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Streszczenie:  

W artykule przedstawiono zagadnienie związane z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego na wybranych skrzyżowaniach w Sosnowcu. Została przeprowadzona 

analiza liczby zdarzeń drogowych wraz z ich przyczynami. Dane zostały pozyskane 

z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Okres analizy obejmuje lata 2006-2016. 

Autorzy poddali analizie cztery skrzyżowania pełniące ważną funkcję w sieci drogowej 

miasta Sosnowiec. Przed przebudową na skrzyżowania typu rondo, w latach 2017-

2018, dwa z nich były skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, a pozostałe dwa-

skrzyżowaniami z wyspą centralną. Ze względu na fakt, iż są to nowe inwestycje, 

w artykule przeanalizowano tylko stan bezpieczeństwa ruchu drogowego sprzed 

reorganizacji. Autorzy niniejszej publikacji w sposób graficzny zestawili ze sobą dane 

dotyczące liczby: kolizji, wypadków drogowych, osób rannych oraz osób zabitych 

w wybranych punktach. W zestawieniu uwzględniono także sprawców powyższych 

zdarzeń drogowych, ich płeć oraz wiek. Dodatkowo przedstawiono rozmieszczenie 

badanych punktów na planie sieci drogowej miasta Sosnowiec. Sprawdzono, czy 

władze miasta przy podejmowaniu decyzji o zmianie struktury na tych skrzyżowaniach 

kierowały się kryterium bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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 1. Przegląd stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

Województwo śląskie jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów w Polsce. 

Znajduje się także w czołówce województw z liczbą zarejestrowanych pojazdów 

samochodowych [8]. Duże skupisko ludzi oraz wzrost wskaźnika motoryzacji zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego. Dynamiczny wzrost środków 

transportu drogowego powinien mieć odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych 

na terenie miast zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego [2]. 

Obszar województwa śląskiego charakteryzuje się tendencją spadkową liczby 

zdarzeń drogowych. Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych miało miejsce od 2007 do 

2014 r., a następnie liczba ta zaczęła rosnąć. Liczba osób rannych maleje od 2007 r. 

(rysunek 1) [8]. 

 

Rysunek 1. Wypadki drogowe, osoby ranne i zabite w latach 2006 – 2016 na terenie województwa 

śląskiego. 

Źródło: opracowanie własne, [8] 

 
W 2016 r. wskaźnik motoryzacji dla miasta Sosnowiec wyniósł 611 pojazdów na 

1000 mieszkańców [8]. Infrastruktura drogowa nie jest dostosowana do dużej liczby 

pojazdów, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego [1][3]. 

Niestety w przypadku miasta Sosnowiec nie można mówić o zmniejszającej się 

liczbie zdarzeń drogowych w latach 2006 – 2016, jak miało to miejsce w przypadku 

województwa śląskiego. Każdego roku w analizowanym okresie odnotowywano od 

2000 do 2500 zdarzeń drogowych. Tendencję spadkową można zauważyć 

w pierwszych latach przedstawionych na rysunku 2. W 2010 r. oraz 2015 r. nastąpił 

wzrost liczby zdarzeń drogowych, a w 2016 było ich najwięcej. Początek osi pionowej 
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przyjęto na poziomie 1500 zdarzeń drogowych, aby uwidocznić różnice  

w poszczególnych latach.   

 
Rysunek 2. Zdarzenia drogowe w latach 2006 – 2016 na terenie miasta Sosnowiec. 

Źródło: opracowanie własne [8] 

 
Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach wymienione zostały w tabeli 2. 

Można je uogólnić do dwóch zasadniczych problemów: prędkość poruszających się 

pojazdów oraz przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. 

Tabela 2 Przyczyny wypadków na skrzyżowaniach w Polsce w 2017 r. 

