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1. Zarządzanie prędkością jako środek poprawy 

brd - wprowadzenie 

2. Specyfika dróg samorządowych w odniesieniu 

do zarządzania prędkością 

3. Badania do opracowania wytycznych 

zarządzania prędkością: 

 - cele i zakres badań, 

 - techniki pomiarowe, 

 - kryteria wyboru poligonów pomiarowych, 

 - wstępne wyniki ze zrealizowanych badań prędkości. 

4. Wytyczne zarządzania prędkością na drogach 

samorządowych – założenia do podręcznika 



ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ JAKO 

ŚRODEK POPRAWY BRD 

A) Ustanowienie ogólnych i lokalnych limitów 
prędkości 

B) Wymuszenie stosowania się kierujących do 
ustanowionych limitów prędkości 

 1. Środki nadzoru i restrykcji 

 2. Środki związane z planowaniem,  
 projektowaniem i eksploatacją dróg 

 3. Zaawansowane technologie 

 4. Akcje informacyjne i edukacyjne   



WYBÓR ŚRODKÓW ZARZĄDZANIA 
PRĘDKOŚCIĄ 

• Uwarunkowania akceptacji ograniczeń 
prędkości i społeczna akceptacja 

• Możliwości wdrożeń i efektywność 
proponowanych środków 

• Powiązanie z planami rozwoju sieci 
drogowej  



GRUPY DETERMINANT WYBORU 
PRĘDKOŚCI 

• Cechy osobowe 

• Ukształtowanie dróg i ich otoczenia 

• Warunki atmosferyczne i widoczność 

• Natężenie i struktura ruchu 

• Ograniczenia i ich egzekwowanie 

• Czynniki losowe 



Główne czynniki wpływające na 
przestrzeganie ograniczeń prędkości: 

a)  subiektywne prawdopodobieństwo wykrycia 
wykroczenia 

b)  nieformalne sankcje 

c)  dostrzegane pozytywne skutki przestrzegania 
ograniczeń 

d)  informacja o ograniczeniach 

e)  warunki miejscowe 

f)   zwyczajowe odstępstwa od norm i reguł 

g)  negatywne skutki przestrzegania ograniczeń 

h)  przyzwyczajenia (automatyzm postępowania) 

I)  znajomość miejsc kontroli 

 



50 
km/h 

Wpływ różnych elementów w przekroju drogi na 
prędkość – przykład z własnych badań 



Skuteczność środków uspokojenia ruchu – 

ocena na podstawie danych o zdarzeniach drogowych 
(R. Elvik)  

 

Ciężkość wypadków Typ wypadku Najlepsze efekty [%] 

Efektywność progów zwalniających 

Ciężkie wypadki Wszystkie rodzaje - 48 

Efektywność progów zwalniających na otaczających drogach 

Ciężkie wypadki Wszystkie rodzaje - 6 

Skrzyżowania z wyniesioną tarczą 

Ciężkie wypadki Wypadki na skrzyż. + 5 

Kolizje Wypadki na skrzyż. + 13 

Strefy ograniczeń prędkości 

Ciężkie wypadki Wszystkie rodzaje - 27 

Kolizje Wszystkie rodzaje - 16 

 



Oceny skuteczności fotoradarów - ocena 

na podstawie danych o zdarzeniach drogowych (R. Elvik)  

Procentowa zmiana liczby wypadków 
Rodzaj wypadku Estymowane 

średnia wartość 
Przedział 

ufności (95%) 
 [%] [%] 

Wszystkie wypadki razem -19 -18 do -20 
Wypadki z rannymi -17 -16 do -19 

Wypadki na terenie miast -28 -26 do -31 
Wypadki poza terenami zabudowy -4 -2 do -6 

 



Specyfika dróg samorządowych w 

odniesieniu do zarządzania prędkością 

a) 95% długości sieci dróg publicznych w Polsce, 

b) zróżnicowanie pod względem funkcji i standardów 
technicznych 

c) rozbieżności pomiędzy nominalną kategorią drogi a 
jej rzeczywistą funkcją, a także klasą i parametrami 
technicznymi (ubogie parametry projektowe) 

d) problemy bezpieczeństwa niechronionych 
użytkowników 

e) bliskość zabudowy mieszkaniowej (teren zabud.) 

