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Inwestujmy w brd  
 
Wst p 

 
olejny rok sytuacja na polskich drogach ulega poprawie. W 2010 r. w Polsce dosz o do 
38 832 wypadków drogowych, w których zgin o 3 907 osób, a 48 952 zosta y ranne. 
Do Policji zg oszono 416 075 kolizji drogowych. W porównaniu z 2009 r. jest to mniej 

wypadków o 12,1%, mniej zabitych o 14,6%, mniej rannych o 12,7%. To du y post p, ale wci  
za ma y. Wszyscy doskonale zdajemy sobie spraw , e nale y kontynuowa  dzia ania na rzecz 
zmiany zachowa  wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zrozumieli, e sytuacja na 
drodze zale y przede wszystkim od nich samych.  

Maj  Pa stwo przed sob  doroczne Sprawozdanie Krajowej Rady Bezpiecze stwa Ruchu Dro-
gowego w nowej formule. Rada zdecydowa a bowiem, e przy utrzymaniu rocznego cyklu 
wydawniczego, ale po zmianie tytu u, formu y i formy graficznej nowe sprawozdanie powinno 
sta  si  swego rodzaju raportem na temat stanu bezpiecze stwa ruchu drogowego w Polsce. 
Wobec tego zmienili my w nim podej cie do tematu brd na problemowe i zadaniowe, dzi ki 
czemu sprawozdanie sta o si  bardziej czytelne i � mamy nadziej  � b dzie ch tniej czytane. 
Chcemy w ten sposób stworzy  z raportu ród o pewnej informacji o brd w naszym kraju i dzia-
aniach realizowanych w tym zakresie. Da  punkt wyj cia do ogólnopolskiej dyskusji i wniosków 

w gronie wszystkich zainteresowanych tematyk  bezpiecze stwa na drogach, w tym mediów. 
Zbudowa  wokó  tego raportu spo eczno  brd. Kolegium Redakcyjne Raportu i jego Autorzy 
maj  wiadomo , e sprawozdanie w nowej formule by  mo e jest jeszcze materia em niedo-
skona ym, cho by dlatego, e przygotowanym po raz pierwszy. Dlatego s  otwarci na uwagi 
i podpowiedzi.  

Wierzymy, e wnioski zawarte w raporcie pos u  do jeszcze wi kszej integracji rodowiska dzia-
aj cego na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego w Polsce i pomog  Krajowej Radzie 

Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego jeszcze skuteczniej koordynowa  dzia ania partnerów 
i sojuszników na rzecz poprawy bezpiecze stwa na polskich drogach.  

Warto bowiem przypomnie , e znacz ce zmniejszenie si  liczby wypadków drogowych w ko-
lejnym roku by o mo liwe dzi ki ci kiej pracy wszystkich Partnerów dzia aj cych na rzecz brd. 
Cieszy fakt, e w tym dziele bierze udzia  coraz wi cej podmiotów: obok instytucji pa stwowych 
- organizacje pozarz dowe, samorz dy, przedsi biorstwa, instytucje naukowo � badawcze 
i wiele, wiele innych. Raport KRBRD jest swoistym podzi kowaniem im wszystkim za dotych-
czasowy wysi ek i zach t  do dalszej pracy.  

�Inwestujmy w brd� � ten apel przez ca y rok towarzyszy  dzia aniom realizowanym w ramach 
Krajowej Rady BRD. Dlatego jedn  z rekomendacji KRBRD jest stworzenie systemu finansowania 
inwestycji w brd.  
 
 
 

K 
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1. Stan bezpiecze stwa ruchu drogowego 
w Polsce: statystyka*, przyczyny wypadków 
i analiza ich struktury  

 
 2010 r. w Polsce dosz o do 38 832 wypadków drogowych, w których zgin o 3 907 
osób, a 48 952 zosta y ranne. Do Policji zg oszono 416 075 kolizji drogowych. 
W porównaniu z 2009 r. jest to: 

 mniej wypadków o 5 364 ( - 12,1%), 
 mniej zabitych o 665  ( - 14,6%), 
 mniej rannych o 7 094  ( - 12,7%), 
 wi cej kolizji o 34 306  ( + 9%). 
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Najcz ciej sprawcami wypadków drogowych s : 

 kieruj cy pojazdami � 79% (30 628) wypadków, 
 piesi � 11% (4 427) wypadków, 
 inni (pasa erowie, wspó wina, inne przyczyny) � 10% (3 777) wypadków. 

W ród przyczyn wypadków powodowanych przez  kieruj cych pojazdami najcz stszymi s : 

 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu � 30% (9 222) wypadków, 
 nieprzestrzeganie pierwsze stwa przejazdu � 25% (7 750) wypadków, 
 nieprawid owe zachowanie wobec pieszego (nieprawid owe przeje d anie przej  dla 

pieszych oraz nieust pienie pierwsze stwa pieszemu)  - 14% (4 266) wypadków. 

* ród o danych o wypadkach: Komenda G ówna Biuro Ruchu Drogowego Wydzia  Profilaktyki i Analiz Policji

W 
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Wypadki Zabici Ranni 
Województwo 

2009 2010 Spadek 2009 2010 Wzrost/
spadek 2009 2010 Spadek 

Dolno l skie 2 668 2 294 -374 294 241 -53 3 646 3 098 -548 
Kujawsko-pomorskie 1 646 1 490 -156 231 228 -3 1 943 1 799 -144 
Lubelskie 2 093 1 820 -273 318 256 -62 2 674 2 288 -386 
Lubuskie 992 845 -147 137 108 -29 1 323 1 113 -210 

ódzkie 4 709 4 157 -552 347 320 -27 5 958 5 226 -732 
Ma opolskie 4 418 4 003 -415 314 235 -79 5 603 5 046 -557 
Mazowieckie 5 763 5 190 -573 786 655 -131 7 082 6 339 -743 
Opolskie 912 836 -76 114 107 -7 1 128 1 028 -100 
Podkarpackie 2 173 1 961 -212 220 202 -18 2 776 2 571 -205 
Podlaskie 1 041 847 -194 179 146 -33 1 353 1 125 -228 
Pomorskie 2 848 2 660 -188 257 198 -59 3 641 3 406 -235 

l skie 5 565 5 015 -550 414 352 -62 6 854 6 132 -722 
wi tokrzyskie 1 744 1 574 -170 176 197 21 2 275 2 017 -258 

Warmi sko-mazurskie 1 817 1 725 -92 176 168 -8 2 382 2 338 -44 
Wielkopolskie 3 989 2 930 -1 059 403 343 -60 5 171 3 624 -1 547 
Zachodniopomorskie 1 818 1 485 -333 206 151 -55 2 237 1 802 -435 
O g ó  e m 44 196 38 832 - 5 364 4 572 3 907 - 665 56 046 48 952 - 7 094 

 
Rok 2010 to tak e rok spadku liczby przest pstw drogowych, co wi e si  z popraw  stanu 

bezpiecze stwa na naszych drogach. Ogó em w Polsce w zwi zku z przest pstwami drogowymi 
Policja wszcz a 165 885 post powa  karnych (o 12 132 mniej ani eli w 2009 r.), przy czym 
138 581 za przest pstwa zwi zane z jazd  pod wp ywem alkoholu. 
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Rok 
Liczba 

wypad-
ków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba kolizji 
(zg oszonych 

Policji) 

Liczba sam. 
osobowych 

w tys. 

Liczba 
miesz-

ka ców 
w tys. 

Zagro enie 
mieszka ców 

(zabici / 100 tys. 
mieszka ców) 

Wska nik 
motoryzacji 

(liczba samo-
chodów 

osobowych / 
1tys. miesz-

ka ców) 

2001 53 799 5 534 68 194 342 408 10 503 38 632 14 272 
2002 53 559 5 827 67 498 358 807 11 029 38 219 15 289 
2003 51 078 5 640 63 900 367 700 11 244 38 191 15 294 
2004 51 069 5 712 64 661 424 938 11 975 38 174 15 314 
2005 48 100 5 444 61 191 401 440 12 339 38 157 14 323 
2006 46 876 5 243 59 123 411 727 13 384 38 126 14 351 
2007 49 536 5 583 63 224 386 934 14 589 38 116 15 383 
2008 49 054 5 437 62 097 381 520 16 079 38 136 14 422 
2009 44 196 4 572 56 046 386 934 16 495 38 167 12 432 

2010 38 832 3 907 48 952 416 075 16 990 38 187 10 445 

10/09 -12% -15% -13% -4% 3% 0,05%     
10/01 -28% -29% -28% 8% 62% -1%     

* wg  G ównego Urz du Statystycznego 

Wed ug sprawozdania Komendy G ównej Pa stwowej Stra y Po arnej (KGPSP) ogólna 
liczba miejscowych zagro e  w komunikacji drogowej, w porównaniu do roku 2009 wzros a 
o 2,8%. W roku 2010 wypadki drogowe stanowi y 17% wszystkich miejscowych zagro e  w skali 
kraju i oko o 12% ogó u interwencji jednostek ochrony przeciwpo arowej. Statystycznie, w skali 
roku 2010, do wypadku drogowego jednostki stra y po arnej wyje d a y co 8,9 minuty tj.  
o 16 sekund cz ciej ni  w roku 2009. Bior c pod uwag  rodzaj rodków transportu, najwi kszy 
udzia  w wypadkach drogowych tradycyjnie maj  samochody osobowe oraz samochody ci a-
rowe.  

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej sytuacja na polskich drogach jest wci  nie 
najlepsza. Niestety Polska mimo znacznej poprawy, z 29% spadkiem liczby zabitych w latach 
2001-2010, znajduje si  na ko cu listy krajów, które osi gn y pozytywne efekty. Po 9 latach 
realizacji III Programu Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej, tylko 9 krajów by o 
bliskich osi gni cia spadku 50%. Najlepsze wyniki i spadek zabitych o ponad 40% uzyska a Fran-
cja (-48%), Portugalia (-50%) i Hiszpania (-51%), czyli kraje, w których wprowadzono system 
automatycznego nadzoru nad przestrzeganiem pr dko ci. Unia Europejska, jako ca o , jest 
do  daleko od realizacji wyznaczonego celu. Spadek liczby zabitych dla ca ej Unii w latach 
2001-2009 wyniós  35%. 

Zagro enie Polaków utrat  ycia w wypadku drogowym jest nadal jednym z najwi kszych 
w Europie, prawie dwa razy wy sze ni  rednio w Unii Europejskiej i ponad 3 razy wy sze ni  
w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Holandii. 
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1.1. Pr dko  

Dane statystyczne o wypadkach drogowych, wyniki bada  krajowych i zagranicznych, liczne 
relacje z wypadków i katastrof drogowych pokazuj , e g ówn  przyczyn  zagro e  na drogach 
jest nadmierna pr dko . Wci  jednak ograniczenia pr dko ci czy cz sta kontrola radarowa 
prowadzona przez Policj  spotyka si  z powszechnym protestem. Chocia  w spo ecze stwie 
polskim coraz wi cej osób rozumie konieczno  takich dzia a , to jednak ci gle s yszy si  opini , 
e nie ma sposobu na zmuszenie kierowców do bezpiecznych zachowa  na drodze np. do wol-

niejszej jazdy. Jednak z do wiadcze  innych krajów wynika, e konsekwentne zarz dzanie 
pr dko ci  s u y poprawie bezpiecze stwa, a szczególnie bezpiecze stwa osób pieszych.  
Czym mniejsza pr dko  pojazdu, tym wi ksz  szans  ma pieszy. Do wielu wypadków nie do-
chodzi dzi ki zmniejszeniu pr dko ci pojazdów, bo zarówno kierowca, jak i pieszy maj  wi cej 
czasu na skorygowanie pope nianych b dów. Na przyk ad gdy pieszy wejdzie na jezdni  26 m 
przed samochodem jad cym z pr dko ci  50 km/h kierowca zd y zatrzyma  pojazd, podczas 
gdy pojazd zbli aj cy si  do przej cia z pr dko ci  60 km/h uderzy w pieszego z pr dko ci  40 
km/h. 