Przyczyna wypadku na skrzyżowaniu z pierwszeństwem przejazdu Liczba zdarzeń 

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 4790 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu 1240 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 691 

Źródło: [6] 

 

Jednym ze sposobów na uspokojenie ruchu oraz oddziaływania na zachowania 

kierowców w ww. obszarach jest stosowanie skrzyżowań o ruchu okrężnym. 

Rondo według [5] jest skrzyżowaniem z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią 

wokół wyspy, na którym pojazdy są obowiązane objeżdżać wyspę środkową  

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Rondo wymusza na kierowcach 

zmniejszenie prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności z powodu 

ukształtowania wyspy środkowej i wygięcia torów jazdy [4]. 

Ronda charakteryzują się mniejszą liczbą punktów kolizji w stosunku do innych 

skrzyżowań (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Liczba punktów kolizji na poszczególnych skrzyżowaniach. 

Źródło: [1] 

 
Analizując schemat na rysunku 3, można zauważyć, że ronda jednopasowe cechują 

się najmniejszą liczbą punktów kolizji w stosunku do wszystkich typów skrzyżowań 

czterowlotowych. Jednak ich przepustowość jest ograniczona. Natomiast rondo 

dwupasowe ma mniej punktów kolizji w stosunku do klasycznego skrzyżowania 

czterowlotowego. 

Rozważania teoretyczne potwierdzone są liczbami (tabela 4). Wskaźniki w tabeli 

4 prezentują realną redukcję liczby osób zabitych w wypadkach na rondach oraz  

skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu w stosunku do ogólnej liczby 

wypadków. Pokazują one, że prawdopodobieństwo wypadku śmiertelnego na 

skrzyżowaniach o ruchu okrężnym jest czterokrotnie mniejsze w stosunku do 

prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku śmiertelnego na skrzyżowaniu zwykłym lub 

skanalizowanych z drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

Tabela 4 Liczba wypadków na poszczególnych typach skrzyżowań w Polsce w 2017 r. 

Typ skrzyżowania Wypadki Zabici 𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 =
𝑍𝑎𝑏𝑖𝑐𝑖

𝑊𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖
 

Z drogą z pierwszeństwem 9653 404 0,042 

O ruchu okrężnym 528 8 0,015 

Źródło: [6] 

 

 2. Charakterystyka analizowanych skrzyżowań 

Analizowane skrzyżowania znajdują się w ważnych punktach sieci transportowej 

miasta. Lokalizacja względem całego miasta została zaprezentowana na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Lokalizacja analizowanych skrzyżowań. 

Źródło: opracowanie własne, OpenStreetMap. 

 
Skrzyżowanie ulic: 3 maja, Parkowa oraz Mościckiego (skrzyżowanie 1) 

przebudowano w 2018 r., skrzyżowanie ulic: 3 maja, Piłsudskiego oraz Dęblińska 

(skrzyżowanie 2) w 2017 r., skrzyżowanie ulic: Andersa, 11 listopada oraz Jedności 

(skrzyżowanie 3) w 2018 r., natomiast skrzyżowanie ulicy Będzińskiej ze zjazdem oraz 

wjazdem na DK94 (skrzyżowanie 4) w 2017 r. 

Skrzyżowanie ulic: 3 maja, Parkowa oraz Mościckiego (skrzyżowanie 1) oraz 

skrzyżowanie ulic: 3 maja, Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 2) znajdują się 

w ścisłym centrum miasta, w pobliżu Dworca PKP. Skrzyżowanie ulic: Andersa, 11 

listopada oraz Jedności (skrzyżowanie 3) znajduje się w południowej części miasta, 

na drogach dojazdowych do dróg wylotowych z miasta oraz do jego centrum. 

Natomiast skrzyżowanie ulicy Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem na DK94 

(skrzyżowanie 4) umożliwia wjazd na drogę krajową numer 94 w kierunku miast 

ościennych tj. Katowice, Będzin oraz Dąbrowa Górnicza. 

