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Uwagi / Wnioski 
 

Mam kilka uwag co do sposobu malowania pasów na Warszawskich ulicach. 
Jedno ze skrzyŜowań na Ursynowie zgłaszałem juŜ kilka lat wcześniej – zostało 
poprawione za co chciałem serdecznie podziękować ( Jastrzębowskiego – KEN) 
 
Nie mniej jednak pozostaje jeszcze w Warszawie duŜo do poprawienia załączam przykłady 
niewielkich inwestycji polegających na przemalowaniu pasów – umoŜliwi to płynniejsze 
przemieszczanie się samochodem po naszym juŜ dość mocno zatłoczonym mieście. 
Pragnę od razu zwrócić uwagę iŜ pasy ruchu przynajmniej 2 powinny iść prosto przez 
kolejne skrzyŜowania – zwłaszcza na drodze 3 pasmowej – często tak się nie dzieje – a 
szkoda oto przykład : 
 

 
 
(SkrzyŜowanie Dolinki słuŜewieckiej z Rosoła) 
W tej sytuacji tylko 1 z 3pasów idzie prosto – naleŜy to zmienić – propozycja – jak na 
rysunku 
Zwłaszcza widać to w obecnej sytuacji gdy zjazd na Ursynów jest zamknięty – prawy pas 
się kończy a środkowy zamienia się w pas prawy – tak dalej być nie moŜe na obwodnicy 
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miasta – głównej z tras tworzących obwód Warszawy przynajmniej 2 pasy powinny się 
kontynuowac cały czas . 
Identyczny przykład jest przy Bitwy Warszawskiej z Alejami Jerozolimskimi (Dworzec 
Zachodni) – pas lewy staje się środkowym a lewy się kończy za rondem dość 
nieprzyjemnym pasem wyłaczającym … 
 
Oto propozycja bardziej bezkolizyjna 

 
Bitwy Warszawskiej z Alejami Jerozolimskimi (Dworzec Zachodni) 
 
Pas prawy który się pojawia z prawej strony powinien być tylko dla skręcających w prawo 
To rozwiązanie umoŜliwi dodatkowo skręt w lewo z 2 pasów – takie rozwiązanie powinno 
upłynnić zakorkowany fragment miasta 
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 Kolejnym delikatnym problemem jest rozdwajający się pas przy zjeździe na Ursynów 
– tu tworzy się pas do wyprzedzania po prawej stronie (na wiadukcie) jadący prawym 
pasem chcą jechać szybciej – tylko dziś jest to nie czytelne – nie znający drogi kierowcy 
trzymają się prawego pasa –trzeba ich nakierować na lewy pas – umoŜliwi to domalowanie 
linii przerywanej na zaznaczonym Odcinku 
 

 
Zjazd na Ursynow – przy pętli tramwajowej Wyścigi – Ul puławska (budynki Marvipolu) 
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Jadąc dalej zjeŜdŜając na Ursynów napotykamy na bardzo nieprzyjemny fragment drogi 
Został tu postawiony mur z betonu po to Ŝeby skierować ruch na lewy pas 
Jest to dość zaskakujące rozwiązanie – moŜna by powiedzieć nawet ZŁOŚLIWE 
Wg mnie moŜna to rozwiązać ustawiając mały mur tylko z plastikowych przeszkód w 
miejscu czerwonej linii 
Namalowane wcześniej białe pasy na prawym pasie ruchu i tak zmuszą kierowców do 
zmiany pasa  a w zimie bariera z plastikowych zapor nakieruje kierowców na lewy pas 
Obecne rozwiązanie z betonowym murem wyłaniającym się na 2 sek. za zakrętem i 
zwęŜającym lewy pas do minimum jest KARYGODNE zwłaszcza Ŝe ten mur jest 
umieszczony za dylatacją mostu – wyrzucającą samochody na prawy pas 
Proszę o usunięcie betonu i zastąpienie go plastikiem dając bufor na zmianę pasa na 
odcinku bardziej prostym… 
 

 
Zjazd na Dolinkę słuŜewiecką z ulicy Puławskiej 
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Kolejnym problemem są zbyt krótkie pasy wyłączające, oto przykład 