 

 
 
 

 

 

 

Stwierdzono ponad wszelk  w tpliwo , e wysoka pr dko  zwi ksza prawdopodobie stwo 
udzia u w wypadku drogowym i jego konsekwencje. Wi ksze zagro enie uczestniczenia w wy-
padku drogowym jest spowodowane tym, e: 

 pojazd jad cy z du  pr dko ci  jest mniej stabilny na zakr tach,  

 kierowca ma mniej czasu, aby zareagowa  na niebezpiecze stwo,  

 skraca si  czas, który maj  inni u ytkownicy, aby wykry  szybko jad cy pojazd,  

 zwi ksza si  dystans potrzebny do zatrzymania pojazdu (wyd u a si  droga hamowania). 

Wysoka pr dko  oznacza równie  powa niejsze konsekwencje wypadku drogowego. Ryzyko 
zgonu pieszego ro nie wraz ze wzrostem pr dko ci pojazdu.  
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1.1.1. Statystyka i analiza przyczyn 

 W 2010 r. z powodu niedostosowania pr dko ci do warunków ruchu dosz o do 9 222 wypad-
ków drogowych, w których 1 117 osób zgin o, a 13 099 zosta o rannych. Najwi cej zdarze  
z powodu pr dko ci mia o miejsce na obszarze zabudowanym (54,3%), jednak e na obszarze 
niezabudowanym zgin a wi ksza liczba osób (62,1%). 

 

Obszar Wypadki % Zabici % Ranni % 
niezabudowany 4 217 45,7 694 62,1 6 215 47,4 
zabudowany 5 005 54,3 423 37,9 6 884 52,6 

Ogó em 9 222 100,0 1 117 100,0 13 099 100,0 

Najcz stszym rodzajem wypadków by o: wywrócenie si  pojazdu (18,2% ogó u zdarze ), naje-
chanie na drzewo (17,9%) oraz zderzenia czo owe (16,4%). 

 

Rodzaj Wypadki % Zabici % Ranni % 
Wywrócenie si  pojazdu 1 683 18,2 115 10,3 2 365 18,1 
Najechanie na drzewo 1 649 17,9 371 33,2 2 224 17 
Zderzenie pojazdów czo owe 1 517 16,4 204 18,3 2 657 20,3 
Zderzenie pojazdów tylne 1 334 14,5 65 5,8 1 823 13,9 
Zderzenie pojazdów boczne 806 8,7 112 10 1 228 9,4 
Najechanie na s up, znak 535 5,8 63 5,6 674 5,1 
Najechanie na pieszego 457 5 71 6,4 482 3,7 
Najechanie na barier  ochronn  248 2,7 31 2,8 312 2,4 
Wypadek z pasa erem 231 2,5 23 2,1 346 2,6 
Najechanie na pojazd unieruchomiony 186 2 17 1,5 241 1,8 
Najechanie na dziur , wybój, garb 13 0,1 2 0,2 20 0,2 
Najechanie na zwierz  4 0 1 0,1 4 0 
Najechanie na zapor  kolejow  3 0 0 0 3 0 
Inne 556 6 42 3,8 720 5,5 

Ogó em 9 222 100,0 1 117 100,0 13 099 100,0 
 



Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 13

W ród grup wiekowych sprawców zdarze  z powodu pr dko ci, najwi cej w stosunku do po-
pulacji (7,8%) spowodowali kieruj cy w przedziale wiekowym 18-24 lata. Przyczyn  43% 
wypadków, które spowodowali, by o w a nie niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu, 
a o ich ci ko ci wiadczy 58% ogó u zabitych. Jest to grupa osób, któr  cechuje brak do wiad-
czenia i umiej tno ci w kierowaniu pojazdami oraz du a sk onno  do brawury i ryzyka.  

Wiek Wypadki % Zabici % Ranni % 
 0 - 06 1 0,0 - - 2 0,0 
07 - 14 50 0,5 - - 59 0,5 
15 - 17 194 2,1 18 1,6 266 2,0 
18 - 24 3 083 33,4 420 37,6 4 653 35,5 
25 - 39 3 403 36,9 415 37,2 4 701 35,9 
40 - 59  1 878 20,4 196 17,5 2 602 19,9 
60 plus 453 4,9 62 5,6 603 4,6 

b/d 160 1,7 6 0,5 213 1,6 
Ogó em 9 222 100,0 1 117 100,0 13 099 100,0 

Wg rodzaju pojazdu najwi cej wypadków spowodowali kieruj cy samochodami osobowymi, 
których porusza si  najwi cej na polskich drogach, nast pnie kieruj cy samochodami ci aro-
wymi oraz motocykli ci. 

 

Rodzaj pojazdu Wypadki % Zabici % Ranni % 
Samochód osobowy 7 413 80,4 895 80,1 10 872 83,0 
Samochód ci arowy 671 7,3 86 7,7 936 7,2 
Motocykl 558 6,1 109 9,8 542 4,1 
Motorower 295 3,2 12 1,1 324 2,5 
Rower 96 1,0 4 0,4 97 0,7 
Autobus  70 0,8 3 0,3 147 1,1 
Inny pojazd 61 0,7 5 0,4 78 0,6 
Nieustalony 27 0,3 0 0,0 38 0,3 
Ci gnik rolniczy 16 0,2 2 0,2 15 0,1 
Tramwaj, trolejbus 9 0,1 0 0,0 41 0,3 
Pojazd uprzywilejowany 5 0,1 1 0,1 9 0,1 
Pojazd wolnobie ny 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Najwi cej ofiar miertelnych w wypadkach spowodowanych niedostosowaniem pr dko ci do 
warunków ruchu, obok kieruj cych i pasa erów samochodów osobowych, których udzia  w tych 
wypadkach jest najwi kszy, zanotowano w ród motocyklistów i ich pasa erów (9,5%) oraz pie-
szych (7,7%). 

 

Rodzaj u ytkownika Zabici % Ranni % 
Motorowerzy ci 12 1,1 336 2,6 
Piesi 86 7,7 547 4,2 
Rowerzy ci 26 2,3 202 1,5 
U ytkownicy autobusów 2 0,2 218 1,7 
U ytkownicy ci gników 4 0,4 30 0,2 
U ytkownicy innych pojazdów 5 0,4 88 0,7 
U ytkownicy motocykli 106 9,5 522 4,0 
U ytkownicy pojazdów uprzywilejowanych 0 0,0 10 0,1 
U ytkownicy samochodów ci arowych 37 3,3 501 3,8 
U ytkownicy samochodów osobowych 839 75,1 10 602 80,9 
U ytkownicy tramwajów i trolejbusów - - 43 0,3 
O g ó  e m 1 117 100,0 13 099 100,0 
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1.1.2. Dzia ania 

W celu zmniejszenia zagro e  wynikaj cych z cz stego przekraczania dozwolonych pr dko ci 
w 2010 r. jednostki Policji prowadzi y intensywne dzia ania kontrolne w ramach dzia a  ogólno-
polskich (akcje �PR DKO �), jak i na szczeblu lokalnym. Do kontroli pr dko ci policjanci 
wykorzystywali radarowe mierniki pr dko ci, wideorejestratory i fotoradary. Nadzór policyjny 
by  wspomagany przez Inspekcj  Transportu Drogowego (ITD), a na szczeblu lokalnym przez 
Stra e Miejskie. W celu upowszechnienia wiedzy na temat wp ywu pr dko ci na zagro enia 
w ruchu drogowym prowadzono dzia ania edukacyjno-informacyjne, w tym np.: 

 kampani  �Pr dko  zabija! W cz my lenie� (wi cej informacji w rozdziale 6), 

 kampani  �Jeste  sprawc , jeste  ofiar � prowadzon  w ramach �Programu Drogi Zaufania� 
(opowie ci sprawców wypadków dotyczy y tak e wypadków spowodowanych przez nad-
miern  pr dko  � wi cej informacji w rozdziale 6), 

 rozstawienie tzw. �zegarów mierci� w ramach �Programu Drogi Zaufania�, zawieraj cych 
informacje o liczbie ofiar wypadków spowodowanych ró nymi czynnikami, w tym nadmiern  
pr dko ci , 

 wydanie i rozpowszechnienie � w ramach �Programu Drogi Zaufania� � mapy fotoradarów 
umiejscowionych przy drogach krajowych, 

 akcj  Narodowy Eksperyment Bezpiecze stwa �Weekend Bez Ofiar� � ogólnopolski apel 
o bezpieczn  jazd , pikniki edukacyjne, w ramach których mo na by o np. skorzysta  z symu-
latora zderzenia i przekona  si , jakie mog  by  konsekwencje zbyt szybkiej jazdy. Informacje 
radiowe, telewizyjne i prasowe dotyka y równie  problemu nadmiernej pr dko ci jako przy-
czyny wypadków drogowych. W ramach Narodowego Eksperymentu Bezpiecze stwa 
�Weekend Bez Ofiar� w dniach 6-8 sierpnia Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego 
prowadzi a wzmo one kontrole na wszystkich drogach w Polsce (wi cej informacji w rozdzia-
le 6). 

 konkurs plastyczny �Pr dko  zabija. W cz my lenie�. 

Komenda G ówna Policji (KGP) zorganizowa a i nadzorowa a ogólnopolskie dzia ania 
pod kryptonimem �PR DKO �, które polega y na zintensyfikowanych kontrolach maj cych 
na celu zmniejszenie liczby kierowców przekraczaj cych dozwolon  pr dko . Dzia ania prze-
prowadzono w ca ym roku 6 razy. 

W trakcie prowadzonych dzia a : 
 skontrolowano 113 972 pojazdy, 

 ujawniono 61 565 przypadków przekroczenia pr dko ci przy u yciu wideorejestratorów oraz 
17 893 przy u yciu urz dze  automatycznych (fotoradarów), czyli 70% skontrolowanych 
kierowców nie stosowa o si  do istniej cych ogranicze  pr dko ci, 

 na o ono 61 083 mandaty karne, 

 z zaistnia ych 453 w trakcie prowadzonych dzia a  wypadków drogowych tylko 2 wydarzy y 
si  w miejscach obj tych pomiarem automatycznym, 

 niedostosowanie pr dko ci do warunków jazdy by o przyczyn  64 (14,1%) zaistnia ych wy-
padków (w normalnej s u bie w roku 2010 odsetek ten wynosi  23,7%). 

Ponadto Komendy Wojewódzkie Policji (KWP) prowadzi y w asne akcje. Na przyk ad w woje-
wództwie l skim w trakcie codziennej s u by funkcjonariusze ruchu drogowego (wykorzystuj c 
118 radarowych mierników pr dko ci, 22 pojazdy wyposa one w wideorejestrator oraz 7 foto-
radarów) w 2010 r. ogó em ujawnili 88 082 wykrocze  z powodu przekroczenia dozwolonej 
pr dko ci. W województwie ma opolskim na podstawie analizy stanu bezpiecze stwa  
w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie opracowano program poprawy bezpiecze -
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stwa na najbardziej zagro onych drogach krajowych pn. �TRASA�. W województwie zachodnio-
pomorskim prowadzono dzia ania lokalne obejmuj ce obszar kilku powiatów, b d  ca ego 
województwa, np. �Bezpieczna Trójka� � dzia ania na drodze krajowej nr 3 i �Bezpieczna Szóst-
ka� � dzia ania na drodze krajowej nr 6. 

 

 

1.1.3. Wnioski i rekomendacje 

Nadmierna pr dko  jest wci  najcz stsz  przyczyn  wypadków, wobec czego nale y konty-
nuowa  dzia ania skutecznie przeciwdzia aj ce temu zjawisku. Z do wiadcze  wielkopolskiej 
Komedy Policji wynika, e powinno si  doposa y  jednostki Policji w specjalistyczny sprz t do 
dynamicznej kontroli pr dko ci, czyli radiowozy nieoznakowane wyposa one w wideorejestra-
tory i kontynuowa  ponadpowiatowe patrole ruchu drogowego wyposa one w takie 
radiowozy. System ten, wprowadzony przez WRD KWP w Poznaniu, sprawdzi  si  w roku 2010. 
Za efektywne uwa a si  tak e kierowanie Policji na drogi o najwi kszym zagro eniu wypadko-
wo ci  w zwi zku z przekraczaniem przez kieruj cych dopuszczalnych limitów pr dko ci.  

