym, gdzie prędkości jazdy 
są znacznie mniejsze niż na odcinkach zamiej-
skich, w  przypadku których często pojawiają 
się też problemy z  właściwym oświetleniem 
zwiększające ryzyko powstania wypadku. 

Istnieje kilka typów progów zwalniających, 
które dobiera się w zależności od parametrów 
drogi oraz rzeczywistego lub prognozowane-
go ruchu pojazdów z  uwzględnieniem struk-
tury rodzajowej i natężenia ruchu.

W przypadku dróg osiedlowych progi zwal-
niające mogą skutecznie redukować pręd-
kość, co w wielu przypadkach przełoży się na 
większe bezpieczeństwo pieszych i  rowerzy-
stów, którzy na terenach osiedlowych często 
przekraczają jezdnię poza miejscami do tego 
wyznaczonymi. Nie wolno jednak przesadzać 
i budować zbyt wielu progów na krótkim od-
cinku ulicy. Takie rozwiązanie owszem, spowo-
duje zmniejszenie prędkości, lecz jednocześnie 
sprawi, że kierowca będzie koncentrował całą 
uwagę na obserwacji jezdni pod kątem ko-
lejnych progów, zamiast patrzeć również na 
chodniki i ścieżki rowerowe.

Z  kolei na drogach lokalnych i  zbiorczych 
o dość dużej prędkości jazdy progi mogą po-
wodować sytuacje konfliktowe w  postaci 
nagłego hamowania i  zderzeń tylnych. W ta-
kich przypadkach lepszym rozwiązaniem jest 

poszukanie innych sposobów uspokojenia ru-
chu, mniej inwazyjnych dla ruchu kołowego.

Lokalizacja progðw zwalniajĂcych
Progi zwalniające nie mogą być sytuowa-

ne w dowolny sposób w ciągu ulic. Powinny 
znajdować się w  odległości nie mniejszej 
niż 40-60 m od najbliższego skrzyżowania. 
Warunek ten wynika z  konieczności zapew-
nienia dobrych parametrów przejazdu przez 
skrzyżowanie, bez ryzyka tamowania ruchu 
przez pojazdy, które tuż za skrzyżowaniem 
musiałyby mocno zwolnić przed progiem. 
Wyjątkiem od tej zasady jest wyniesienie po-
nad poziom jezdni całego skrzyżowania, na 
którym można również zlokalizować przej-
ścia dla pieszych.

Progi listwowe, płytowe i wyspowe powinny 
znajdować się w odległości co najmniej 30 m 
od najbliższego przejścia dla pieszych zlokali-
zowanego w  poziomie jezdni, wyznaczonego 
wyłącznie malowaniem poziomym P-10.

Rozporządzenie podaje ponadto minimal-
ne odległości progów zwalniających od innych 
elementów pasa drogowego, takich jak łuki 
poziome o małych promieniach, przejazdy ko-
lejowe i tramwajowe, wiadukty itp.

WidocznoŘĄ progðw w nocy
Progi zwalniające są skutecznym środkiem 

uspokojenia ruchu w  ciągu dnia, lecz wielu 
projektantów i zarządców dróg zapomina o ich 
obecności na drodze również w porze nocnej.

W  celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ruchu po zmroku w  miejscu 
usytuowania progów zwalniających należy 
ustawić oświetlenie uliczne – szczególnie, jeśli 
progi są zlokalizowane w  pobliżu przejść dla 

Rysunek 1. Próg zwalniający listwowy
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pieszych, skrzyżowań czy innych obiektów 
niebezpiecznych. 

Dodatkowo zaleca się montowanie tzw. 
punktowych elementów odblaskowych, mo-
cowanych do jezdni przed najazdami progów 
zwalniających. Jest to szczególnie ważne, jeśli na 
danym odcinku ulicy nie występuje oświetlenie.

Ponadto warto pamiętać o  tym, by wyko-
nywać progi zawsze z  elementów silnie kon-
trastujących z kolorystyką nawierzchni jezdni. 
W przypadku progów z kostki brukowej dobrze 
sprawdzają się konstrukcje z kostką w kolorze 
czerwonym, który podświadomie kojarzy nam 
się z czymś niebezpiecznym.

Na ulicach o prędkości rzeczywistej powy-
żej 50 km/h, która nie zawsze jest powiązana 
z  prędkością administracyjną czy nawet pro-
jektową, zaleca się unikać wprowadzania pro-
gów zwalniających. Jeśli jednak lokalizujemy 
próg na takiej drodze, to zadbajmy o jego do-
bre oświetlenie i odpowiednio wczesne poin-
formowanie kierowcy o konieczności zmniej-
szenia prędkości.

Oznakowanie progðw 
zwalniajĂcych

Tradycyjne oznakowanie progów zwalnia-
jących polega na ustawieniu znaków A-11a 
z tabliczką informującą o odległości do progu 
(przeważnie 20-30 m) i ograniczeniu prędko-
ści do prędkości bezpiecznej dla danego pro-
gu. W  strefach zamieszkania rozporządzenie 
dopuszcza stosowanie oznakowania tylko 
pierwszego progu z  informacją o  liczbie jego 
powtórzeń (np. „x3”). 

W  praktyce takie rozwiązanie nie jest do-
bre, gdyż wielu kierowców szybko zapomina 
treść tabliczek podznakowych. Dotyczy to 
szczególnie osób, które rzadko jeżdżą daną 
ulicą. Z  tego względu autor zaleca zawsze 
oznakowywać każdy próg chociażby znakiem 
A-11a i tabliczką z odległością. Kwestię ogra-
niczeń prędkości można natomiast rozwią-
zać poprzez wprowadzenie odcinkowej strefy 
ograniczonej prędkości.

Progi podrzutowe z tworzyw 
sztucznych

Progi podrzutowe z  elementów montowa-
nych bezpośrednio do jezdni bitumicznej lub 

brukowanej są czasami stosowane na drogach 
osiedlowych, stacjach paliw, parkingach itp. 
Jest to tanie i szybkie w montażu rozwiązanie, 
lecz jego wdrożenie ma kilka istotnych wad. 

Bezpieczna prędkość przejazdu przez tego 
typu konstrukcje to najczęściej 15-20 km/h, 
a  więc znacznie obniżona. Jednocześnie wie-
lu kierowców źle reaguje na widok tego typu 
progów i koncentruje się wyłącznie na reduk-
cji prędkości i przejeździe przez próg, a nie ob-
serwacji otoczenia drogi. Nie jest to bezpiecz-
ne, gdyż w zabudowie osiedlowej znajduje się 
wiele zjazdów i  często występuje duży ruch 
pieszo-rowerowy, w  tym ruch małych dzieci 
bawiących się nie tylko na chodnikach, lecz 
niekiedy również na jezdni.

Ponadto progi podrzutowe stwarzają cza-
sem problemy w zimowym utrzymaniu dróg. 
Przy większych opadach śniegu są one trudno 

DROGI gminne 
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dostrzegalne dla kierowców pługów i zdarzają 
się przypadki uszkodzenia progów przez zbyt 
silne uderzenie lemiesza. Jednocześnie progi 
te są dużo mniej odporne na uderzenie niż 
mocne i trwałe konstrukcje brukowane.

Stosowanie progów podrzutowych nale-
ży ograniczać wyłącznie do miejsc o  małym 

natężeniu ruchu i  przy praktycznie zerowym 
ruchu pojazdów ciężkich (w  tym maszyn ko-
munalnych). Na większości dróg publicznych 
i osiedlowych wewnętrznych lepiej sprawdzą 
się konstrukcje opisane poniżej.

Progi z kostki brukowej
Tradycyjne progi zwalniające wykonywane 

z kostki brukowej to progi listwowe i płytowe. 
Progi listwowe mają łagodne najazdy w  for-
mie wyokrąglenia promieniem ok. R=17 m 
i całkowitą długość ok. 3,7 m. Są one dobrym 
rozwiązaniem dla dróg klasy L, jeśli po drodze 
nie odbywa się ruch autobusów komunikacji 
miejskiej.

Progi płytowe mają bardziej strome najaz-
dy o nachyleniu ok. 10% na długości 1 m, za  
którymi znajduje się powierzchnia płaska (a do- 
kładnie o  nachyleniu równym pochyleniu ni-
welety jezdni). Progi te można stosować na  
drogach o prędkości rzeczywistej ok 40-50 km/h.

Na drogach osiedlowych progi płytowe 
są lepszym rozwiązaniem, gdyż umożliwia-
ją w  przyszłości usytuowanie wyniesionych 
przejść dla pieszych. Z tego względu zaleca się, 
aby długość płaskiej części progów płytowych 
wynosiła nie mniej niż 4-4,5 m, co odpowiada 
minimalnej szerokości przejścia dla pieszych.

Rysunek 2. Próg zwalniający płytowy
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Progi płytowe i  listwowe zaleca się budo-
wać z kostki koloru czerwonego, układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej i  podbudo-
wie z chudego betonu lub z betonu cemento-
wego o  klasach C8/10–C16/20 w  zależności 
od przewidywanego ruchu pojazdów ciężaro-
wych. Minimalna grubość podbudowy beto-
nowej powinna wynosić ok. 20 cm.

Lokalizując progi listwowe i płytowe, należy 
kontrolować również odwodnienie jezdni. Jeśli 
próg powoduje przerwanie naturalnego kie-
runku spływu wód bez budowy dodatkowych 
odbiorników, np. wpustów, to należy odsunąć 
go od krawędzi jezdni, pozostawiając miejsce 
na ściek przykrawężnikowy. W takich przypad-
kach nie ma jednak możliwości budowy na 
progach przejść dla pieszych, dlatego lokaliza-
cję progów warto planować już na etapie pro-
jektowania niwelety i geometrii drogi.

Progi wyspowe dla autobusðw 
miejskich

Jeżeli po drodze poruszają się pojazdy komu-
nikacji miejskiej, nie wolno stosować progów 
zajmujących całą szerokość jezdni, tj. progów 
podrzutowych, listwowych i płytowych. W ta-
kich sytuacjach projektuje się progi wyspowe, 
składające się z dwóch oddzielnych konstruk-
cji. Ich szerokość powinna wynosić ok. 2 m, co 
wynika z rozstawu kół w typowych autobusach 
miejskich i umożliwia im przejazd bez koniecz-
ności najeżdżania na wyniesione progi.

Progi wyspowe powinno się lokalizować 
w  taki sposób, aby odsunąć je od krawędzi 
jezdni na odległość ok. 20-50 cm, pozosta-
wiając tym samym miejsce dla spływu wody 
opadowej zgodnie z  niweletą jezdni. Bardzo 
ważne jest odpowiednie zaprojektowanie od-
ległości środkowej między dwoma progami 
wyspowymi.

W praktyce takie rozwiązanie jest skutecz-
ne, gdy odległość między progami w osi jezdni 
mieści się w  zakresie 90-120 cm. Przy więk-
szym rozsunięciu progów część kierowców 
będzie próbowała omijać je poprzez zjechanie 
na środek jezdni, co bezpośrednio przyczynia 
się do pogorszenia poziomu bezpieczeństwa 
ruchu, a przecież nie to ma być celem wprowa-
dzania progów. Progi wyspowe można wpro-
wadzać na jezdniach o  szerokości 5,5-6,5 m.  

Przy szerszej jedni nie są one skutecznym 
środkiem uspokojenia ruchu i  zaleca się po-
szukiwanie rozwiązań alternatywnych (szyka-
ny, wprowadzanie ruchu jednokierunkowego, 
dopuszczenie postoju na jezdni itp.), pamięta-
jąc zawsze o zapewnieniu dobrej przejezdno-
ści dla autobusów miejskich.

Wyniesione przejŘcia dla pieszych 
i skrzyŹowania

Wyniesienie całej powierzchni skrzyżo-
wania lub pojedynczych przejść dla pieszych 
w ciągu drogi to bardzo skuteczne rozwiąza-
nie poprawiające poziom bezpieczeństwa ru-
chu. Takie konstrukcje są akceptowane przez 
większość kierowców, którzy dostrzegają fak-
tyczny sens redukcji prędkości (skrzyżowanie, 
przejście). Rozwiązania to stosuje się głównie 
w strefach osiedlowych i na niektórych ulicach 
lokalnych. Przy zastosowaniu odpowiednio ła-
godnych najazdów można takie progi budo-
wać również w  przypadku ruchu autobusów 
komunikacji miejskiej. Podobnie jak w  przy-
padku progów tradycyjnych, zaleca się, aby 
powierzchnie wyniesione wyróżnić kolory-
stycznie, np. kostką czerwoną lub grafitową.

Rysunek 3. Próg zwalniający wyspowy
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Przemysław Gogojewicz

radca prawny, ekspert prawa 

gospodarczego i prawa 

pracy, właściciel kancelarii 

specjalizującej się w prawie 

budowlanym, prawie cywilnym, 

prawie pracy i prawie 

podatkowym, autor licznych 

publikacji z zakresu prawa 

budowlanego, adresowanych do 

instytucji oraz przedsiębiorstw

Jak prawidłowo stosować 
znak ograniczenia 
prędkości?

Użycie znaku B-33, znanego jako znak ograniczenia prędkości, jest 
ściśle określone prawem. Można go umieszczać na drodze tylko 
wtedy, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub oznakowanie 
ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
mogą niedostatecznie wskazywać kierowcom konieczność 
ograniczenia prędkości. Co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?
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