
 Sprawozdanie z LXXIX Forum Dyskusyjnego na temat „Problemów ruchu 

pieszego w Warszawie” zorganizowanego przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu 

m. st. Warszawy oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 

Polskiej – Oddział w Warszawie. 

 LXXIX Forum Dyskusyjne odbyło się 27 października 2011 roku w Warszawskim 

Domu Technika. Forum prowadził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK w 

Warszawie. 

 Prezentacji dokonał dr inż. Andrzej Brzeziński pracownik Politechniki Warszawskiej. 

 Tematem forum było opracowanie wykonane przez Biuro Projektowo-Konsultingowe 

TransEko na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji  

 Na wstępie Prelegent omówił sprawy związane z nazewnictwem, bo pieszym jest nie 

tylko osoba odbywająca podróże piesze i spacerująca, ale także użytkownicy komunikacji 

zbiorowej i samochodów (przy dojściach i przesiadkach). Przypomniał, że wg 

Warszawskiego Badania Ruchu z 2005 r (WBR 2005) w podziale zadań przewozowych 22 % 

stanowili piesi oraz, że każdego dnia w Warszawie odbywa się 700 – 800 tys. podróży 

pieszych, natomiast 20 – 30 % stanowią w nich osoby nie w pełni sprawne. 

 Omawiając strategię rozwoju systemu transportu pieszego (stp) dr Brzeziński pokazał 

mankamenty infrastruktury. Z trzynastu wymienionych „bolączek” główne można uznac::  

zły stan nawierzchni, blokowanie ciągów pieszych przez pojazdy i inne urządzenia oraz 

różnice poziomów w płaszczyźnie chodzenia. Zwrócił uwagę na niski stopień identyfikacji 

problemów związanych z ruchem pieszym (m.in. brak systemowych badań). 

 W strategii wskazano na potrzebę segregowania ruchu samochodów, rowerów i 

pieszych. Konieczne są usprawnienia ruchu pieszego np. eliminacja barier, udogodnienia i 

zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pieszym. 

 W polityce uznano za potrzebne: zwiększenie roli i jakości stp z uwzględnieniem 

niepełnosprawnych, ułatwienie z korzystania stp przez wszystkie grupy społeczne (dzieci, 

seniorzy i niepełnosprawni), wprowadzenie ładu przestrzennego ulic i placów, zwiększenie 

roli i jakości stp z zapewnieniem dobrych warunków ruchu pieszego. 

 Potrzebna jest segregacja ruchu pieszego, uprzywilejowanie go w centrach Warszawy 

i dzielnic, organizowanie ulic i stref ruchu uspokojonego, eliminacja barier, modernizacja 

oświetlenia, modernizacja węzłów przesiadkowych. 

 W 5-letnim planie działań wyodrębniono 10 zadań z tego najważniejsze to: 

porządkowanie i wdrożenie programów: uporządkowania ciągów pieszych, bezpieczeństwa 



ruchu pieszego, likwidacji barier komunikacyjnych w ruchu pieszym, usprawnienia i 

zintegrowania węzłów przesiadkowych. 

 Wytyczne dotyczą wymagań funkcjonalnych sytuowania ciągów pieszych w pasie 

drogowym. Przestrzeń dla pieszych powinna być tak zorganizowana aby uwzględniała 

potrzeby różnych grup użytkowników. Rozwiązania powinny być typowe, jednoznaczne i 

czytelne. 

 Minimalna szerokośc ciągu pieszego to 1.00 m, ale rekomendowana jest 1,75 m, 

uwzględniająca szerokości wózków. Przyjęto propozycję nazwy – pas ruchu pieszego, a jego 

szerokośc jest uzależniona od zakładanych warunków ruchu i natężenia. 

 Strefa piesza dzieli się na pasy funkcjonalno – przestrzenne, a są to głównie pasy: 

przylegający do linii zabudowy/ogrodzenia, ruchu pieszego, zieleni, rowerowy. 

  

 W dyskusji poruszono szereg istotnych problemów.  

- mówiono o złych skutkach jeżdźenia rowerami po chodnikach, 

- negatywnie oceniono zachowanie niektórych rowerzystów na węzłach i przy dojściach do 

przystanków, 

- uznano za potrzebną poprawę istniejących w niektórych miejscach dojśc pieszych do 

przystanków i przejść przez jezdnię, w tym nie zawsze właściwie usytuowaną sygnalizację 

wzbudzaną (przyciskową), 

- potrzebne jest dążenie do minimalizowania konfliktów na styku samochody – rowerzyści i 

rowerzyści – piesi, 

- zwrócono uwagę na to, że potrzebne jest aby pasy funkcjonalno – ruchowe wzdłuż jezdni 

posiadały różną fakturę, z tym, że najbardziej przychylna powinna być dla pieszych, 

- najważniejszą sprawą jest to, ażeby pieszy na swoim pasie czuł się bezpieczny. 

 Sprawozdanie opr. Adam Kotuszewski  

 

 

  

 

 

 