Analiza efektów w zakresie poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego na terenie wojewódz-
twa warmi sko-mazurskiego pozwala wnioskowa , i  przyj ta strategia, poparta w a ciw  
realizacj , okaza a si  bardzo skuteczna. Podstawowe wska niki opisuj ce stan brd osi gn y 
poziom nienotowany w adnym innym regionie kraju. Wydaje si , e kluczowym czynnikiem 
maj cym wp yw na osi gni cie takich wyników by o stworzenie w a ciwych podstaw dla koor-
dynacji dzia a  okre lonych w programie, okre lenie g ównych priorytetów oraz ród a 
finansowania dla dzia a  z obszaru zarz dzania systemem brd. Utworzenie na bazie Wojewódz-
kiego O rodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, pierwszego w skali kraju Regionalnego Centrum 
BRD da o mo liwo  wsparcia i ci g ej realizacji projektów ukierunkowanych na usprawnienie 
edukacji i nadzoru - zidentyfikowanych jako najbardziej efektywne, a jednocze nie najmniej 
kapita och onne.  

Nale y kontynuowa  dzia ania �Pr dko �, wzmóc ujawnialno  tej grupy wykrocze , repre-
sjonowa  ujawnione wykroczenia, polegaj ce na przekraczaniu dopuszczalnej pr dko ci jazdy, 
organizowa  dzia ania informacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na t  grup  wykrocze . 
Ponadto nale y kontynuowa  dotychczasowe dzia ania in ynieryjne zmierzaj ce do uspokoje-
nia ruchu i separacji poszczególnych grup uczestników ruchu, takie jak.: remonty nawierzchni, 
budow  chodników i cie ek rowerowych, wytyczanie przej  dla pieszych z sygnalizacj  
wietln , przebudow  skrzy owa , optyczne zw anie jezdni, stawianie bezpiecznych barier 

drogowych, modernizacj  zatok autobusowych itp. 
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1.2. Alkohol 

Od wielu lat alkohol jest postrzegany jako g ówna przyczyna wypadków drogowych. 
Z przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej bada  opinii spo ecznej wynika, e a  
94% mieszka ców Unii Europejskiej uwa a, e prowadzenie pojazdu pod wp ywem alkoholu 
jest najwa niejszym problemem bezpiecze stwa ruchu. W Polsce a  97% mieszka ców uwa a, 

e alkohol jest najwa niejszym problemem na naszych drogach. 

rozmowa przez telefon komórkowy
podczas jazdy, przy wykorzystaniu

zestawu g o no mówi cego 

niezapinanie pasów bezpiecze stwa
przez kierowców i pasa erow

rozmowa przez telefon komórkowy
podczas jazdy, bez zestawu g o no

mówi cego 

przekraczanie dozwolonych
pr dko ci

prowadzenie pojazdu pod wp ywem
alkoholu

g ówny problem brd redni problem brd brak problemu brak danych

94 5

78 19

76 21

74 18 6

26 50 22

1

2

3

Liczba wypadków i ofiar wypadków spowodowana przez nietrze wych kierowców i pieszych 
wiadczy o tym, e spo ecze stwo polskie, cho  pot pia pijanych sprawców wypadków, wci  

zbyt ma o wie o negatywnym wp ywie alkoholu na organizm ludzki.  

Tymczasem picie alkoholu przede wszystkim zaburza ocen  zagro e  wyst puj cych w ruchu 
drogowym, powoduje przecenianie w asnych mo liwo ci, ponadto: 

 zmniejsza szybko  reakcji (wyd u enie czasu reakcji o 0,3 � 0,5 sek., normalny czas reakcji 
kierowcy 0,5-0,8 s),  

 ogranicza pole widzenia,  

 powoduje b dn  ocen  odleg o ci i pr dko ci innego pojazdu,  

 os abia wzrok ,  

 obni a koncentracj  uwagi,  

 zaburza koordynacj  ruchów.  

Wielu kierowców wierzy, e jest w stanie kontrolowa  swoje zachowanie po wypiciu alkoholu, 
a tak e, e mog  bezpiecznie prowadzi , je eli st enie alkoholu w ich krwi nie przekroczy o 
dopuszczalnego poziomu. Tymczasem na podstawie wieloletnich bada  naukowych wiadomo 
ju , e: 

 spo ycie alkoholu prowadzi do zaburze  zachowania uczestnika ruchu drogowego i nie ma 
takiego st enia alkoholu we krwi, który nie powodowa by zaburze , 
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 wp yw alkoholu na funkcjonowanie cz owieka zale y od st enia alkoholu w jego krwi � im 
jest ono wy sze, tym powa niejsze s  zak ócenia w dzia aniu, tym wi cej funkcji jest uszko-
dzonych, tym powa niejsze jest ryzyko wypadku, 

 nietrze wy uczestnik ruchu stanowi zagro enie nie tylko dla siebie, ale tak e dla innych. 

1.2.1.  Statystyka i analiza przyczyn 

W 2010 r. nietrze wi uczestnicy ruch drogowego brali udzia  w 4 524 wypadkach drogowych 
(11,6% ogó u wypadków), mier  w nich ponios o 455 osób (11,6% ogó u zabitych), a 5 620 osób 
odnios o obra enia (11,5% ogó u rannych).  

Wypadki Zabici Ranni 
Województwa 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 
Dolno l skie  262 5,8 15 3,3 345 6,1 
Kujawsko � pomorskie 161 3,6 27 5,9 185 3,3 
Lubelskie 307 6,8 25 5,5 405 7,2 
Lubuskie 79 1,7 7 1,5 104 1,9 

ódzkie 495 10,9 52 11,4 592 10,5 
Ma opolskie 414 9,2 21 4,6 510 9,1 
Mazowieckie (bez terenu dzia ania KSP Warszawa) 354 7,9 50 11,0 452 8,1 
Opolskie 82 1,8 10 2,2 97 1,7 
Podkarpackie 223 4,9 35 7,7 293 5,2 
Podlaskie 133 2,9 19 4,2 198 3,5 
Pomorskie 247 5,5 16 3,5 290 5,2 

l skie 635 14,0 30 6,6 761 13,5 
wi tokrzyskie 280 6,2 45 9,9 332 5,9 

Warmi sko-mazurskie 263 5,8 39 8,6 321 5,7 
Wielkopolskie 277 6,1 38 8,4 343 6,1 
Zachodniopomorskie 157 3,5 15 3,3 194 3,5 
Komenda Sto eczna Policji 155 3,4 11 2,4 198 3,5 
POLSKA 4 524 100,0 455 100,0 5 620 100,0 

W porównaniu do roku ubieg ego, znacznie zmniejszy a si  liczba osób nietrze wych 
uczestnicz cych w wypadkach drogowych � o 822 osoby (-15,4%). 

Nietrze wi najcz ciej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: 
niedziele (20,5%) i soboty (20,4%). Niew tpliwie wp yw na to ma fakt, e koniec tygodnia, dni 
wolne od pracy, sprzyjaj  spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spo ywany jest 
alkohol. Generalnie bowiem w te dni zwi ksza si  liczba uczestników ruchu pod wp ywem alko-
holu. 

W trakcie doby kulminacyjny jest przedzia  pomi dzy godzin  17.00 a 23.00. W 2010 r. 
w godzinach tych nietrze wi uczestniczyli w 2 101 wypadkach, co stanowi 46,4% wszystkich 
wypadków z ich udzia em. Zgin o w nich 238 osób (51,6%), a ranne zosta y 2 443 osoby 
(43,4%). Rozk ad godzinowy wypadków z udzia em nietrze wych pokrywa si  z ogóln  tenden-
cj  ich wyst powania. W godzinach, gdy wyst pi a kulminacja, w co dziewi tym wypadku gin  
cz owiek. 
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Wypadki Zabici Ranni 
Dni tygodnia 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 
Poniedzia ek 512 11,3 51 11,1 592 10,5 
Wtorek 464 10,3 61 13,2 532 9,5 

roda 489 10,8 50 11,1 578 10,3 
Czwartek 550 12,2 55 12,1 630 11,2 
Pi tek 657 14,5 55 12,1 805 14,3 
Sobota 924 20,4 99 21,9 1 194 21,2 
Niedziela 928 20,5 84 18,4 1 289 22,9 
O g ó  e m 4 524 100,0 455 100,0 5 620 100,0 

 

W 2010 r. nietrze wi uczestnicy ruchu spowodowali 3 486 wypadków (8,9% ogó u), w których 
zgin y 352 osoby (9%), a rannych zosta o 4 397 osób (8,9%). Najliczniejsz  grup  nietrze wych 
sprawców wypadków stanowili kieruj cy pojazdami. Byli oni sprawcami 2 455 wypadków, 
w których zgin o 248 osób, a rannych zosta o 3 419 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wy-
padków spowodowanych przez kieruj cych, nietrze wi stanowili 8%. W porównaniu do 2009 r. 
nast pi  znaczny spadek liczby wypadków spowodowanych przez nietrze wych kieruj -
cych � o 552 ( -17,9%). 

W grupie nietrze wych kieruj cych najwi ksze zagro enie bezpiecze stwa stanowili kieruj cy 
samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 890 wypadków (77% wypadków spowodo-
wanych przez nietrze wych kieruj cych). Wska nik ten jest ni szy ni  w roku poprzednim 
(2009 r. � 80,7%). W wypadkach zawinionych przez nietrze wych kieruj cych samochodami 
osobowymi zgin y 203 osoby, tj. 81,9% miertelnych ofiar zdarze  spowodowanych przez nie-
trze wych kieruj cych (2009 r.� 84,7%), a rannych w tych wypadkach zosta o 2 785 osób, tj. 
81,5% (2009 r. � 84%). Nast pn  grup  nietrze wych u ytkowników stwarzaj c  zagro enie byli 
rowerzy ci. Spowodowali oni 189 wypadków (7,7%), w których zgin o 16 osób (6,5%), a 177 
zosta o rannych (5,2%). 
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Wypadki Zabici Ranni 
Rodzaj pojazdu sprawcy

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 

Samochód osobowy 1 890 77,0 203 81,9 2785 81,5 
Rower  189 7,7 16 6,5 177 5,2 
Motorower 155 6,3 6 2,4 177 5,2 
Motocykl 122 5,0 12 4,8 150 4,4 
Samochód ci arowy 55 2,2 8 3,2 73 2,1 
Inny pojazd 27 1,1 1 0,4 35 1,0 
Ci gnik rolniczy 13 0,5 2 0,8 17 0,5 
Autobus 2 0,1 - - 2 0,1 
Pojazd uprzywilejowany 1 0,0 - - 2 0,1 
Pojazd wolnobie ny 1 0,0 - - 1 0,0 
O g ó  e m 2 455 100,0 248 100,0 3 419 100,0 

Najwi cej wypadków nietrze wi kieruj cy spowodowali na skutek niedostosowania pr dko ci 
do warunków ruchu, nieudzielenia pierwsze stwa przejazdu oraz jazdy niew a ciw  stron  dro-
gi. 

Wypadki Zabici Ranni 
Przyczyny wypadków 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu 1 841 1 474 213 153 2 700 2 091 

Nie udzielenie pierwsze stwa przejazdu 313 277 26 20 451 402 

Jazda po niew a ciwej stronie drogi 151 120 24 14 305 178 

wyprzedzanie 144 97 21 20 189 149 

omijanie 69 56 10 11 78 53 

skr canie 79 70 1 3 102 85 

wymijanie 53 59 9 8 81 95 

Nieprawid owe zachowanie si  wobec pieszego 99 87 16 8 93 94 

Niezachowanie bezpiecznej odleg o ci 119 95 3 4 175 128 

Maj c na wzgl dzie wiek sprawców, nale y zwróci  uwag  na grup  wiekow  18-24 lata (prze-
dzia  7 letni), gdzie odnotowano znaczny odsetek wypadków spowodowanych pod dzia aniem 
alkoholu w porównaniu do grupy 25-39 lat, gdzie przedzia  obejmuje 15 lat. 

