
Dynamiczny System Ostrzegania  

na Przejeździe kolejowym i Przejściu dla pieszych  

DY       ONAPP 

 bezpieczniej przez tory 

Warszawa, 18 marca 2015 r. 



(luty 2015): 

  kat. A 2596  

  kat. B 864 

  kat. C1316  

  kat. D 9373  

    -Wikipedia 

 

Przejazdy kolejowo- drogowe w Polsce 

Open crossings - this type of crossing does not have barriers or 

road traffic light signals. Only road traffic signs are provided. Road 

users must give way to trains at the crossing. -ORR 

Na świecie 



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z 

późn. zm.) 

§ 13.  Kategoria D: 

 1) (…) iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby 20.000 …. 

§ 14. 1. Iloczyn ruchu 

Pomiary natężenia ruchu drogowego wykonuje właściwy zarząd drogi nie rzadziej niż co 

5 lat 

§ 9 kategoria D - przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez 

samoczynnej sygnalizacji świetlnej, 

Przejazdy kategorii D 



Źródło danych: 

1. http://www.bezpieczny-przejazd.pl 

WYPADKI : STATYSTYKA 



WYPADKI :PRZYKŁAD Z RZECZYWISTOŚCI 

Wypadek koło wsi Dziękonie 

21.02.2015 

21.02.2015 r. o godz. 08:27 na przejeździe kolejowo-

drogowym kategorii D koło wsi Dziękonie (woj. 

podlaskie), samochód osobowy marki Skoda, wjechał 

pod nadjeżdżający pociąg osobowy. Prędkość w chwili 

hamowania pociągu wynosiła około 83km/h przy 

prędkości rozkładowej 95km/h. Kierujący samochodem 

nie doznał obrażeń, natomiast pasażerowie znajdujący 

się w samochodzie zostali ranni i przewiezieni do szpitala 

w Białymstoku, gdzie jedno dziecko zmarło.  

Źródło 

1. http://www.bezpieczny-przejazd.pl 



DYSONAPP 

Dynamiczny System Ostrzegania 

Znak o zmiennej treści ostrzegający kierowców lub pieszych o nadjeżdżającym 

pociągu  

zaprojektowany jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

a nie jako urządzenie sterowania ruchem kolejowym,  



3. Innowacyjność rozwiązania 

a) techniczna 

i. wykorzystanie detektorów, kamer i ekranów LED  
 

ii. brak konieczności prowadzenia kabli 

i. autonomia zasilania-fotowoltaika,  

ii. transmisja radiowa pomiędzy elementami systemu,  

iii. wyposażenie w zdalny monitoring, diagnostykę 



3. Innowacyjność rozwiązania c.d. 

b) rynkowo-legislacyjna 

i. alternatywna w stosunku do tradycyjnych rozwiązań 

ii. zastosowanie przez lokalne władze samorządowe  
jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

iii. brak wymogu dotyczącego iloczynu ruchu jako zalecenia dla 
zabudowy urządzeń zabezpieczenia na przejeździe 

iv. niskie koszty instalacji 



                                              

 

a) Urządzenia przy przejeździe/przejściu 

 

b) Urządzenia zdalne – tylko jeśli konieczne 

 

c) Urządzenia centralne – zarządzane przez producenta, 

ELEMENTY SYSTEMU 



 
 
 
 

(3) Urządzenie zdalnej 

detekcji pociągu 

(1) Zespół urządzeń detekcji pociągu 

oraz ostrzegania pojazdów i pieszych

(2) Zespół urządzeń ostrzegania

ELEMENTY SYSTEMU 



REALIZACJA 



Algorytm pracy na przejeździe kolejowym  
 
 

Zespół B

Obraz z kamery 
skierowanej w 

prawo

NADJEŻDŻA 
POCIĄG

>  >  >  >  >

Obraz z kamery 
skierowanej w 

prawo

NADJEŻDŻA 
POCIĄG

<  <  <  <  <

Zespół B

Obraz z kamery 
skierowanej w lewo

NADJEŻDŻA 
POCIĄG

>  >  >  >  >

Obraz z kamery 
skierowanej w lewo

NADJEŻDŻA 
POCIĄG

<  <  <  <  <

Zespół A

Zespół B

Zespół A

POCIĄGUWAGA

Obraz z kamery 
skierowanej w 

lewo

Obraz z kamery 
skierowanej w 

prawo

Zespół A

POCIĄGUWAGA

Obraz z kamery 
skierowanej w 

prawo

Obraz z kamery 
skierowanej w lewo

Zespół B

Zespół A

AWARIA

URZĄDZEŃ

Brak pociągu: oczekiwanie, 
Predetekcja

Pociąg z lewej: Detekcja - ostrzeganie

Pociąg z prawej: Detekcja - ostrzeganie

Awaria



-ilość i rodzaj sygnalizatorów 

 

-wersja dla przejścia dla pieszych 

 

-rejestracja zdarzeń w czarnej skrzynce 

 

-dostęp zdalny 

 

OPCJE SYSTEMU 



PODSUMOWANIE 

Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach i przejściach 

niestrzeżonych 

EKONOMICZNE 

Urządzenie drogowe alternatywne dla rozwiązań kolejowych 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


