
Zagrożenia pieszych
na ulicach Warszawy



▪ Zagrożenia pieszych związane
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

▪ Działania profilaktyczne.



529 483 przyjętych zgłoszeń

Zgłoszenia do Straży Miejskiej m.st. Warszawy 



367 197 zgłoszeń od mieszkańców

Zgłoszenia od mieszkańców



Zagrożenia pieszych związane
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Parkowanie pojazdów



Nieprawidłowe parkowanie



Żoliborz

Praga-Południe

Mokotów

Wola

Wilanów

Wesoła

Wawer

Włochy

Ursynów

Śródmieście

Praga-Północ

Ursus

Targówek

Rembertów

Ochota

Bielany

Białołęka

Bemowo
8 o dł ok. 1,4 km

23 o dł ok. 8 km

42 o dł ok. 8,8 km

64 o dł ok. 7,3 km

8 o dł ok. 2 km

4 o dł ok. 0,3 km

11 o dł ok. 1,8 km

10 o dł ok. 1,8 km

70 o dł 
ok. 13,7 km

8 o dł ok. 2,2 km

5 o dł ok. 1 km

8 o dł ok. 1,1 km

22 o dł ok. 4,8 km

6 o dł ok. 1 km

17 o dł ok. 2,3 km

306 odcinków 

dróg 

oznakowanych 

znakiem B-36

z tabliczką T-24

57,5 km

– przybliżona 

łączna długość 

tych odcinków 

dróg

Przykłady współpracy z zarządcą drogi



W 2016r. strażnicy wydali dyspozycję usunięcia 20 147 pojazdów

Przykłady współpracy z zarządcą drogi



Straż Miejska m.st. Warszawy

▪ mandat 500 zł za parkowanie bez
ważnej karty parkingowej

▪ mandat 800 zł za posługiwanie się
w sposób nieuprawniony ważną kartą
parkingową

▪ 5 punktów karnych

▪ usunięcie pojazdu na koszt właściciela

▪ mandat 100 zł

▪ 1 punkt karny



Straż Miejska m.st. Warszawy



Działania profilaktyczne



Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

▪ 49 miejsc zabezpieczonych w 2015r.

▪ 52 miejsca zabezpieczone w 2016r.

(przejścia dla pieszych, na których dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych,

z dużym natężeniem ruchu, bez sygnalizacji świetlnej)

▪ sierpień – identyfikacja miejsc niebezpiecznych

▪ wrzesień – objęcie miejsc kontrolą

Współpraca z Policją oraz Żandarmerią Wojskową



Program profilaktyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

- Program skierowany do uczniów klas pierwszych realizowany w szkołach
podstawowych.

- Cel: zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania na
drodze, znakami drogowymi oraz sygnalizacją świetlną, praktyczne
ćwiczenie umiejętności przechodzenia przez przejście dla pieszych.



Program profilaktyczny „Rowerowy ruch drogowy”

– Program skierowany do uczniów ze szkół podstawowych.

– Cel: zapoznanie z przepisami drogowymi i zasadami bezpiecznego poruszania
się rowerem.

– W 2015 r. – zrealizowano 1105 godzin zajęć.

– W 2016r. – zrealizowano 913 godzin zajęć.



Miasteczko Ruchu Drogowego



Program realizowany w ramach akcji lata w mieście. Zajęcia realizowane
na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Zakres
zajęć to praktyczne doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze,
warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na
fantomach), zapoznawanie z przepisami ruchu drogowego w formie
konkursów, zabaw, gier, prac plastycznych, zapoznanie z pracą strażników
miejskich, prezentacja sprzętu i wyposażenia Straży.

Program profilaktyczny „Wakacyjni cykliści”



Straż Miejska m.st. Warszawy

Dni otwarte – wstęp wolny dla mieszkańców. W wyznaczone dni (informacja na stronie
internetowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy) w godz. 10-18 MRD przy ul. Sołtyka jest
otwarte dla osób indywidualnych. Zapraszamy wszystkich (dorosłych i dzieci) którzy chcą
poćwiczyć jazdę na rowerze, porozmawiać o przepisach drogowych. Można przyjść
z własnym rowerem lub skorzystać z roweru i kasku udostępnianego przez Straż na
miejscu. Na terenie MRD podczas dni otwartych są obecni strażnicy z Referatu
Profilaktyki, którzy pomagają, udzielają informacji, wskazówek.

W 2015r. – z infrastruktury miasteczka skorzystało 687 osób.



„Bądźmy razem bezpieczni”

Współpraca z ZTM Warszawa realizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszego i rowerzysty oraz w ruchu tramwajowym
(bezpieczeństwo, zasady korzystania). Zajęcia (teoria i praktyka) odbywają się na terenie
MRD przy ul. Sołtyka 8/10.



Dziękuję za uwagę