Przed przebudową skrzyżowanie ulic: 3 maja, Parkowa oraz Mościckiego 

(skrzyżowanie 1) oraz skrzyżowanie ulic: 3 maja, Piłsudskiego, Dęblińska 

(skrzyżowanie 2) były skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną (rysunek 5 i 6), 

natomiast skrzyżowanie ulic Andersa, 11 listopada, Jedności (skrzyżowanie 3) oraz 

skrzyżowanie ulicy Będzińskiej ze zjazdem, oraz wjazdem na DK94 (skrzyżowanie 4) 

– z wyspą centralną (rysunek 7 i 8). 
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Rysunek 5. Skrzyżowanie ulic: 3 maja, Parkowa 

oraz Mościckiego (skrzyżowanie 1) przed zmianą 

organizacji ruchu. 

Źródło: Google Maps. 

 

 
Rysunek 6. Skrzyżowanie ulic: 3 maja, 

Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 2) 

przed zmianą organizacji ruchu. 

Źródło: Google Maps. 

 
Rysunek 7. Skrzyżowanie ulic: Andersa, 11 

listopada oraz Jedności (skrzyżowanie 3) przed 

zmianą organizacji ruchu. 

Źródło: Google Maps. 

 
Rysunek 8. Skrzyżowanie ulicy 

Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem na 

DK94 (skrzyżowanie 4) przed zmianą 

organizacji ruchu. 

Źródło: Google Maps. 

 
Skrzyżowanie ulic: 3 maja, Parkowa oraz Mościckiego (skrzyżowanie 1) 

charakteryzuje się rozległą geometrią (1 875 m2), podobnie jak skrzyżowanie ulicy 

Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem DK94 (skrzyżowanie 4), którego wyspa 

centralna ma średnice ok. 70 m [9]. W przypadku skrzyżowania ulic: 3 maja, 

Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 2) nie było możliwości skrętu w lewo  

z ulicy Piłsudskiego w ulicę Dęblińską, na pozostałych skrzyżowaniach były dozwolone 

wszystkie relacje. 

 3. Stan bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach w mieście Sosnowiec 

3.1. Przyczyny zdarzeń drogowych 

Z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pozyskano dane dotyczące przyczyn oraz 

sprawców zdarzeń drogowych na analizowanych skrzyżowaniach w latach 2006-2016. 
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Z uwagi na fakt, iż skrzyżowania są nowymi inwestycjami, przeanalizowano tylko stan 

bezpieczeństwa sprzed przebudowy. 

Rysunek 9 przedstawia sumaryczne wartości liczby zdarzeń drogowych na 

analizowanych skrzyżowaniach. Na wykresie wyróżnia się skrzyżowanie ulicy 

Będzińskiej wraz ze zjazdem oraz wjazdem na DK94 (skrzyżowanie 4). Liczba zdarzeń 

w badanym okresie wynosiła ponad 30. Pozostałe skrzyżowania cechowały się liczbą 

zdarzeń poniżej 30. Wyjątkiem jest 2007 r., kiedy na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, 

Mościckiego oraz Parkowa (skrzyżowanie 4) liczba zdarzeń drogowych osiągnęła 

wartość 35. W żadnym z analizowanych przypadków nie widać tendencji spadkowej 

lub wzrostowej. 

 

 
 

Rysunek 9. Sumaryczna liczba zdarzeń drogowych na badanych skrzyżowaniach w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Rysunki 10-13 przedstawiają najczęściej występujące przyczyny zdarzeń 

drogowych w obszarze analizowanych skrzyżowań. Wybrano 3 spośród wszystkich 

przyczyn, ponieważ większość nie występowała w niektórych przypadkach. 

Na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, Mościckiego oraz Parkowa (skrzyżowanie 1), 81 

zdarzeń drogowych powstało na skutek niezachowania bezpiecznej odległości między 

pojazdami. Nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną 61 zdarzeń. 

Natomiast 14 zdarzeń wynikało z nieprawidłowej zmiany pasa ruchu.  

