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Statystyki	  dotyczące	  ruchu	  pieszego	  
	  
BEZPIECZEŃSTWO	  PIESZYCH	  
	  
Piesi	  stanowili	  aż	  61	  proc.	  ofiar	  śmiertelnych	  wypadków	  w	  Warszawie	  w	  zeszłym	  roku.	  Dwie	  trzecie	  
potrąceń	  miało	  miejsce	  na	  zebrach.	  
	  
Za	  77%	  wypadków	  z	  udziałem	  pieszych	  w	  Warszawie	  odpowiadają	  kierowcy.	  Ponad	  64%	  to	  nie	  
udzielenie	  pierwszeństwa	  pieszemu.	  Tylko	  6%	  to	  wejście	  pieszego	  na	  czerwonym	  świetle.	  
	  
(Za	  „raport	  o	  stanie	  bezpieczeństwa	  drogowego	  w	  Warszawie”,	  
https://zdm.waw.pl/uploads/46/raport-‐zmd-‐web_1493971493.pdf)	  
	  
ROLA	  PIESZYCH	  W	  TRANSPORCIE	  MIEJSKIM:	  
	  
W	  dni	  powszednie	  22%	  podróży	  w	  Warszawie	  wykonywane	  jest	  pieszo.	  To	  podobna	  liczba,	  jak	  udział	  
ruchu	  samochodowego.	  	  
	  
Aż	  41%	  dzieci	  i	  młodzieży	  szkolnej	  na	  co	  dzień	  dociera	  do	  szkoły	  na	  piechotę.	  
	  
(Za:	  warszawski	  raport	  o	  ruchu	  pieszym,	  http://www.transport.um.warszawa.pl/warszawski-‐raport-‐o-‐
ruchu-‐pieszym)	  
	  
INFRASTRUKTURA	  DLA	  PIESZYCH:	  
	  
Co	  najmniej	  jedna	  winda/podnośnik	  nie	  działa	  w	  45%	  (27	  z	  60)	  zbadanych	  lokalizacji.	  W	  ponad	  1/3	  
(37%)	  miejsc	  niesprawna	  jest	  większość	  lub	  wszystkie	  windy.	  Podobny	  jest	  wskaźnik	  niesprawnych	  
wind	  w	  odniesieniu	  do	  całkowitej	  liczby	  urządzeń	  (a	  nie	  lokalizacji):	  34%	  nie	  działa.	  
	  
(Za	  raportem	  „Zielonego	  Mazowsza“:	  http://www.zm.org.pl/?a=test_wind-‐159)	  
	  
Wydatki	  na	  infrastrukturę	  pieszą	  stanowią	  nie	  więcej,	  niż	  1,2%	  wydatków	  miasta.	  	  
Wydatki	  na	  infrastrukturę	  drogową	  stanowią	  65-‐75%	  wydatków	  miasta.	  	  
 
(źródło:	  http://www.zm.org.pl/?a=raport_mdl-‐162-‐5)	  
	  
	  
PIESI	  A	  HANDEL:	  
	  
W	  Auckland	  w	  Nowej	  Zelandii	  ratusz	  postanowił	  usunąć	  w	  centrum	  miejsca	  parkingowe	  i	  stworzyć	  
deptaki,	  dzięki	  czemu	  nastąpiła	  koncentracja	  ruchu	  pieszego.	  Wzrost	  obrotów	  —	  140	  procent.	  
Podobnie	  przy	  O’Connel	  Street,	  wąskiej	  śródmiejskiej	  uliczce,	  która	  przeobraziła	  się	  w	  buzującą	  
energią	  i	  przyjazną	  ludziom	  ulicę	  […].	  Obroty	  skoczyły	  o	  430	  procent.	  
	  
(Za:	  http://liberte.pl/samochody-‐nie-‐robia-‐zakupow-‐ludzie-‐tak/)	  
	  