Grupy wiekowe Wypadki %  Zabici %  Ranni %  
07 - 14 4 0,2 - - 4 0,1 
15 � 17 62 2,5 6 2,4 98 2,9 
18 � 24 684 27,9 71 28,6 1 072 31,4 
25 � 39 983 40,0 92 37,1 1 386 40,5 
40 � 59 604 24,6 66 26,6 733 21,4 
60 plus 116 4,7 12 4,8 125 3,7 

b/d 2 0,1 1 0,4 1 0,0 

Najwi cej wypadków nietrze wi kieruj cy (pojazdami mechanicznymi i rowerami) powodowa-
li w miesi cach letnich, szczególnie w sierpniu. Jest to spowodowane tym, e jest to okres 
urlopowy, jest wi ksza swoboda, odbywa si  wi cej imprez (równie  plenerowych). 
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Wypadki Zabici Ranni 
Miesi ce 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 
Stycze  76 3,1 5 2,0 112 3,3 
Luty 76 3,1 10 4,0 92 2,7 
Marzec 163 6,6 13 5,2 217 6,3 
Kwiecie  230 9,4 26 10,5 325 9,5 
Maj 259 10,5 10 4,0 368 10,8 
Czerwiec 246 10,0 22 8,9 358 10,5 
Lipiec 281 11,4 19 7,7 388 11,3 
Sierpie  321 13,1 43 17,3 444 13,0 
Wrzesie  260 10,6 32 12,9 362 10,6 
Pa dziernik 257 10,5 34 13,7 367 10,7 
Listopad 205 8,4 26 10,5 268 7,8 
Grudzie  81 3,3 8 3,2 118 3,5 
O g ó  e m 2 455 100,0 248 100,0 3 419 100,0 

 

1.2.2.  Dzia ania 

KGP zorganizowa a i nadzorowa a ogólnopolskie dzia ania pod kryptonimem �ALKOHOL 
i NARKOTYKI� � ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kieruj cych w stanie po u yciu alkoho-
lu lub w stanie nietrze wo ci, b d  rodków dzia aj cych podobnie do alkoholu. Dzia ania 
przeprowadzono 6-krotnie w skali kraju. 

W trakcie prowadzonych dzia a : 

 poddano badaniu na zawarto  alkoholu 228 521 kieruj cych i 1 208 kieruj cych na zawar-
to  rodków dzia aj cych podobnie do alkoholu, 

 ujawniono 4 077 kieruj cych pod wp ywem alkoholu, co stanowi 1,78% poddanych badaniu 
oraz 21 (1,74% poddanych badaniu) kieruj cych b d cych pod wp ywem rodków dzia aj -
cych podobnie do alkoholu, 

 ujawniono 512 przest pstw z art. 244 KK (kierowanie w czasie obowi zywania zakazu pro-
wadzenia pojazdów). 

Oprócz policyjnych dzia a  prewencyjno-kontrolnych, prowadzono równie  w tym obszarze 
dzia ania edukacyjno-informacyjne (opisane dok adniej w rozdziale 6), maj ce na celu zmian  
zachowa  uczestników ruchu drogowego. By y to dzia ania w ramach których mo na by o prze-
kona  si  m.in., jak niebezpieczna jest jazda po spo yciu alkoholu i jakie mog  by  jej 
konsekwencje. Do najwa niejszych przedsi wzi  z tego obszaru mo na zaliczy : 

 kampani  spo eczn  �Bezpiecznie. Z pijanym nie jad !�,  

 kampani  �Europejska Noc Bez Wypadku�,  

 kampani  �Prowadz  jestem trze wy�, 

 akcj  Narodowy Eksperyment Bezpiecze stwa �Weekend Bez Ofiar�, 

 kampani  �Jeste  sprawc , jeste  ofiar � prowadzon  w ramach programu �Drogi zaufania � 
program ochrony ycia i zdrowia ludzi na drogach krajowych�, 

 akcj  �Deklaracja my l cego kierowcy� � Lato z radiem.  

Ponadto Komendy Wojewódzkie Policji prowadzi y w asne akcje. Na przyk ad w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w roku 2010 policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 398 541 
kontroli stanu trze wo ci. Ujawniono 2 530 przypadków kierowania pojazdem w stanie po u y-
ciu alkoholu (art 87 § 1 i 2 KW) i 9 291 przypadków jazdy w stanie nietrze wo ci (art. 178a § 1 i 2 
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KK). Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 238 bada  na zawarto  rodków dzia aj cych 
podobnie do alkoholu. Ujawniono 77 takich kieruj cych. 

W województwie wielkopolskim Inspektorzy Transportu Drogowego skontrolowali 330 
kierowców pod k tem zawarto ci alkoholu w wydychanym powietrzu w 6 przypadkach stwier-
dzono przekroczenie dopuszczalnych norm - spraw  przekazano Policji. 

W województwie l skim policjanci, wykorzystuj c 748 urz dze  do kontroli stanu trze wo-
ci, ujawnili ogó em 15 377 kieruj cych pojazdami pod wp ywem alkoholu. Przeprowadzono 13 

dzia a  wojewódzkich pn. �Trze wo �, w których skontrolowano 59 438 kieruj cych, ujawnio-
no 558 nietrze wych kieruj cych oraz 333 osoby znajduj ce si  po u yciu alkoholu. Ponadto 
zorganizowano XIV Ponadregionalne Miko owskie Seminarium Trze wo ciowe pt.: �Profilaktyka 
w aspekcie trze wo ci osób prowadz cych pojazdy mechaniczne � odpowiedzialno  za siebie 
i innych u ytkowników dróg�. 

W województwie ma opolskim prowadzono dzia ania pn.: �Policja przeciw pijanym kieru-
j cym�. Ma opolska Policja w po owie 2006 r. wprowadzi a zaostrzon  procedur  kontroln  
polegaj c  na badaniu stanu trze wo ci kieruj cych przy ka dej kontroli drogowej (niezale nie 
od przyczyny podj cia interwencji), jednocze nie d c do zwi kszania liczby takich kontroli. 
Liczba bada  trze wo ci kieruj cych prowadzona przez policjantów od 2006 r. zwi kszy a si  a  
o blisko 200%: ze 188 810 kontroli w 2006 r. do 534 122 w roku 2010. Pozwala to na ujawnianie 
najwi kszego procentu w kraju przypadków kierowania pojazdami przypadków kierowania po 
u yciu alkoholu (w Ma opolsce wska nik ten wynosi ponad 20% do ogó u ujawnionych nie-
trze wych kieruj cych i jest najwy szy w kraju � rednia ogólnopolska wynosi 15%).  
Takie dzia anie wpisuje si  w priorytety dzia ania s u b kontrolnych okre lone w programie 
Gambit 2005. W 2010 r. odnotowano 16,3% spadek wypadków z udzia em nietrze wych, liczba 
zabitych zmniejszy a si  a  o 26,7%, a rannych spad a o blisko 18%. Na przestrzeni lat 2006 � 
2010 liczba wypadków spowodowanych przez nietrze wych kieruj cych zmniejszy a si  z 278 
do 201, tj. o blisko 28%. W 2010 r. ujawniono 11 345 nietrze wych kieruj cych. 

W województwie wielkopolskim realizowano akcj  pt.: �Trze we województwo�. 
W ramach dzia alno ci profilaktycznej wykorzystano: alkogogle, a tak e 15 analizatorów zawar-
to ci alkoholu i 15 analizatorów narkotyków. Realizowano ponadto program edukacyjny 
�Sprawd  promile�, polegaj cy na SMS-owej mo liwo ci przybli onego sprawdzenia zawarto-
ci alkoholu w organizmie poprzez wykorzystanie tzw. �licznika trze wo ci�.  

Polski Zwi zek Motorowy wspieraj c krajowe kam-
panie poprawy brd przeprowadzi  ogólnopolsk  
inicjatyw  na rzecz brd �STOP Pijanym kierowcom!�. 
Kampania promowana by a g ównie podczas sporto-
wych imprez PZM, w szczególno ci dzi ki wsparciu 
poszczególnych Automobilklubów na wszystkich run-
dach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 
Informacja o kampanii dotar a do szerokiej grupy 
uczestników i kibiców rajdów, dzi ki naklejkom promo-
cyjnym (umieszczanym najcz ciej na samochodach 
rajdowych), banerów znajduj cych si  w najbardziej 
atrakcyjnych miejscach rajdów, tj. Parku Biurze Rajdu, 
Biurze Prasowym, punkcie start/meta, a tak e w infor-
macjach prasowych, które publikowane by y na stronie 
www.pzm.pl oraz newsletterze sportowym PZM. 

 

http://www.pzm.pl
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1.2.3. Wnioski i rekomendacje 

Na tle innych krajów Polska wyró nia si  bardzo rygorystycznymi rozwi zaniami prawnymi. 
Dopuszczalne st enie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2� W wi kszo ci krajów Unii Euro-
pejskiej� limit ten wynosi 0,5 �, a w Wielkiej Brytanii i Malcie nawet 0,8�. Zagro enie jakie 
stanowi  pijani kierowcy w Polsce jest ni sze ni  rednio w Unii Europejskiej. Zabici w wypad-
kach z udzia em pijanych kierowców samochodów osobowych, ci arowych i motocykli 
stanowi  9% ogó u , podczas gdy rednio w Europie w wypadkach tego typu ginie 12% wszyst-
kich ofiar miertelnych. A  w 13 krajach wska nik ten jest wy szy ni  w Polsce. Z danych tych 
wynika, e nietrafne jest tak cz sto powtarzane twierdzenie, e nie radzimy sobie z problemem 
alkoholu w ruchu drogowym. Na tle innych, sytuacja w Polsce nie jest wcale z a, cho  z porów-
nania aktywno ci Policji wynika, e liczba policyjnych kontroli trze wo ci na drogach jest 
znacznie ni sza ni  w innych krajach i wynosi 47 kontroli rocznie na 1 tysi c mieszka ców i jest 
jedn  z najni szych w Europie� (w Finlandii 385, w Szwecji 287, w S owenii 200, na W grzech 
130). Obecna liczba kontroli i inne podejmowane dzia ania doprowadzi y jednak do znacznego 
spadku zagro enia  

Z do wiadcze  Policji wynika, e nale y zwi kszy  liczb  i jako  urz dze  s u cych do bada-
nia zawarto ci alkoholu w wydychanym powietrzu kontynuowa  oraz rozwija  programy 
maj ce na celu wzmo enie kontroli trze wo ci (np. �Trze we Województwo� i �Województwo 
bez narkotyków�), wzmóc ujawnialno  tej grupy wykrocze , organizowa  dzia ania informacyj-
ne i profilaktyczne, dzia ania profilaktyczne kierowa  do kierowców i osób z otoczenia, pi tnuj c 
spo eczne przyzwolenie na kierowanie w stanie �po u yciu alkoholu�. Nale y propagowa  bez-
pieczne zachowania, tak aby zwi kszy  powszechn  wiedz  o tym, e nigdy nie nale y 
�miesza � picia alkoholu z jazd  samochodem.  

 

 

1.3. Droga 

Z danych KGP wynika, e b dy zwi -
zane z rozwi zaniami drogowymi jako 
jedyn  przyczyn  zdarzenia drogowego 
wyst puj  w 2-3% wypadków, a jako 
jedn  z 3 przyczyn w 28-34% wypad-
ków. Najwa niejszy wp yw na 
bezpiecze stwo ruchu maj  rozwi za-
nia wymuszaj ce uspokojenie ruchu 
(zmniejszenie pr dko ci), wybaczaj ce 
otoczenie drogi (bariery energoch on-
ne, infrastruktura podatna na uderzenia 
itp.), dostosowania geometrii drogi do 
jej charakteru i pr dko ci ruchu oraz 
kszta towanie drogi przyjaznej dla 
wszystkich uczestników ruchu, czyli 
tak e dla pieszych i rowerzystów. 