W latach 2009-2011 wystąpił największy spadek zdarzeń drogowych spowodowanych 

niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami. Od 2007 do 2010 r. 

gwałtownie spadła liczba zdarzeń drogowych spowodowanych nieustępowaniem 
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pierwszeństwa przejazdu. W 2014 r. wzrosła liczba zdarzeń drogowych spowodowana 

nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu. 

 

 
 

Rysunek 10. Najczęściej występujące przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, 

Mościckiego oraz Parkowa (skrzyżowanie 1) w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 2), 78 

zdarzeń drogowych powstało na skutek niezachowania bezpiecznej odległości 

pomiędzy pojazdami. 32 zdarzenia drogowe były przyczyną nieustępowania 

pierwszeństwa przejazdu. Natomiast 16 zdarzeń wynikało z nieprawidłowego omijania. 

W latach 2006-2010 nastąpił największy spadek liczby zdarzeń drogowych 

spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami. 

Natomiast gwałtowny wzrost wartości odnotowano w 2011 oraz 2013 r. 

Nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe omijanie 

charakteryzowały się zmiennymi wahaniami wartości. 
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Rysunek 11. Najczęściej występujące przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, 
Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 2) w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na skrzyżowaniu ulic: Andersa, 11 listopada oraz Jedności (skrzyżowanie 3), 124 

zdarzenia były spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu. 27 zdarzeń 

drogowych wynikało z niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami. 

Natomiast 12 zdarzeń drogowych powstało na skutek nieprawidłowego omijania.  

W latach 2007-2010 nastąpił największy wzrost liczby zdarzeń drogowych 

spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami. Spadek 

tej wartości wystąpił w latach 2013-2015. Pozostałe przyczyny cechowały się 

zmiennym wahaniem wartości. 

 
 

Rysunek 12. Najczęściej występujące przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic: Andersa, 

11 listopada oraz Jedności (skrzyżowanie 3) w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na skrzyżowaniu ulicy Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem na DK94 

(skrzyżowanie 4), 282 zdarzeń powstało na skutek nieustąpienia pierwszeństwa 

przejazdu. 175 zdarzeń drogowych wynikało z niezachowania bezpiecznej odległości 

między pojazdami. Natomiast 34 zdarzenia były przyczyną niedostosowania prędkości 

do warunków ruchu. W latach 2006-2007, 2013-2015 oraz 2014-2015 nastąpił 

największy wzrost liczby zdarzeń drogowych spowodowanych odpowiednio: 

niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, niezachowaniem bezpiecznej 

odległości między pojazdami oraz ponownie niedostosowaniem prędkości do 

warunków ruchu. Nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu charakteryzowało się 

małymi wahaniami wobec pozostałych przyczyn. 

 
 

Rysunek 13. Najczęściej występujące przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulicy 

Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem DK94 (skrzyżowanie 4) w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3.2. Sprawcy zdarzeń drogowych 

Rysunek 14 prezentuje liczbę zdarzeń drogowych z podziałem na wiek sprawcy dla 

analizowanych skrzyżowań. Wiek sprawców, którzy powodują zdarzenia drogowe, 

przyjmuje największe wartości dla przedziałów 25–39 oraz 40–59. Osoby młode oraz 

starsze spowodowały łącznie 307 zdarzeń na czterech skrzyżowaniach. 
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Rysunek 14. Liczba zdarzeń drogowych z podziałem na wiek sprawców na badanych skrzyżowaniach 

w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 15 przedstawia płeć sprawcy zdarzenia drogowego na badanych 

skrzyżowaniach w latach 2006–2016. Skrzyżowanie ulicy Będzińskiej ze zjazdem oraz 

wjazdem na DK94 (skrzyżowanie 4), charakteryzowało się największą liczbą kobiet 

i mężczyzn, którzy byli sprawcami zdarzeń drogowych w odniesieniu do pozostałych 

obszarów. Mężczyźni spowodowali 442 zdarzeń, natomiast kobiety 89 zdarzeń 

drogowych. Skrzyżowanie ulic: 3 maja, Mościckiego oraz Parkowa (skrzyżowanie 1) 

cechowało się najmniejszą liczbą sprawców którymi byli mężczyźni (129 zdarzeń). 