 
SkrzyŜowanie Czerniakowskiej z Łazienkowską – zjazd do stadionu Legii 
Skręcający w lewo blokują najszybszy pas ruchu – prawy skręca w prawo pozostaje tylko 1 
pas do jazdy na wprost – to zbyt mało na przelotowej trasie przez miasto!! 
NaleŜy to zmienić – jak na rysunku 
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Kolejnym, moŜna powiedzieć dość ciekawym rozwiązaniem jest Rondo Radosława 
Jednak tu pojawia się bardzo duŜy problem 
Pasy wchodzące na rondo – (np. z Alei Jana Pawła II) są oznaczone jako idące prosto 
Jest to nieprawda!!  Skręcają one w prawo, zatem powinny być oznaczone jako do skrętu 
– zostaną odczytane przez kierowców jako do skrętu zatem chcący jechać prosto zmienią 
automatycznie pas i włączą kierunkowskaz – obecnie jest to kompletna bzdura – jak pas 
oznaczone jako do jazdy na wprost skręcają w prawo 
Jest jeszcze jeden szkopuł – znak jaki się pojawia przy tym skrzyŜowaniu to znak ronda- 
czyli ruchu okręŜnego – zadaję pytanie gdzie tu jest ruch okręŜny ? – jest on ale tylko na 
pasie wewnętrznym czyli tylko 33% tego skrzyŜowania to rondo zatem znak ronda powinien 
być usunięty !! powinien pozostać tylko trójkąt – ustąp pierwszeństwa przy końcu kaŜdej 
ulicy wjeŜdŜającej! (sam kształt pasów na rondzie podoba mi się popieram to rozwiązanie – 
ale nie podoba m się oznaczenie) naleŜy teŜ poprawić znaki pionowe – niebieskie tablice 
Teraz powinny być tam namalowane 2 strzałki w prawo i jedna prosto i w lewo! 
 

 
Rondo Radosława 
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Dodatkowo przed takim „rondem” powinien się pojawić znak z opisem uwaga 
Rondo zjazdowe!! 
 

 lub  
pewnie na tablicy Ŝółtej – bo nie ma przecieŜ takiego znaku niebieskiego… 
 

znaki 

 
 

powinny być bezwzględnie zamienione na 
 

 
 

Bo te poprzednie są po prostu nie prawdziwe – jadąc prosto nie moŜemy skręcać w prawo!! 
 
NaleŜy dodać Ŝe rondo to skrzyŜowanie o ruchu okręŜnym – tu nie do końca – co więcej na 
rondzie obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawego pasa ruchu –niesamowicie ten 
przepis myli kierowców gdy na rondzie pierwszeństwo mają Ci z pasa lewego 
 
 
 
 
 
 
(to rondo jest rondem słusznym tylko źle oznakowanym U nas wprowadzono przepis 
pierwszeństwa z prawej za rządów Leppera, gdy w europie zachodniej przepisy mówią : 
JeŜeli nie zamierzasz skręcić do razu w prawo trzymaj się środka ronda – w wolnym 
tłumaczeniu ale cóŜ kopiujemy ronda z zachodu, a przepisy tworzymy sami, nic czas 
poczekać na sensowne zmiany….) 
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Kolejna propozycja to dobudowa pasa na Wale Miedzeszyńskim przy ulicy Wersalskiej 
 

 
 
Takie rozwiązanie umoŜliwi bezkolizyjny zjazd z trasy Łazienkowskiej – niedługi odcinek 
gdzie 3 pasy zwęŜają się nie wiedzieć czemu z 3 na 2 – jest miejsce na 3 – i to zwęŜają się 
z 3 na 2 w miejsc gdzie włączają się dodatkowi uŜytkownicy drogi 
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Kolejny problem to kolizyjność zjazdu z  Alei Armii Krajowej – i mostu Grota Roweckiego 
Na WybrzeŜe Gdyńskie pomalowane pasy (przed 10 lat na czas remontu) uniemoŜliwiają 
bezkolizyjny zjazd z obwodnicy miasta na Wisłostradę , parę lat temu został przedłuŜony 
pas włączający w WybrzeŜe Gdyńskie – czas przemalować ten odcinek drogi – usunąć 
pasy pod mostem – zrobić prawy pas tylko pojedynczy – nie jest potrzebny podwójny i 
zrobić bezkolizyjne włączenie zjazdu 
 

 
Zjazd mostu Grota Roweckiego na WybrzeŜe Gdyńskie 
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Podobnie jest przy wjeździe na most Grota – od strony elektrociepłowni śerań: 
 