 

� DG MOVE: ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/alcohol_rules.pdf 
� PIN Flash n.16 Tackling the three main killers on the roads - A priority for the forthcoming EU Road Safety 
Action Programme ETSC 5 maja 2010 
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1.3.1. Statystyka i analiza przyczyn 

W 2010 r. zdecydowana wi kszo  wypadków � 27 836 � wydarzy a si  na obszarze zabudo-
wanym (71,7%). Zgin o w nich 1 812 osób, a 33 364 zosta y ranne. Poza obszarem 
zabudowanym mia o miejsce 10 996 wypadków (28,3% ogó u). W ich wyniku zgin o 2 095 
osób, a obra enia cia a odnios o 15 588 uczestników ruchu. 

Wypadki Zabici Ranni 
Obszar 

Liczba % Liczba % Liczba % 
Zabudowany 27 836 71,7 1 812 46,4 33 364 68,2 
Niezabudowany 10 996 28,3 2 095 53,6 15 588 31,8 
O g ó  e m 38 832 100,0 3 907 100,0 48 952 100,0 

Mimo, i  wi kszo  wypadków wydarzy a si  na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypad-
ków maj cych miejsce w obszarze niezabudowanym zgin o wi cej osób. Przyczyn  takiego 
stanu rzeczy upatrywa  mo na w tym, e na obszarach niezabudowanych kieruj cy rozwijaj  
wi ksze pr dko ci, cz sto w jednym samochodzie ginie wi cej ni  jedna osoba, a ponadto po-
moc lekarska dociera znacznie pó niej. 

Na prostych odcinkach dróg zaistnia o 21 370 wypadków (55%), mier  w nich ponios y 2 592 
osoby (66,3%), a ranne zosta y 25 932 osoby (52,9%). Kolejnym szczególnie niebezpiecznym 
miejscem s  skrzy owania z drog  z pierwsze stwem przejazdu � na ich obszarze mia o miejsce 
11 065 wypadków (28,5%), mier  ponios o 570 osób (14,6% ogó u), a obra e  dozna o 14 207 
osób (29%). 

Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni 

Prosty odcinek drogi 21 370 2 592 25 932 

Zakr t, uk 4 416 566 6 299 

Spadek 579 64 778 

Wzniesienie 433 57 618 

Wierzcho ek wzniesienia  36 2 51 

z drog  z pierwsze stwem 11 065 570 14 207 

o ruchu okr nym 378 10 448 

dróg równorz dnych 142 5 172 

* W zwi zku z mo liwo ci  wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK,  
w poz. 1-5 tabeli podano liczb  wyst pie  w danych opcjach, a suma nie jest 
równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 

G ówne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to: 
 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu - 5 069 wypadków, 

 nieudzielenie pierwsze stwa przejazdu - 2 593 wypadki, 

 nieprawid owe zachowanie wobec pieszego - 2 200 wypadków, 

 nieprawid owe wyprzedzanie - 1 458 wypadków, 

 niezachowanie bezpiecznej odleg o ci mi dzy pojazdami � 1 335 wypadków. 

G ówne przyczyny wypadków na skrzy owaniach z pierwsze stwem przejazdu to: 
 nieudzielenie pierwsze stwa przejazdu - 4 962 wypadki, 

 nieprawid owe zachowanie wobec pieszego - 1 791 wypadków, 
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 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu - 1 003 wypadki. 

G ówne przyczyny wypadków na zakr tach to: 
 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu - 2 878 wypadków, 

 jazda po niew a ciwej stronie drogi - 189 wypadków, 

 nieprawid owe wymijanie - 176 wypadków, 

 nieprawid owe wyprzedzanie - 164 wypadki. 

W 2010 r. zdecydowana wi kszo  wypadków mia a miejsce na drogach jednojezdniowych, 
dwukierunkowych � zdarze  tych by o 32 166, co stanowi 82,8% wszystkich wypadków, zgin y 
w nich 3 461 osób (88,6% ogó u zabitych), a 40 716 osób zosta o rannych (83,2%). 

G ówne przyczyny wypadków wyst puj cych na drogach jednojezdniowych dwukierunko-
wych to: 

 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu � 8 260 wypadków, 

 nieudzielenie pierwsze stwa przejazdu � 6 261 wypadków, 

 nieprawid owe zachowanie wobec pieszego � 3 117 wypadków, 

 nieprawid owe wyprzedzanie � 1 960 wypadków, 

 niezachowanie bezpiecznej odleg o ci mi dzy pojazdami � 1 589 wypadków, 

 nieprawid owe wykonywanie manewru skr tu � 958 wypadków. 

G ówne przyczyny wypadków wyst puj cych na drogach o dwóch jezdniach jednokierunko-
wych to: 

 nieudzielenie pierwsze stwa przejazdu � 1 222 wypadki, 

 nieprawid owe zachowanie si  wobec pieszego � 956 wypadków, 

 niedostosowanie pr dko ci do warunków ruchu � 843 wypadki, 

 niezachowanie bezpiecznej odleg o ci mi dzy pojazdami � 393 wypadki. 

 

Wypadki Zabici Ranni 
Miejsce zdarzenia 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 

Jezdnia 31 233 80,4 3 250 83,2 40 297 82,3 
Przej cie dla pieszych 3 482 9,0 196 5,0 3 518 7,2 
Pobocze 1 306 3,4 214 5,5 1 693 3,5 

Skarpa, rów 850 2,2 104 2,7 1 188 2,4 

Chodnik, droga dla pieszych 555 1,4 25 0,6 587 1,2 
Wyjazd z posesji 330 0,8 22 0,6 395 0,8 

Parking, plac 208 0,5 6 0,2 208 0,4 
Przystanek komunikacji publicznej 181 0,5 8 0,2 210 0,4 

Przejazd tramwajowy, torowisko 154 0,4 20 0,5 237 0,5 

Droga dla rowerów 178 0,5 1 0,1 184 0,4 
Most, wiadukt, estakada, tunel 125 0,3 17 0,4 158 0,3 

Przejazd kolejowy - niestrze ony 59 0,2 18 0,5 77 0,2 
Przejazd kolejowy � strze ony 32 0,1 15 0,4 27 0,1 

Pas dziel cy jezdni  50 0,1 2 0,1 60 0,1 

Przewi zka na drogach dwujezdniowych  27 0,1 2 0,1 34 0,1 
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Wypadki Zabici Ranni 
Rodzaj drogi 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 

Autostrada 274 0,7 28 0,7 401 0,8 

Droga ekspresowa 142 0,4 37 0,9 185 0,4 

O dwóch jezdniach jednokierunkowych 5 147 13,3 349 8,9 6 376 13,0 

Jednokierunkowa 1 103 2,8 32 0,8 1 274 2,6 

Dwukierunkowa, jednojezdniowa 32 166 82,8 3 461 88,6 40 716 83,2 

 

Wypadki drogowe i ich skutki na g ównych drogach kraju 

W Polsce, na autostradach, których d ugo  wynosi a na koniec grudnia 2010 r. -  859 km do-
sz o do  274 wypadków, w wyniku których 28 osób ponios o mier , a 401 zosta o rannych.  

2009  2010  
Nr drogi 

Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 
A 1 19 1 31 23 6 40 
A 2 47 3 80 50 7 69 
A 4 162 33 259 192 15 282 
A 6 2 - 3 7 - 8 
A 18 7 6 10 2 - 2 

Wed ug stanu na 31 grudnia 2010 r., czna d ugo  dróg krajowych w Polsce wynosi 
18 571 km. Ogó em, na tych drogach mia o miejsce 9 855 wypadków (25,4% ogó u wypadków), 
zgin o w nich 1 495 osób (38,3% ogó u zabitych), a rany odnios y 13 023 osoby (26,6% ogó u 
rannych). Wska nik wypadków na 100 km wynosi 53. Najwi cej wypadków zanotowano na dro-
dze nr 1, a nast pnie drogach: nr 7 i nr 8.  

2009 2010 
Nr drogi 

Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 
K 1 696 77 922 599 84 800 
K 2 288 55 385 223 59 288 
K 3 223 42 373 186 47 261 
K 4 318 43 415 320 43 473 
K 5 380 42 531 322 38 449 
K 6 194 42 250 194 28 234 
K 7 638 110 930 692 118 1 016 
K 8 440 86 650 459 110 697 
K 9 186 30 238 196 28 283 
K 10 257 38 329 230 30 291 
K 11 343 53 473 284 49 401 
K 12 402 65 522 336 42 470 
K 14 230 21 308 207 28 261 
K 19 289 60 390 251 42 305 
K 25 203 19 266 170 36 220 
K 72 189 23 260 163 18 221 
K 74 216 34 296 197 23 277 
K 78 164 19 217 173 21 217 
K 79 282 30 365 267 31 342 
K 94 225 32 297 208 24 278 
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Na drogach wojewódzkich, których d ugo  wynosi 28 466 km, dosz o do 6 497 wypadków, w 
wyniku których 830 osób ponios o mier , a 8 673 zosta y ranne.  

1.3.2. Dzia ania 

W celu zmniejszenia zagro e  na drogach zarz dcy dróg zrealizowali liczne inwestycje pole-
gaj ce na: 

 budowie obwodnic miast (11 obwodnic o cznej d ugo ci 58 km), 

 budowie chodników i ci gów pieszo-rowerowych, 

 tworzeniu bezpiecznych przej  przez drogi krajowe,  

 przebudowie skrzy owa , budowie rond, 

 budowie sygnalizacji wietlnych, 

 ustawianiu masztów do fotoradarów. 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorz dowych. W 2010 r. za-
ko czony zosta  Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorz dowych, 
realizowany przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego. Dzi ki rod-
kom finansowym pozyskanym z po yczek Banku wiatowego i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) w latach 2005-2010 zrealizowano cznie 397 inwestycji. Realizacj  Pro-
gramu podzielono na cztery edycje, obejmuj ce lata: 2005, 2006/2007, 2008/2009 oraz 2010. 
Ca kowit  warto  wszystkich inwestycji szacowano pierwotnie na 410 mln z otych. Ostatecznie 

czne nak ady inwestycyjne wynios y ponad 468 mln z . W 2010 r. zrealizowano 19 inwestycji na 
czn  kwot  31,2 milionów z , a refundacje wynios y 9,2 mln z . 

Ka da z 397 zrealizowanych inwestycji monitorowana jest przez okres 3 lat od jej zako czenia. 
Raporty z monitoringu samorz dy przekazuj  w cyklach 6-cio miesi cznych. Porównanie staty-
styk wypadkowych z okresu 3 lat przed realizacj  inwestycji i 3 lat po jej realizacji pozwalaj  na 
szczegó owe podsumowanie efektów Programu. Pe ne podsumowanie mo liwe jest dotychczas 
jedynie dla I edycji Programu (2005 r.), a dla kolejnych, przy trwaj cym nadal monitoringu mo -
na operowa  jedynie wybranymi wska nikami. Dla potrzeb porównawczych przeanalizowano 
rednie warto ci roczne �przed� i �po� pozyskane z trzech edycji Programu. Czwarta edycja Pro-

gramu realizowana w 2010 r. z uwagi na brak danych z monitoringu �po� zosta a w niniejszym 
sprawozdaniu pomini ta. 

Efekty realizacji I edycji Programu (49 inwestycji) to: spadek liczby wypadków o 60,6%, liczby 
ofiar miertelnych o 91,7%, liczby rannych o 68,7%, a liczby kolizji o 38,1%.  

Wst pne podsumowanie efektów realizacji II edycji Programu (156 inwestycji) wskazuje na 
spadek liczby: 

 wypadków o 68,9%,  

 ofiar miertelnych o 88,9%,  

 rannych o 73,4%,  

 kolizji o 44,3%.  
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W odniesieniu do III edycji Programu (163 inwestycje) uzyskano wst pnie nast puj ce efekty � 
spadek liczby:  

 wypadków o 74,4%,  

 ofiar miertelnych o 86,2%,  

 rannych o 71,7%,  

 kolizji o 64,4%. 
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Pozyskane dane z monitoringu prowadzonego dla potrzeb tego Programu pozwalaj  te  na 
szereg analiz szczegó owych, które mog  by  pomocne przy podejmowaniu decyzji o kszta cie 
planowanych inwestycji. Mo liwe jest m.in. okre lenie wp ywu konkretnego typu inwestycji na 
spadek liczby zdarze  drogowych i ich skutki. Dla przyk adu: na podstawie monitoringu 127 
inwestycji obejmuj cych budow  chodników lub ci gów pieszo-rowerowych wzd u  dróg prze-
chodz cych przez miejscowo ci mo na wniosko-
wa , e ten typ inwestycji wp ywa na spadek liczby:  

 wypadków o 81,2%,  
 kolizji o 70,8%,  
 ofiar miertelnych o 92,8%,  
 rannych o 80%.  