Natomiast na skrzyżowaniu ulic: 3 maja, Piłsudskiego oraz Dęblińska (skrzyżowanie 

2), 42 zdarzenia drogowe zostały spowodowane przez kobiety.  

 
 

Rysunek 15. Liczba zdarzeń drogowych z podziałem na płeć sprawcy na badanych skrzyżowaniach 

w latach 2006 – 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Podsumowanie 
 

Polska w 2016 roku znalazła się na 4 miejscu pod względem największej liczby 

wypadków drogowych. Natomiast plan Unii Europejskiej na lata 2011-2020 zakłada 

redukcję liczby ofiar śmiertelnych o 50%, a do roku 2030 do zera [7]. Cel ten może być 

niezwykle trudny do osiągnięcia, ponieważ na poziom bezpieczeństwa ruchu 

drogowego wpływa wiele czynników.  

Skrzyżowanie ulicy Będzińskiej ze zjazdem oraz wjazdem na DK 94 (skrzyżowanie 

4) było najniebezpieczniejszym punktem w odniesieniu do pozostałych trzech 

skrzyżowań. Aż 50% sumy zdarzeń drogowych na analizowanych skrzyżowaniach 

miało miejsce na tym właśnie skrzyżowaniu. Głównymi przyczynami powstawania 

zdarzeń drogowych są: nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie 

bezpiecznej odległości między pojazdami. Powodem jest nie tyle rosnąca liczba 

samochodów, ale również zachowania kierowców na drogach. Osoby w wieku 25-39 

oraz 40-59 stanowią 68% wszystkich sprawców zdarzeń. Sprawcami byli głównie 

mężczyźni (spowodowali 79% zdarzeń drogowych). Jednak brak danych dotyczących 

ile osób danej płci kieruje pojazdami, przejeżdżając przez analizowane skrzyżowania 

nie pozwala na stwierdzenie, że to mężczyźni powodują częściej wypadki drogowe. 

Można wnioskować, że władze miasta Sosnowiec decydując się na przebudowę tych 

skrzyżowań, kierowały się bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Autorzy niniejszego artykułu podczas analizy przyczyn zdarzeń drogowych na 

wybranych skrzyżowaniach w mieście Sosnowiec zauważyli, że większa część 

związana jest z czynnikiem ludzkim. Są to: niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowe manewry. 

W celu redukcji niebezpiecznych zdarzeń na drogach należy prowadzić 

odpowiednie starania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Do takich 

działań można zaliczyć odpowiednią edukację kierowców, jak również wprowadzanie 

rozwiązań administracyjnych oraz technicznych, które wpływają na zachowanie osób 

prowadzących pojazd. Do takich narzędzi należy odpowiednie kształtowanie geometrii 

drogi oraz organizacji ruchu drogowego.  
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Summary:  

The article presents the level of road safety on the example of the city of Sosnowiec. 

The article presents an issue related to road safety at selected intersections in Sosnowiec. 

Traffic safety was compared with each other from 2006 to 2016. The authors analyzed four 

intersections that are important in the road network of the city of Sosnowiec. Before 

reconstruction for a roundabout, in 2017-2018, two of them were intersections with traffic lights, 

and the other two - intersections with the central island. Due to the fact that these are new 

investments, the article only analayzed the level of road safety prior to the reorganization. 

The authors of this publication graphically presented data of the number of collisions, road 

accidents, injured people and people killed. The age and sex structure of the perpetrators of 

road accidents was presented. In addition, the distribution of the surveyed points is presented 

on the road network plan of the city of Sosnowiec. It was checked whether the city authorities 

were guided by the criterion of road safety when making the decision to change the structure 

at these intersections. 
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