 
Kuriozalne rozwiązanie ze znakiem na środku powoduje stres u kierowców, stwarza 
zagroŜenie i to na wiadukcie – kierowcy zjeŜdŜając  prawego pasa patrzą w prawo, 
oglądają się przez prawe ramie, a tym czasem po lewej stronie zaskakuje ich znak 
Łatwiej chyba będzie jednak zrobić podporządkowany zjazd z prawej strony – gdzie 
kierowcy włączający patrzeć będą przez lewą szybę i lewe lusterko – niczym 
nieograniczone i włączać się będą do ruchu – bez zasadniczych udziwnień  
(wg mnie moŜna pozostawić obecne rozwiązanie ale naleŜy bezwzględnie usunąć znak ze 
środka jezdni – stwarza on zagroŜenie – a pozostawić swobodę łączenia się samochodów 
na tak zwany zamek błyskawiczny – nie mniej jednak oznakowując wcześniej to dziwne 
miejsce) 
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Kolejne skrzyŜowanie to wjazd z Czerniakowskiej na Al. Witosa w stronę Ursynowa 
Tu wg mnie przydzielono źle pasy do ruchu otóŜ 45% uŜytkowników drogi jedzie w stronę 
Ursynowa, 45% jedzie w stronę Wilanowa a 10% skręca w lewo – jest to ostatni most i 
większość uŜytkowników juŜ dawno zjechała na lewą stronę Wisły – po prostu jadąc trasą 
Łazienkowską jest krócej – ten zjazd znacznie wydłuŜa drogę i nikt tu nie skręca 
tymczasem pasy przydzielone są dziwnie 66% czyli prawy i środkowy jadą prosto a 
33%czyli lewy skręca w lewo – powoduje to zamieszanie w tym miejscu – uŜytkownicy 
często jadący szybciej na Ursynów środkowym, bądź lewym pasem zmuszeni są do zmiany 
3 pasów ruchu – przecięcie środka i prawego pasa, w lewo prawie nikt nie skręca, prawym 
pasem jadą autobusy blokując prawy pas 
Proponuje odblokować prawy pas dla skręcających na Ursynów i puścić 2 pasy prosto 
Wg mnie to rozwiązanie upłynni ruch (wiem wiem utrudni ruch kierowcom autobusów – wg 
mnie dadzą radę zmienić pas na środkowy odblokowując prawy pas) 
 

 
Skręt w prawo na trasę Witosa – źle przydzielone obecne pasy blokują ruch w prawo 
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Kolejne skrzyŜowanie – a w zasadzie zespól skrzyŜowań to lokalizacja  przy 
 „Zielonej Budce”, kinie Silver Screen – Puławska róg Goworka 
Tu pasy, światła blokują na amen skrzyŜowanie – jadący Puławską którzy kierują się do 
centrum nie mają Ŝadnych szans- jedynym pasem kory kieruje się do placu Unii Lubelskiej 
jest pas prawy – ale ten pas to pas dla dostawców, parkujących do małych sklepików , 
aptek przy ulicy Puławskiej –dodatkowo prawy pas blokuje autobus. Światła które zapalają 
się w systemie zielone na pasach do Silverscreen a czerwone przy Goworka tamują na 
amen.  
Proponuje jednak zmienić sygnalizację przy pasach na zielone, zmienić minimalnie pasy 
tak aby 2 kierowały się w stronę Al. Szucha tu 40% kierowców chce jechać w tę stronę, 
40% kieruje się w stronę Marszałkowskiej a tylko 20% jedzie w stronę Ul Waryńskiego 
A tym czasem podział jest taki 3 pasy w stronę Waryńskiego a 1 pas skręcający w Al. 
Szucha – toŜ to istna paranoja co gorsza w stronę al. Szucha pali się zielone światło a w 
stronę waryńskiego czerwone –zaraz po zielonym świetle zapalanym przy ulicy Goworka 
Czas zatem to zmienić – moje rozwiązanie co prawda daje tylko 50% dla Waryńskiego i 
50% dla alei Szucha ale to i tak sukces w porównaniu z tym co mamy obecnie 
 

 
zespól skrzyŜowań to lokalizacja  przy „Zielonej Budce”,  Puławska róg Goworka  
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PrzedłuŜenie rzeczonej ul Waryńskiego korkuje się – miała być to alternatywa dla 
Puławskiej a tymczasem jest to alternatywa dla   blokad Samoobrony 
Mamy tu 4 pasy i Ŝaden efekt jazdy – rondo Jazdy Polskiej zmienia się w rondo korka 
polskiego – 2 lewe pasy zablokowane są przecieŜ przez skręcających prawy tylko do skrętu 
i pozostaje znowu tylko 1 pas do jazdy na wprost a przecieŜ moŜe być inaczej 
W prawo tu nikt nie musi skręcać bo dzięki rozwiązaniu powyŜej wszyscy pojechali w Al. 
Szucha – teraz wystarczy wytrzeć białe pasy na prawym pasie ronda i udroŜnić je 
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Kolejne skrzyŜowanie – pas do skrętu w lewo blokuje cały ruch – wszystkie inne 
skrzyŜowania na Ursynowie juŜ przerobione tak Ŝeby lewy pas skręcał swobodnie w lewo 
A to jedno nie wiedzieć czemu pozostało i to największe!!! 
Propozycja na Ŝółto: 

 
Al. KEN – Ciszewskiego    lewoskręt blokuje drogę…. 
 
 
 
O autorze- jestem architektem z 15 letnim doświadczeniem w projektowaniu architektury i 
otocznia, jeŜdŜę po warszawie od 20 lat , cieszę się Ŝe Warszawa się rozwija miedzy 
innymi dzięki państwa działaniu, mam nadzieję Ŝe moja praca pomoŜe naszemu miastu w 
płynniejszym poruszaniu się po nim 
 

Z powaŜaniem 
Michał Fabisiak 

 
Więcej o mnie www.3arch.pl 