Przebudowa tradycyjnego skrzy owania na rondo 
(61 inwestycji) zmniejsza:  

 zagro enie wypadkiem o 88,4%,  
 kolizj  o 74,7%,  
 ryzyko mierci uczestnika ruchu o 94,9%,  
 ryzyko obra e  cia a o 89,8%.  

Modernizacja tradycyjnego skrzy owania, obej-
muj ca popraw  szorstko ci nawierzchni, wyspy 
kanalizuj ce ruch, oznakowanie poziome i dodat-
kowe wygrodzenia dla pieszych (187 inwestycji) 
mo e wp yn  na spadek liczby: 

 wypadków o 85,6%,  
 kolizji o 71,3%,  
 ofiar miertelnych o 91,2%,  
 rannych o 78%.  
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Liczne dzia ania s u ce poprawie bezpiecze -
stwa na drogach krajowych prowadzi a 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), która w 2010 r. kontynuowa a rozpo-
cz ty w 2007 r. Program Drogi zaufania. 
Pocz wszy od 2008 r. program ten zast pi  
wszystkie dotychczasowe programy brd, takie 
jak: wydzielony program budowy i przebudowy 
chodników, wydzielony program przebudowy 
skrzy owa  czy wydzielony program likwidacji 
miejsc szczególnie niebezpiecznych. W wyniku 
zmiany podej cia GDDKiA do spraw brd dzia a-
nia in ynierskie punktowe zast piono 
in ynierskimi dzia aniami systemowymi wyko-
nywanymi na ca ych ci gach drogowych 
o najwi kszej liczbie ofiar miertelnych. Dzia ania 
te zosta y po czone z dzia aniami Policji oraz z 
dzia aniami w zakresie komunikacji spo ecznej. 

W ramach Programu Drogi zaufania w 2010 r. 
zrealizowano na drogach krajowych 198 zada , 
w ramach których wybudowano: 

 skrzy owania � 83 szt., 

 zatoki autobusowe � 119 szt., 

 sygnalizacje wietlne � 30 szt., 

 chodniki, ci gi pieszo-rowerowe (jezdne) � 
ponad 77,1 km, 

 maszty do fotoradarów � 7 szt., 

 elementy uspokojenia ruchu � w 65 miej-
scach, 

 bariery ochronne � na ponad 19,2 km, 

 przej cia dla pieszych � 53 szt., 

 o wietlenie przej  dla pieszych � 208, 

 k adki dla pieszych � 5 szt. 

Dodatkowo w ramach programu Drogi zaufa-
nia realizowane by y �Budowy Ci gów Pieszo � 
Rowerowych� , w ramach których wykonano 139 
zada  budowy chodników. GDDKIA zrealizowa a 
ponadto 124 zada  poprawiaj cych jako  
i bezpiecze stwo dróg krajowych. W ramach 
tych zada : 

 przebudowano i wyremontowano ok. 54 km 
ci gów pieszo - rowerowych nie licz c chod-
ników; z chodnikami cznie 77 km,  

 poddano renowacji ok. 221,5 km rowów od-
wadniaj cych,  

 wykonano lub odnowiono 140 przepustów,  

 wykonano 14 obiektów in ynierskich, 

 przebudowano i poprawiono warunki ruchu 
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na 235 skrzy owaniach,  

 w 34 miejscowo ciach zastosowano elementy uspokojenia ruchu. 

W ramach statutowych dzia a  GDDKiA w 2010 r. wykonywano nast puj ce roboty 
o charakterze utrzymaniowym, poprawiaj ce w bezpo redni lub po redni sposób bezpiecze -
stwo ruchu drogowego: 

 odnowy, regeneracje oraz remonty cz stkowe w celu likwidacji zagro e  zwi zanych ze sta-
nem technicznym nawierzchni drogowych,  

 uzupe nianie i odnowy oznakowania poziomego, oraz wymian  zniszczonych znaków pio-
nowych w celu poprawy widoczno ci i organizacji ruchu, 

 modernizacje sygnalizacji wietlnych, ustawianie i wymiana drogowych barier ochronnych 
i s upków prowadz cych dla podniesienia warunków bezpiecze stwa u ytkowników ruchu, 

 wzmacnianie, naprawa, uzupe nianie i cinanie poboczy,  

 wycinka drzew i krzewów, w celu poprawy widoczno ci na drogach. 

Zgodnie z §12 pkt 5 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. 
w sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzo-
ru nad tym zarz dzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) organ zarz dzaj cy ruchem ma obowi zek 
przeprowadzania, co najmniej raz na 6 miesi cy, kontroli prawid owo ci zastosowania, wykona-
nia, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, jak i urz dze  sygnalizacji 
wietlnej, urz dze  sygnalizacji d wi kowej oraz urz dze  brd umieszczonych na drogach jemu 

podleg ych. Oddzia y GDDKiA, realizuj c ten obowi zek, przeprowadzaj  kontrol  (wraz z przed-
stawicielami Policji) na podleg ej sieci dróg z wymagan  przez Rozporz dzenie cz stotliwo ci . 
Ka dorazowo po przeprowadzeniu kontroli sporz dzany jest protokó , który stanowi podstaw  
do podj cia czynno ci maj cych na celu likwidacj  stwierdzonych nieprawid owo ci w zakresie : 

  zgodno ci lokalizacji znaków drogowych z zatwierdzon  organizacj  ruchu, 

  stanu znaków drogowych (czytelno ci). 

Wa nym zakresem dzia a  GDDKiA jest monitorowanie na bie co nat e  ruchu, warunków 
pogodowych, w tym zagro enia go oledzi , opadami niegu, deszczu ze niegiem i deszczu, 
utrudnie  w ruchu spowodowanych robotami drogowymi, karambolami i innymi przyczynami 
oraz informowanie poprzez Punkty Informacji Drogowej o tych zdarzeniach kierowców  
i media. Informacje te s  równie  wprowadzane on-line na interaktywn  map  drogow  znajdu-
j cej si  na stronie internetowej GDDKiA. W szczególno ci Punkty Informacji Drogowej spe niaj  
bardzo wa n  rol  informacyjno-koordynacyjn  dla firm transportowych, jak i prywatnych u yt-
kowników dróg krajowych w okresach powa nych utrudnie  w ruchu spowodowanych 
katastrofami czy kl skami ywio owymi. 

Poza dzia aniami in ynieryjnymi,  GDDKiA we wspó pracy z KRBRD i pod nadzorem Minister-
stwa Infrastruktury, w ramach programu �Drogi zaufania � program ochrony ycia i zdrowia 
ludzi na drogach krajowych� realizuje dzia ania informacyjno-edukacyjne. Dzia ania te maj  na 
celu u wiadamianie i edukowanie kierowców, pasa erów, pieszych i rowerzystów, ale równie  
budowanie zaufania mi dzy nimi, a zarz dc  dróg krajowych, co jest niezb dne dla poprawy 
bezpiecze stwa. W 2010 r. w ramach tych dzia a  GDDKiA zorganizowa a happeningi edukacyj-
ne, przygotowa a i rozpowszechni a materia y informacyjne (mapa fotoradarów, mapa 
zimowego utrzymania dróg krajowych, �Kolorowy Kodeks Drogowy� dla dzieci), wyprodukowa-
no m.in. kamizelki odblaskowe oraz opaski odblaskowe. Ponadto GDDKiA przeprowadzi a 3 
specjalistyczne seminaria, mi dzynarodowy kongres oraz zorganizowa a  na teryto-
rium Niemiec dla polskich dziennikarzy. GDDKiA przeprowadzi a  tak e kampani  edukacyjn , 
informacyjn  i ostrzegawcz  w Internecie (w tym na stronie: www.drogizaufania.pl) oraz w wy-
branych stacjach radiowych i telewizyjnych. 

http://www.drogizaufania.pl
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Znaczny wk ad w popraw  jako ci i bezpiecze stwa infrastruktury drogowej mia a tak e Poli-
cja i ITD. W poszczególnych jednostkach wojewódzkich, powiatowych i miejskich policjanci: 

 opiniowali projekty sta ej i tymczasowej organizacji ruchu (oko o 1000 opinii rocznie na ka -
d  Komend  Wojewódzk  Policji /Komend  Powiatow  Policji lub Komend  Miejsk  Policji). 

 zg aszali w asne wnioski dotycz ce: wyznaczenia przej  dla pieszych, do wietlenia przej  
dla pieszych i skrzy owa , budowy zatok autobusowych, budowy chodników poza obszara-
mi zabudowanymi na odcinku drogi od przystanku autobusowego do przej cia dla pieszych, 
budowy ci gów pieszo rowerowych na granicy pasa drogowego, wyznaczenia miejsc do 
kontroli pojazdów przez Policj , ITD oraz inne s u by, 

 uczestniczyli w komisjach bezpiecze stwa ruchu i sporz dzali pisma interwencyjne. 

ITD przeprowadzi a liczne kontrole mas i wymiarów pojazdów. Dzia ania te w istotny sposób 
ograniczaj  degradacj  nawierzchni drogowej, która ulega znacznie szybszemu zniszczeniu 
w wyniku ruchu prze adowanych lub zbyt du ych pojazdów. Szczegó owe informacje o dzia a-
niach ITD przedstawiono w rozdziale 4. 

Ponadto GDDKiA przygotowa a Program "Wagi Wa na Sprawa � Partnerstwo dla ochrony 
dróg". Jest to kompleksowy system wa enia pojazdów na drogach krajowych. Przejazd  jednego 
normatywnego samochodu ci arowego  o nacisku 100 kN/o  jest równowa ny przejazdowi 
160 000 samochodów osobowych. Przejazd pojazdu o nacisku 200 kN/o  powoduje 16-sto 
krotne wi ksze zniszczenie nawierzchni. W Polsce nie wszystkie drogi s  dostosowane do no-
no ci maksymalnej wynosz cej 115 kN/o . Przejazd  takiego pojazdu po drogach o ni szej 

no no ci powoduje  przy pieszon  degradacj  nawierzchni, co wp ywa na obni enie  poziomu 
brd oraz powoduje zwi kszenie nak adów na  przywrócenie parametrów nawierzchni  zapew-
niaj cych  bezpiecze stwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Aby zabezpieczy  drogi 
przed degradacj  do roku 2014 planowane jest  wybudowanie 302 miejsc wa enia pojazdów 
ci arowych wyposa onych w preselekcyjny punkt pomiarowy. 

W asne, lokalne dzia ania by y równie  podejmowane na szczeblu lokalnym. W województwie 
kujawsko-pomorskim przeprowadzono 17 dzia a  pod kryptonimem "Bezpieczna Droga". 
W dzia aniach brali udzia  policjanci ruchu drogowego we wspó pracy z innymi jednostkami. 
Dzia ania prowadzone by y na drogach krajowych i wojewódzkich. Celem dzia a  by o zapew-
nienie bezpiecze stwa w ruchu drogowym na nadzorowanych drogach, ograniczenie zdarze  
drogowych zw aszcza ze skutkiem miertelnym oraz ujawnianie i reagowanie na przest pstwa 
i wykroczenia w ruchu drogowym.  

W województwie l skim przeprowadzono jednorazowe dzia anie pod kryptonimem �Droga�, 
których celem by o wyeliminowanie wyst puj cych zagro e  zwi zanych z niew a ciwym ozna-
kowaniem dróg, w tym prowadzonych robót drogowych. W trakcie tych dzia a  ujawniono 
2 221 nieprawid owo ci w oznakowaniu pionowym i poziomym, w o wietleniu dróg, sygnaliza-
cji wietlnej, urz dze  bezpiecze stwa ruchu oraz stanu nawierzchni jezdni. 

 

1.3.3. Wnioski i rekomendacje 

Niezale nie od wymiernych efektów Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 
wskazane zosta y przyk ady dobrych praktyk w zakresie identyfikacji i likwidacji miejsc niebez-
piecznych na drogach samorz dowych, które mog  by  powielane w innych miejscach. 
Ponadto Program stanowi dobry przyk ad wspó pracy w adzy centralnej z samorz dami i wska-
zuje mo liwo ci wykorzystania zewn trznych rodków finansowych dla poprawy brd.  

Chc c osi gn  mo liwie najwi kszy spadek wska ników wypadkowo ci (w kierunku maksy-
malnego zbli enia si  do za o onej liczby ofiar miertelnych w roku 2013 � 500 osób), nale y 
zdecydowanie podnie  wysoko  funduszy przeznaczonych na realizacj  zada  poprawy brd. 
Nale a oby podj  realizacj  w pierwszym rz dzie takich zada , które wykazuj  najwi kszy po-
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tencja  redukcji liczby ofiar miertelnych, a nie najni sze koszty tej redukcji. Rozproszenie rod-
ków na wiele zada  o niskim wska niku redukcji w tym zakresie nie skutkuje odpowiednio 
znacz cym spadkiem liczby zabitych. 

W celu poprawy bezpiecze stwa infrastruktury drogowej nale y: 

 kontynuowa  budow  dróg ekspresowych i obwodnic miejscowo ci,  

 kontynuowa  remonty nawierzchni,  

 przebudowywa  skrzy owania, 

 kontynuowa  budow  chodników, dróg rowerowych, ci gów pieszo-rowerowych oraz bez-
piecznych przej  dla pieszych, 

 wprowadza  uspokojenia ruchu na przej ciach dróg przez miejscowo ci (przebudowa skrzy-
owa , optyczne zw anie jezdni, ma e ronda itp.), 

 czyni  starania w kierunku przebudowy dróg z wprowadzeniem przekroju 2+1, 

 kontynuowa  dzia ania ITD wychwytywania i eliminowania ra cych przypadków przekro-
cze  dopuszczalnej masy ca kowitej i nacisków na o  pojazdów. Pomóc w tych dzia aniach 
mog yby nowe punkty kontroli wagowej przygotowane przez zarz dców dróg oraz zwi k-
szenie liczby wag przeno nych b d cych na wyposa eniu ITD, 

 kontynuowa  wspó prac  GDDKiA i ITD w ramach programu "Wagi wa na sprawa - partner-
stwo dla ochrony dróg". 

 
1.4. Pojazd 

Z bada  wynika, e pojazd, jego wyposa enie i stan techniczny pojazdu jako jedyna przyczyna 
zdarzenia drogowego wyst puj  w ok. 2% wypadków, a jako jedna z 3 przyczyn w 8-12% wy-
padków. O tym czy dojdzie do wypadku decyduje system bezpiecze stwa czynnego, a o tym 
jakie b d  skutki wypadku i jak ci kie b d  obra enia ich uczestników � system bezpiecze -
stwa biernego. Aktualny stan prawny dotycz cy obowi zkowych przegl dów technicznych oraz 
kontrole stanu technicznego prowadzone na drogach przez Policj  i ITD stanowi  sprawnie 
funkcjonuj cy system.  

Rozwi zania techniczne stosowane w pojazdach s  domen  producentów pojazdów, które 
rywalizuj  pomi dzy sob  poddaj c swoje produkty ocenom bezpiecze stwa i walcz c o jak 
najwy sz  pozycj  w rankingach konsumenckich, np. Euro NCAP-u. Stosowane powszechnie 
w minionej dekadzie rozwi zania w tym systemy bezpiecze stwa w pojazdach, takie jak pasy 
bezpiecze stwa, poduszki powietrzne czy systemy przeciwdzia aj ce blokowaniu hamulców 
(ABS, Anti-lock Breaks System), sta y si  powszechnym, cz sto obowi zkowym wyposa eniem 
nowych pojazdów. Obecnie du e mo liwo ci stwarzaj  nowoczesne, zaawansowane technolo-
gie elektroniczne (Inteligent Transport System � ITS), które mog  w istotny sposób przyczyni  
si  do zmniejszenia zagro e .  

Ponad 90% wszystkich wypadków powstaje w wyniku b dów pope nianych przez cz owieka 
w skomplikowanej sytuacji na drodze. Nowoczesne technologie stwarzaj  warunki do stosowa-
nia systemów wspomagaj cych kierowc  w trudnych sytuacjach poprzez wykrywanie 
niebezpiecze stwa na drodze i wprowadzania systemów pomagaj cych w unikni ciu zdarzenia 
(wypadku). Rozwi zania te stanowi  eSafety System (System e-Bezpiecze stwa). 

W ród systemów eSafety mo na wyró ni  te, które wspomagaj  kierowców i te które s  zwi -
zane z precyzyjn  lokalizacj  i wyposa eniem drogi. Dopiero wspó dzia anie tych systemów 
mo e w znacz cy sposób przyczyni  si  do poprawy bezpiecze stwa. Z bada  efektywno ci 
rozwi za  z zakresu eSafety wynika, e najistotniejsz  popraw  mo na uzyska  poprzez po-
wszechne wyposa enie w system eCall, który uaktywnia si  automatycznie po zaistnieniu 
zdarzenia i radykalnie zmniejsza czas reakcji s u b ratowniczych. Równie  inne systemy eSafety 
powoduj  kilkuprocentowe zmniejszenie liczby wypadków. Nale y jednak pami ta , e wyrafi-
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nowane wyposa enie pojazdów, zwi ksza zaufanie kierowców do pojazdów oraz zwi ksza 
pewno  i poczucie bezpiecze stwa, co powoduje zwi kszenie pr dko ci, i w efekcie niweluje 
pozytywne oddzia ywanie stosowanych rozwi za . 

Jednak systemy eSafety dotycz  g ównie nowych pojazdów, a w Polsce wci  blisko 70% z 
nich ma wi cej ni  10 lat. Dlatego czynnikami maj cymi wp yw na bezpiecze stwo pojazdów s  
tradycyjne systemy (ABS, ESP, poduszki powietrzne itp.), ale najwa niejszy jest wci  stan tech-
niczny pojazdów i prawid owe, powszechne stosowanie (b d  nie) pasów bezpiecze stwa 
i urz dze  zabezpieczaj cych dla dzieci. 

 

1.4.1. Statystyka i analiza przyczyn 

Wg danych GUS na koniec 2009 r. w Polsce zarejestrowanych by o 22 024 697 pojazdów silni-
kowych, w tym 16 494 650 samochodów osobowych, co stanowi prawie 75% ogó u pojazdów 
zarejestrowanych. 

W zwi zku z tym, e po drogach porusza si  najwi cej samochodów osobowych, dlatego te  
najwi cej wypadków powoduj  ich kieruj cy (76,9%), drug  grup  s  kieruj cy samochodami 
ci arowymi (7,8%). Du  grup  sprawców stanowili te  rowerzy ci (5,2%). 

Pojazd sprawcy Wypadki % Zabici % Ranni % 

Rower 1 588 5,2 140 5,3 1 519 3,7 

Motorower 869 2,8 59 2,2 947 2,3 

Motocykl 990 3,2 152 5,8 1 051 2,6 

Samochód osobowy 23 559 76,9 1 933 73,4 32 342 79,4 

komunikacji publicznej 308 1,0 12 0,5 477 1,2 
Autobus 

inny 102 0,3 5 0,2 202 0,5 

bez przyczepy 1 526 5,0 148 5,6 1 977 4,9 
Samochód ci arowy 

z przyczep  868 2,8 144 5,5 1 180 2,9 

Ci gnik rolniczy 146 0,5 18 0,7 198 0,5 

Pojazd wolnobie ny 15 0,1 - - 17 0,1 

Tramwaj, trolejbus 52 0,2 2 0,1 103 0,3 

Pojazd przewo cy mat. niebezpieczne 3 0,0 1 0,0 3 0,0 

Pojazd uprzywilejowany 19 0,1 3 0,1 37 0,1 

Inny pojazd 112 0,4 7 0,3 133 0,3 

Pojazd nieustalony 471 1,5 9 0,3 525 1,3 

W 2010 r. stan techniczny pojazdu by  przyczyn  66 wypadków drogowych, zgin o w nich 13 
osób, a rany odnios o 87. Najwi cej stwierdzono braków w o wietleniu 50% oraz w ogumieniu 
18,2%.  

Ponadto z powodu niezawinionej przez kieruj cych niesprawno ci technicznej pojazdów mia-
y miejsce 94 wypadki, w których 6 osób zgin o, a 124 zosta y ranne. 
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Wypadki Zabici Ranni 
Braki techniczne 

Ogó em % Ogó em % Ogó em % 

braki w o wietleniu 33 50,0 6 46,2 41 47,1 

braki w ogumieniu 12 18,2 2 15,4 20 23,0 

usterki uk adu hamulcowego 13 19,7 3 23,1 18 20,7 

usterki uk adu kierowniczego 6 9,1 1 7,7 7 8,0 

inne usterki 2 3,0 1 7,7 1 1,1 

O g ó  e m 66 100,0 13 100,0 87 100,0 

 

1.4.2. Dzia ania 

Kontrola stanu technicznego pojazdów nale y do stacji kontroli pojazdów oraz do Policji i ITD. 
Dzia ania w tym zakresie podejmowane przez ITD, oprócz karania, maj  charakter prewencyjny 
i prowadz  do wzrostu wiadomo ci przewo ników oraz kierowców wykonuj cych przewozy 
drogowe (szczegó owe informacje w rozdziale 4). W skali ca ego kraju jak i lokalnie kilkakrotnie 
przeprowadzano akcje �TRUCK� i �BUS� skierowane na kontrole stanu technicznego samocho-
dów ci arowych i autobusów (patrz rozdzia  3 i 4).  

Dzia ania kontrolne na drodze s  realizowane przez jednostki Policji wszystkich szczebli oraz 
inspektorów ITD. Oprócz akcji ogólnopolskich ukierunkowanych na sprawdzanie stanu tech-
nicznego pojazdu, w 2010 r. prowadzone by y liczne akcje lokalne. Na przyk ad w województwie 
ma opolskim podczas przeprowadzonych kontroli pojazdów policjanci zatrzymali 22 468 do-
wodów rejestracyjnych pojazdów. W województwie wielkopolskim w wyniku 
przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów zatrzymano 49421 dowodów reje-
stracyjnych za braki techniczne, uszkodzenia powypadkowe lub za nieaktualne badanie 
techniczne. Inspektorzy ITD skontrolowali 2045 autobusów. W 84 przypadkach kontrole zako -
czy y si  wystawieniem przez inspektorów mandatu karnego. Natomiast wobec 64 
przewo ników zosta o wszcz te post powanie administracyjne zako czone decyzj . Zabrano 
34 dowody rejestracyjne g ównie za usterki uk adu hamulcowego (nieszczelno ci), z y stan 
opon, szyb oraz niesprawne lub zniszczone o wietlenie drogowe pojazdu. 

Ponadto w województwie wielkopolskim w wytypowanych stacjach kontroli pojazdów prze-
prowadzono dzia ania �Sprawd  auto przed zim �, w ramach której wykonywano bezp atne 
kontrole stanu technicznego pojazdów. W podobnych akcjach sprawdzano tak e ustawienie 
wiate  i przejrzysto  szyb, sprawdzenie uk adu hamulcowego, emisji spalin, stanu ogumienia, 

zawieszenie, pasów bezpiecze stwa. 

Prawo do kontrolowania stanu technicznego pojazdów ma równie  Stra  Graniczna. Kompe-
tencje tych jednostek w zakresie kontroli ruchu drogowego wynikaj  bezpo rednio z ustawy 
o Stra y Granicznej, jak i ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Funkcjonariusze Stra y Granicznej 
maj  prawo zatrzymywania pojazdów oraz wykonywania innych czynno ci w tym zakresie. For-
macja posiada niemal wszystkie uprawnienia Policji wynikaj ce z art. 129 ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym. W ubieg ym roku funkcjonariusze granicznych placówek kontrolnych nie 
zezwolili na wjazd ponad 31.500 pojazdom ze wzgl du na z y stan techniczny oraz inne naru-
szenia ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 
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1.4.3. Wnioski i rekomendacje 

Nale y kontynuowa  zintensyfikowane kontrole drogowe, maj ce na celu wyeliminowanie 
z ruchu drogowego pojazdów o z ym stanie technicznym, oraz pojazdów powypadkowych, 
w szczególno ci bardzo zniszczonych, sprowadzanych zza granicy. 

Dzia ania kontrolne powinny by  uzupe niane edukacj  spo ecze stwa. Istotne jest, eby kie-
rowcy dbali o stan techniczny pojazdów i stosowali si  do narzuconych przepisami procedur, 
nie tylko z przymusu, ale dla bezpiecze stwa swojego i swoich pasa erów. Du  rol  powinny 
spe nia  rzetelne przegl dy techniczne i akcje oferuj ce okresowo bezp atne sprawdzanie naj-
wa niejszych systemów pojazdów.  

Wa nym aspektem edukacji zwi zanej z bezpiecze stwem pojazdów jest u wiadamianie u yt-
kownikom nowoczesnych pojazdów wyposa onych w liczne systemy bezpiecze stwa czynnego 
i biernego, e cho  znacznie zwi kszaj  one szans  unikni cia wypadku (kolizji) i ochron  u yt-
kowników, to nie gwarantuj  bezpiecze stwa, gdy pr dko  jazdy nie jest dostosowana do 
obowi zuj cych ogranicze  i do warunków ruchu.  
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2. Zmiany w przepisach dotycz cych bezpie-
cze stwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz ich 
cele  

 
 2010 r. przeprowadzono wiele zmian w przepisach dotycz cych bezpo rednio bez-
piecze stwa ruchu drogowego lub maj cych wp yw po redni. Przeprowadzone 
zmiany dotyczy y zarówno ustawy Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych 

do niej, jak równie  innych przepisów prawa z obszarów dróg publicznych czy transportu. 

 
2.1. Prawo o ruchu drogowym i akty wykonawcze 

2.1.1.  Zmiany ustawowe 

 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Ustawa ma na celu:  
1) uporz dkowanie ruchu na drogach wewn trznych; 

2) wype nienie luki w zakresie usuwania pojazdów na koszt w a ciciela, która powsta a po 
wyroku Trybuna u Konstytucyjnego stwierdzaj cego niezgodno  art. 130a ust. 10 i art. 
130a ust. 11 pkt 3 ustawy; 

3) zmiany w zakresie danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. 

Ustawa, w zakresie porz dkowania ruchu na drogach wewn trznych: 

a) wprowadza mo liwo  tworzenia oznakowanych stref ruchu, w których obowi zuj  
przepisy w takim zakresie, jak na drogach publicznych, 

b) wprowadza sankcje (np. mandat karny) za niezastosowanie si  do ka dego znaku dro-
gowego, cho by sta  przy drodze prywatnej. 

Niniejsz  ustaw  zmieniono tak e:  

1) ustaw  z dnia 17 listopada 1964 r. � Kodeks post powania cywilnego, w której dodano 
przepisy okre laj ce tryb orzekania przepadku pojazdu; 

2) ustaw  z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji, która 
b dzie mia a zastosowanie podczas egzekwowania od w a ciciela pojazdu op at za usu-
ni cie pojazdu w trybie art. 130a p.r.d.; 

3) ustaw  z dnia 20 maja 1971 r. � Kodeks wykrocze , w której przebudowano niemal ca y 
XI rozdzia  komunikacyjny, jednocze nie dostosowuj c go do nowatorskich rozwi za ; 

4) ustaw  z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

5) ustaw  z dnia 6 czerwca 1997 r. � Kodeks karny; 

6) ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony rodowiska. 

Jedn  z najwa niejszych zmian jest nowela art. 1 ust. 2, powoduj ca, e od dnia 4 wrze nia 
2010 r. ka dy znak drogowy, bez wzgl du na miejsce jego ustawienia, ju  jest sankcjono-
wany przymusem pa stwowym. Innymi s owy, je eli dzi  kieruj cy np. zaparkuje auto 
przed hipermarketem w miejscu obowi zywania znaku �zakaz zatrzymywania�, to mo e 
by  ukarany mandatem. Za parkowanie na parkingu sklepowym (a wi c na drodze we-
wn trznej nie-le cej w �strefie�), w miejscu przeznaczonym dla niepe nosprawnych, kwota 
mandatu, jak  ju  dzi  mo na na o y  wynosi 500 z .  

Niewprowadzenie strefy ma ten skutek prawny, e na tych drogach wewn trznych ustawa 
dzia a tylko w zakresie : 1) koniecznym dla unikni cia zagro enia bezpiecze stwa osób oraz 

W 
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2) wynikaj cym ze znaków i sygna ów drogowych. Oznacza to, e do chwili wprowadzenia 
strefy nie obowi zuj  tam inne (poza wynikaj cymi ze znaków) przepisy porz dkowe, np. 
kieruj cy mo e si  tam porusza  samochodem bez wymaganych dokumentów.  

Ustawa wesz a w ycie 4 wrze nia 2010 r., z tym, e niektórym z jej przepisów wyd u ono 
vacatio legis. 

 Ustawa z dnia 29 pa dziernika 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466). Niniejsz  ustaw  zmieniono 
ustawy: ustaw  z dnia 20 czerwca 1997 r. � Prawo o ruchu drogowym, ustaw  z dnia 20 ma-
ja 1971 r. - Kodeks wykrocze , ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
ustaw  z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia, usta-
w  z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym i ustaw  z dnia 22 lipca 2010 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta, nazywana te  w trakcie procesu legislacyjnego ustaw  fotoradarow , wprowa-
dza szereg zmian zmierzaj cych do utworzenia w strukturach ITD Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które b dzie zdalnie obs ugiwa  foto-
radary, a docelowo równie  i inne urz dzenia samoczynnie rejestruj ce wykroczenia 
drogowe (np. przejazd na czerwonym wietle). W ograniczonym zakresie fotoradary mog  
by  nadal obs ugiwane tak e przez Stra e Gminne i Miejskie.  

Ustawa ta wprowadza tak e zmiany w art. 20 p.r.d., podnosz c dotychczasow  dopuszczal-
n  pr dko  samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ci arowego 
o dopuszczalnej masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 t: 

a) na autostradzie � z dotychczasowych 130 na 140 km/h, 

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej � z dotychczasowych 110 na 120 km/h. 

Zmieniono równie  brzmienie art. 78 p.r.d. poprzez dodanie w nim ust. 5 doprecyzowuj -
cego, kto jest zobowi zany wskaza  kieruj cego pojazdem. 

ITD otrzyma a znacznie szersze uprawnienia kontrolne (art. 129 p.r.d.). Inspektor mo e ju  
zatrzyma  do kontroli ka dy pojazd (równie  �prywatne� auto osobowe), w stosunku do 
którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, e jest kierowany przez osob  w stanie nie-
trze wo ci lub w stanie po u yciu alkoholu albo rodka dzia aj cego podobnie do alkoholu, 
a tak e wówczas gdy kieruj cy ra co naruszy  przepisy ruchu drogowego lub spowodowa  
zagro enie jego bezpiecze stwa. T  nowel  dokonano tak e istotnych zmian w ustawie 
z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykrocze  (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z pó n. zm.). 
Wprowadzono mechanizm, wed ug którego dochody uzyskane z grzywien, na o onych 
przez Stra e Miejskie (Gminne) za naruszenia ujawnione za pomoc  fotoradarów, przezna-
czane s  w ca o ci na finansowanie inwestycji infrastruktury drogowej i popraw  
bezpiecze stwa ruchu drogowego. 

Znacz cej nowelizacji zosta  poddany równie  art. 97 § 1 k.p.s.w., statuuj cy post powanie 
mandatowe. Najistotniejsz  zmian  jest tu wyd u enie terminów, w których mandat mo na 
na o y  (w ci gu 180 dni dla wykroczenia ujawnionego fotoradarem). Ustawa wprowadza 
tak e szereg zmian o charakterze organizacyjno porz dkowym w ustawie z dnia 6 wrze nia 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó n. zm.). Ustawa we-
sz a w ycie 31 grudnia 2010 r., z wyj tkiem niektórych jej przepisów, którym wyd u ono 
vacatio legis. 
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2.1.2. Zmiany aktów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym 

 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozpo-
rz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów 
drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 65, poz. 411). Wprowadza zmiany w rozporz dzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicz-
nych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 
413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz. 1596). Zmiany dotycz  znaków do wiadczalnych wpro-
wadzanych w zwi zku z prowadzeniem na odcinku drogi publicznej bada  o których mowa 
w art. 140c ust. 2 pkt 3 p.r.d. oraz drogowych barier ochronnych i separatorów ruchu. Roz-
porz dzenie wesz o w ycie z dniem 29 kwietnia 2010 r. 

 Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych Administracji 
z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie znaków i sygna ów 
drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412). W rozporz dzeniu Ministrów Infrastruktury oraz 
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów 
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 oraz z 2008 r. Nr 179, poz. 1104) wprowadza dodatko-
we znaki zwi zane z oznaczeniem pasa drogowego i obiektów drogowych oraz oznaczenia 
w postaci urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego, w szczególno ci w zwi zku z za-
mkni ciem drogi lub jej cz ci dla ruchu, z prowadzeniem na odcinku drogi publicznej 
bada , o których mowa w art. 140c ust. 2 pkt 3 ustawy, dotycz cych znaków i sygna ów 
drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego, a w razie potrzeby zezwala 
na stosowanie znaków z napisami wskazuj cymi sposób korzystania z drogi, je eli nie mo e 
on by  wyra ony znakami okre lonymi w za czniku do niniejszego rozporz dzenia. Rozpo-
rz dzenie wesz o w ycie z dniem 29 kwietnia 2010 r. 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 
r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 
118, poz. 802). W rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 19 
wrze nia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 106, poz. 1166 oraz 
z 2003 r. Nr 232, poz. 2338) wprowadza szereg zmian. Dotycz  one mi dzy innymi trybu 
przekazywania do bazy CEP informacji (poprzez sie  komputerow ) ze stacji kontroli pojaz-
dów o dokonaniu badania technicznego, oraz o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego 
w nast pstwie badania technicznego. Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 17 lipca 
2010 r. 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840). Rozporz dzenie 
okre la:
 1) organizacj  oraz sposób dawania polece  i sygna ów uczestnikowi ruchu lub innej oso-

bie znajduj cej si  na drodze; 

 2) program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania polece  i sygna ów osobom, 
o których mowa w pkt 1; 

 3) wzór za wiadczenia o uko czeniu szkolenia; 

 4) wysoko  stawek za szkolenia oraz tryb ich pobierania i zwrotu; 

 5) katalog osób upowa nionych do wykonywania czynno ci, o których mowa w pkt 1; 

 6) okoliczno ci, szczegó owe warunki oraz sposób wykonywania czynno ci, o których mo-
wa w pkt 1. 
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Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 10 lipca 2010 r. Tym samym utraci o moc rozpo-
rz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie 
kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniaj ce rozporz -
dzenie w sprawie szczegó owych wymaga  w stosunku do diagnostów  
(Dz. U. Nr 140, poz. 946). W rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 
2004 r. w sprawie szczegó owych wymaga  w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 
2469) wprowadza zmiany dotycz ce egzaminu kwalifikacyjnego diagnosty. Rozporz dze-
nie wesz o w ycie z dniem 7 wrze nia 2010 r. 

 

2.2. Drogi publiczne 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozpo-
rz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 407). W rozporz dzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
wprowadza zmiany dotycz ce stosowania barier ochronnych. Rozporz dzenie wesz o 
w ycie z dniem 29 kwietnia 2010 r. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozpo-
rz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe 
obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 408). