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Ocena wpływu informacji wyświetlanych na 
tablicach o zmiennej treści na zachowania 

kierujących pojazdami na drogach sieci TEN-T

• badania ankietowe (grupa badawcza – 155 osób, badanie z użyciem 
ankiety elektronicznej)

• badania terenowe (4 lokalizacje, 3 przekroje pomiarowe, 9 
komunikatów VMS)

• badania z wykorzystaniem wcześniej zarejestrowanych danych ze 
stacji CPR (19 unikalnych komunikatów)



Badania ankietowe (założenia)
• obejmowały reprezentatywną grupę min. 150-ciu osób

• struktura zbliżona do struktury kierowców poruszających się drogami sieci TEN-T

• ankieta w postaci elektronicznej, zawierająca m.in. ilustrację zestawów informacji 
wyświetlanych na tablicach o zmiennej treści

• czas wypełnienia ankiety nie dłuższy niż 7-10 minut

• liczba pytań – do 25, m.in. o:
• czy spotkała/ł się Pani/Pan z informacją wyświetlaną na tablicach o zmiennej treści ?
• czy prezentowana treść jest zrozumiała i jak została ona zinterpretowana ?
• deklarowany sposób zachowania kierującego po dostrzeżeniu prezentowanej treści

• dodatkowe pytania, m.in. o:
• doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, wyrażone liczbą lat po uzyskaniu prawa jazdy
• dystans przejeżdżany co roku przez kierującego, wyrażony w kilometrach (doświadczenie)
• wiek i płeć kierującego
• rodzaj prowadzonego pojazdu
• wykształcenie

• pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru



Badania ankietowe
(20 pytań, 155 osób)

Płeć:

a) Kobieta b) Mężczyzna

Doświadczenie w prowadzeniu pojazdu w latach: 

a) 0-3 lata b) 4-10 lat c) 11-20 lat d) powyżej 20 lat 

Średnia liczba przejeżdżanych kilometrów w ciągu roku:

a) 1-5 tys. km b) 6-10 tys. km c) 11-15 tys. km d) 16-20 tys. km
e) 21-30 tys. km f) 31-40 tys. km g) powyżej 40 tys. km

Wykształcenie:

a) podstawowe (gimnazjum) b) zawodowe c) średnie d) wyższe

Prowadzony pojazd/wykonywanie czynności:

a) osobowy b) ciężarowy  c) autobus/bus d) instruktor nauki jazdy e) taxi
f) inny, jaki …………………………..



Badania ankietowe – przykładowe pytania

Czy widziała/ł Pani/Pan tablice o zmiennej treści wyświetlające informacje dla kierowców na polskich drogach:

a) nie b) widziałem, ale ignorowałem je c) widziałem i stosowałem się do nich

Czy kierowcy muszą się stosować do informacji przekazywanych na tablicach o zmiennej treści (przykładowa treść 

widoczna w ilustracjach do kolejnych pytań):

a) są to opcjonalne informacje i kierowcy nie muszą się stosować do wyświetlanych poleceń
b) kierowcy muszą się stosować tylko do wyświetlanych ograniczeń prędkości
c) kierowcy muszą się stosować do wszystkich wyświetlanych informacji i poleceń
d) obecne przepisy nie precyzują jak powinni się zachowywać kierowcy w takim przypadku

W sytuacji, kiedy widzę informację przekazywaną na tablicy o zmiennej treści (można wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź):

a) stosuję się do ograniczenia prędkości, jeżeli jest wyświetlane na tablicy
b) zmieniam pas ruchu, jeżeli pas jest zamknięty
c) zmieniam pas ruchu, jeżeli pojawia się na nim zagrożenie
d) zmieniam pas ruchu, jeżeli pojawia się na nim utrudnienie



Badania ankietowe – przykładowe pytania

Jak należy rozumieć poniższą treść oznakowania drogowego ?

a) ograniczenie prędkości do 100 km/h tylko na lewym pasie  
b) awaria pojazdu na pasie ruchu za XX km; za XX km zjedź z lewego pasa
c) ograniczenie prędkości do 100 km/h za zatrzymanym pojazdem 
d) awaria pojazdu na pasie ruchu za XX km; za znakiem zjedź z lewego pasa i przestrzegaj ograniczenia 
prędkości do 100 km/h



