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LIST UWIERZYTELNIAJĄCY
Uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając
zobowiązania wynikające z procedur wdrażania oznakowania eksperymentalnego na
drogach publicznych, zleciła Konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Instytutu Transportu
Samochodowego i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wykonanie projektu badawczego
"BADANIA OZNAKOWANIA EKSPERYMENTALNEGO AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH"
Niestandardowe oznakowanie wprowadzone zostało na wybranych odcinkach autostrad
i dróg ekspresowych jako jedno z działań na rzecz poprawy sprawności i bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Głównym celem podjętych przez Konsorcjum badań jest ocena
społecznej akceptacji i skuteczności zastosowanego niestandardowego oznakowania
w zakresie oddziaływania na zachowania uczestników ruchu. Wyniki badań umożliwią
podjęcie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu zakresu stosowanego niestandardowego
oznakowania, jego modyfikacji bądź rezygnacji z dalszego stosowania.
W podejmowaniu w/w decyzji szczególną uwagę przywiązuje się do zrozumienia
i akceptacji niestandardowego oznakowania przez uczestników ruchu. Uzyskanie wiedzy
w tym zakresie wymaga przeprowadzenia m.in. badań ankietowych. Dlatego wykonawcy
projektu badawczego zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej
ankiety.
Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy bardzo ważny cel, tj. uzyskanie wiedzy
wspomagającej wdrażanie innowacyjnych i niskonakładowych środków poprawy
sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Informacji na temat przedmiotowego badania oraz gromadzonych informacji udzielają:
1. Ze strony Politechniki Krakowskiej jako Lidera Konsorcjum: mgr inż. Agnieszka
Michalik tel. 012 628 23 28 e-mail: amichalik@pk.edu.pl
oraz kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca - tel. 012 628 23 20,
e-mail: sgaca@pk.edu.pl
2. Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych: Dariusz Pomykalski
- e-mail: dpomykalski@gddkia.gov.pl
Licząc na Państwa zrozumienie, z góry dziękujemy za pozytywną reakcję oraz pomoc
w gromadzeniu niezbędnych danych do oceny niestandardowego oznakowania autostrad
i dróg ekspresowych.
Z poważaniem
Marcin Nowacki
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