f) zróżnicowanie form i sposobów zarządzania drogami 

g) podejmowanie problemu zarządzania prędkością 
wycinkowo, niejednolicie i z małym wykorzystaniem 
dotychczasowej „dobrej praktyki” 



Główne problemy brd i możliwości ich 

eliminacji przez zarządzanie prędkością 
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• Nadmierna prędkość jest bezpośrednią i może być pośrednią 
przyczyną innych błędnych zachowań 

• Ciężkość wypadków- średnio: DW-16Z/100W, DP-14Z/100W 



Eliminacja problemów brd przez zarządzanie 

prędkością – drogi samorządowe 

a) uwzględnienie niejednorodności dróg samorządowych 

b) dostosowanie prędkości pojazdów do warunków drogowo-
ruchowych uznawanych za potencjalnie bezpieczne 

c) weryfikacja dotychczasowych zasad stosowania lokalnych limitów 
oraz lokalnych ograniczeń prędkości, z uwagi na ich zasadność i 
wiarygodne formy przekazu informacji uczestnikom ruchu 

d) wprowadzania oznakowania pionowego i poziomego 
ułatwiającego identyfikację zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

e) wdrażania fizycznych środków redukcji prędkości 
 

Grupy środków zarządzania prędkością 

a) ogólne i lokalne ograniczenia prędkości 

b) strefowanie prędkości w powiązaniu z siecią dróg i ulic 

c) uspokojenie ruchu poprzez różne środki 

d) nadzór o różnych formach 

 



• Brak pomiarów prędkości dedykowanych drogom 
samorządowym ukierunkowanych na różne środki 
zarządzania prędkością 
 

• Niski stopień akceptacji limitów prędkości (badania KRBRD): 

 
 
 
 
 

• Nieliczne badania opisujące wpływ środków 
zarządzania prędkością na jej wartość są 
ograniczone głównie do dróg krajowych 

Badania do opracowania wytycznych 

zarządzania prędkością 

Udział przekroczeń Vdop Doba Dzień Noc 

Drogi krajowe 71,5% 73,1% 75,4% 

Drogi wojewódzkie 48,2% 48,0% 50,0% 

Drogi powiatowe 39,0% 41,0% 30,3% 



• weryfikacyjne badania prędkości w strefie 
fotoradarów 

• badania prędkości na odcinkach z kompleksowo 
stosowanymi środkami uspokojenia ruchu na 
przejściach drogowych przez małe miejscowości 

• badania prędkości na odcinkach z kompleksowo 
stosowanymi środkami uspokojenia ruchu na 
ulicach miast 

• badania prędkości na odcinkach z lokalnie 
wprowadzanymi ograniczeniami, w tym o 
nietypowym oznakowaniu z zakresu zarządzania 
prędkością 

WŁASNE BADANIA PRĘDKOŚCI 



• badania wpływu lokalnie wprowadzanych 
ograniczeń prędkości w miejscach (różnych form 

B-33 bez/z dodatkowym oznakowaniem i/lub 
wyposażeniem przekroju poprzecznego); 

• badania wpływu środków uspokojenia ruchu 
na zmieszenie ryzyka wypadków; 

• badania wprowadzenia stref Tempo20 i 
Tempo30 na zmniejszenie ryzyka wypadków;  

• badania intensyfikacji nadzoru nad prędkością 
na zmniejszenie ryzyka wypadków, w tym 
wpływu automatycznego nadzoru nad 
prędkością. 

BADANIA I ANALIZY 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 



Uzupełniające badania opinii społecznych 
oczekiwań w zakresie wdrażania różnych 
środkach zarządzania prędkością 

 

Zadanie badawcze pt. „udział lokalnych 
społeczności w planowaniu i wdrażaniu środków 
zarządzania prędkością” 

BADANIA AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ 
ŚRODKÓW ZARZĄDZANIA 

PRĘDKOŚCIĄ 



1. Identyfikacja na podstawie ankiet i innych form 
rozpoznania odcinków z wprowadzonymi w przeszłości 
różnymi środkami zarządzania prędkością (lokalne 

ograniczeń prędkości z uwzględnieniem różnych charakterystyk tych 
odcinków; TEMPO 20 i TEMPO 30; odcinki ze środkami uspokojenia 
ruchu; odcinki i obszary o intensywnym nadzorze nad prędkością)  

2. Pozyskanie danych o charakterystykach drogowo-
ruchowych i zdarzeniach drogowych z okresu „przed” i 
„po” zastosowaniu określonych środków 

3. Selekcja zbioru danych z uwagi uzyskanie 
jednorodnych grup poligonów, głównie w odniesieniu 
do Vsw  

4. Wybór odcinków kontrolnych o podobnych 
charakterystykach jak w wyróżnionych grupach 
poligonów 

Kryteria wyboru poligonów 

badawczych 



Metody pomiarowe: 

• Detektory pneumatyczne, 

• Pomiary manualne – radar, czas przejazdu bazy 
pomiarowej, 

• Nagrania i analiza obrazu video. 

 
Zbierane dane: 
• kod lokalizacji punktu pomiarowego, 
• kod pasa ruchu, 
• data pomiaru, 
• czas pomiaru, 
• prędkość pojazdu, 
• klasa pojazdu (z podziałem na osobowe i ciężarowe), 
• rodzaj ruchu (wymuszony, swobodny) 

Techniki pomiarowe 



Przykłady wyników ze zrealizowanych badań 

prędkości 

Lokalne ograniczenie 70km/h 

TEMPO 30 



Uspokojenie ruchu - miasto 

Przykłady wyników ze zrealizowanych badań 

prędkości 



Uspokojenie 
ruchu – mała 
miejscowość 

Przykłady wyników ze zrealizowanych badań 

prędkości 



Wytyczne zarządzania prędkością na 

drogach samorządowych – plan podręcznika 

1. Wprowadzenie  

1.1. Charakterystyka wpływu prędkości na bezpieczeństwo i 
sprawność ruchu 

1.2. Determinanty wyboru prędkości przez kierujących 
pojazdami 

1.3. identyfikacja i charakterystyka obszarów wymagających 
interwencji 

 

2. Pojęcie i cele zarządzania prędkością 

2.1. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem prędkością 

2.2. Strategia i cele zarządzania prędkością 

2.3. Stan prawny jako jeden z warunków wdrażania 
zarządzania prędkością 



3. Środki i metody zarządzania prędkością z ogólnymi 
uwarunkowaniami ich stosowania  

3.1. Rozwiązania planistyczne 

3.2. Środki prawne i organizacji ruchu 

3.3. Fizyczne środki oddziaływania na prędkość 

3.4. Środki nadzoru 

 

4. Diagnoza potrzeb stosowania środków zarządzania prędkością 

4.1. Niezbędne dane do diagnozy 

4.2. Badania i analizy parametrów ruchu drogowego 

4.3. Analizy bezpieczeństwa ruchu 

4.4. Czynniki społeczno-ekonomiczne 

4.5. Wielokryterialna ocena potrzeby stosowania zarządzania 
prędkością ze wskazaniem typowych środków tego 
zarządzania 



5. Udział lokalnych społeczności w planowaniu środków 
zarządzania prędkością 

5.1. Uwarunkowania społecznej akceptacji zarządzania prędkością 

5.2. Edukacja i kampanie społeczne promując zarządzanie 
prędkością 

5.3. Angażowanie lokalnych społeczności w pracach planistycznych 
i projektowych 

6. Zasady doboru środków zarządzania prędkością 

6.1. Lokalne ograniczenia prędkości 

6.2. Obszarowe ograniczenia prędkości 

6.3. Środki uspokojenia ruchu 

6.4. Środki nadzoru prędkości 

6.5. Rozwiązania łączące różne środki zarządzania prędkością 

6.6. Szczególne przypadki zarządzania prędkością w miejscach 
podwyższonego ryzyka 

6.7. Środki ITS wspomagające zarządzanie prędkością 



7. Monitoring wdrażania środków zarządzania prędkością 

7.1. Mierniki oceny skuteczności wdrażanych środków 

7.2. Badania i pomiary ruchu jako element monitoringu 

7.3. Schemat i przykłady typowych analiz 

 

8. Uwagi końcowe 

 

9. Bibliografia 

 

Część II – katalog dobrych praktyk 

• zestawienie środków zarządzania prędkością 

• szczegółowy opis środków (charakterystyka techniczna, 
warunki stosowania, przykłady, zalety, niedostatki) 
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