Badania terenowe (I)
• badania za pomocą wideorejestracji (z wykorzystaniem kamer na wysokich masztach drogi A i S)

• szacowanie prędkości pojazdów na odcinku pomiarowym na podstawie analizy obrazu (przejazd 
odcinka pomiarowego o długości kilkudziesięciu metrów), pas L i P z wyróżnieniem struktury 
rodzajowej pojazdów

• badania w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych:
1. przed tablicą o zmiennej treści, w odległości uniemożliwiającej dostrzeżenie informacji na tablicy 

(brak wpływu wyświetlanej treści na zachowanie kierującego)

2. w pobliżu tablicy o zmiennej treści (wyświetlana treść powinna być odczytana przez kierującego i 
oddziaływać na niego)

3. w odległości 1 km za tablicą, w celu oceny utrzymywania się w czasie zmiany zachowania kierującego 
po minięciu tablicy

• zestaw 9 komunikatów (45-cio minutowy okres wyświetlania każdego z komunikatów uzyskanie 
próby statystycznie istotnej w okresie naturalnych warunków oświetlenia) w ciągu 7-mio 
godzinnego pomiaru

• przerwa między komunikatami w celu oceny wpływu wyłącznie analizowanego komunikatu

• ocena zmienności prędkości w kolejnych przekrojach pomiarowych na podstawie statystyk 
opisowych



Lokalizacja: Węzeł Kurów – droga S17/S12s

Badania terenowe



Badania terenowe
Lokalizacja: Węzeł Kurów – droga S17/S12s i Węzeł Kutno Północ – autostrada A1



Komunikaty dla kierujących (S17/S12s)



Komunikaty dla kierujących (A1)



Badania na podstawie danych ze stacji CPR
(przykładowe komunikaty)



16.10%

21.90%

33.50%

28.40%

Czy kierowcy muszą się stosować do informacji 
przekazywanych na tablicach o zmiennej treści

są to opcjonalne informacje i kierowcy nie muszą się do nich stosować

kierowcy muszą się stosować tylko do wyświetlanych ograniczeń prędkości

kierowcy muszą się stosować do wszystkich wyświetlanych informacji i poleceń

obecne przepisy nie precyzują jak powinni się zachowywać kierowcy w takim przypadku

1.90%

98.10%

Czy widziała/ł Pani/Pan tablice o zmiennej 
treści wyświetlające informacje dla kierowców 

na polskich drogach

nie widziałam/em widziałam/em

Wybrane wyniki badań ankietowych



Wybrane wyniki badań ankietowych

67.70%

1.90%

3.20%

27.10%

Informacja przekazywana na tablicach o zmiennej treści jest:

aktualna, ponieważ odzwierciedla
bieżącą sytuację drogową

nieaktualna

zazwyczaj niezgodna z bieżącą
sytuacją drogową

czasami niezgodna z bieżącą sytuacją
drogową



Wybrane wyniki badań ankietowych

6.50%

80.60%

1.90%
11.00%

Informacja przekazywana na tablicach o zmiennej treści 
jest:

zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 100 km/h, bezpośrednio za
znakiem
za XX km zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 100 km/h

zwężenie jezdni za znakiem, z ograniczeniem prędkości do 100 km/h za
zwężeniem
za XX km zwężenie jezdni, z ograniczeniem prędkości do 100 km/h za
zwężeniem



Wybrane wnioski z badań ankietowych
• tablice o zmiennej treści są znane prawie 100% kierujących na polskich drogach

• 71,6% respondentów korzysta co najmniej w części z informacji zawartych na tablicach o zmiennej 
treści

• wysoką skuteczność, zgodnie z deklaracją ankietowanych, mają informacje dotyczące konieczności 
ograniczenia prędkości jazdy (80,6%) i zmiany pasa ruchu (92,3%)

• 60% ankietowanych twierdzi, że tablice te są skuteczniejsze i bardziej czytelne niż tradycyjne znaki,
a 80% twierdzi, że zbyt rzadko są stosowane na polskich drogach

• 67,7% twierdzi, że tablice o zmiennej treści odzwierciedlają bieżącą informację drogową, co podnosi 
zaufanie do takiego sposobu oznakowania dróg

• wyświetlane znaki są w wysokim stopniu poprawnie interpretowane przez kierujących, którzy 
jednoczenie wskazują na potrzebę ich wyświetlania

• w grupie kierujących pokonujących rocznie najmniejszą liczbę kilometrów, ankietowani wskazali, że 
znaki o zmiennej treści odzwierciedlają bieżącą sytuację drogową w 86,7%. Natomiast najbardziej 
doświadczeni kierujący, w najmniejszym stopniu zgodzili się z tym stwierdzeniem



Wybrane wyniki badań terenowych
(komunikat o największym pozytywnym wpływie na drodze S17/S12s)
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Zmiana prędkości średniej i kwantyli – droga S17/S12s

Boczny wiatr + 110km/h Boczny wiatr + 100km/h



Wybrane wyniki badań terenowych
(komunikat o największym pozytywnym wpływie na autostradzie A1)
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Zmiana prędkości średniej i kwantyli – autostrada A1

Boczny wiatr + 130km/h Boczny wiatr + 120km/h



Wybrane wnioski z badań terenowych
• ogólnie pozytywny wpływ komunikatów wyświetlanych na tablicach o zmiennej treści na zachowania 

kierujących, wskazane byłoby wykonanie dodatkowych badań, ze względu na uzyskane 
niejednoznaczne wyniki pojedynczych pomiarów

• kierujący zmniejszają prędkość pojazdu, widząc znak ograniczenia prędkości. Uzyskane efekty 
zastosowania ograniczenia są zgodne z danymi literaturowymi, wskazującymi na redukcję o 25% 
zmiany wartości prędkości dopuszczalnej

• w przypadku badań na drodze ekspresowej:
• największą redukcję prędkości zaobserwowano w przypadku komunikatu o bocznym wietrze z ograniczeniem prędkości,

• najmniejszą redukcję prędkości obserwowano w przypadku komunikatu „utrzymaj odstęp” i „zakaz wyprzedzania przez pojazdy 
ciężarowe”

• w przypadku badań przeprowadzonych na autostradzie:
• największą redukcję prędkości zaobserwowano w przypadku komunikatu o pracach drogowych z ogr. prędkości do 110 km/h.

• najmniejszą redukcję prędkości obserwowano w przypadku komunikatu „utrzymaj odstęp”

• w ogólnym ujęciu, mniejszą redukcję prędkości, obserwuje się w przypadku informacji o zdarzeniach 
znacznie oddalonych od miejsca wyświetlania komunikatu i w przypadku braku precyzyjnej informacji
o rodzaju zdarzenia



Przykładowy wynik badania na podstawie danych ze stacji CPR

Pas Rodz. Poj. Vśr [km/h]
V15 

[km/h]

V85 

[km/h]

L S.O. -9,3 -13,0 -9,0

L S.C. 7,5 6,3 7,1

L ALL -8,1 -9,0 -9,0

P S.O. -9,3 -7,0 -7,0

P S.C. -1,6 -2,0 0,0

P ALL -5,2 -2,3 -9,0

 jednoznaczny wpływ komunikatu na zmianę zachowania kierujących, mierzony zmianą Vśr i V85
w grupie pojazdów lekkich na obu pasach ruchu

 na lewym pasie ruchu występują nieznacznie większe redukcje prędkości wśród kierujących; Na 
obu pasach w grupie wszystkich pojazdów występuje redukcja V85 o około 9 km/h

 wyświetlany komunikat wpływa pozytywnie na zmianę zachowań kierujących

Większość z analizowanych komunikatów pozytywnie wpływa na zachowania kierujących
(redukcja Vśr i V85)



Podsumowanie
• pozytywny wpływ na zachowanie kierujących,

w przypadku przeważającej części wyświetlanych komunikatów

• właściwe zachowanie kierujących, uwzględniające wagę przekazywanej 
informacji

• kierunki dalszych badań:
• pogłębione analizy komunikatów, w przypadku których uzyskano trudne do oceny 

efekty ich zastosowania

• analiza wpływu innych, nie uwzględnionych w badaniach czynników, do których 
należą zmienne warunki pogodowe (śnieg/deszcz/brak opadu), wpływ oświetlenia 
(światło słoneczne/pochmurny dzień), pory doby (dzień/noc)

• zastosowanie, innych niż przyjęte obecnie, komunikatów wyświetlanych kierującym 
pojazdami zarówno pod względem treści, jak również pod względem sposobu 
przekazywania informacji (zmiana rozmiarów, rozmieszczenia i kolorystyki)



Dziękuję za uwagę


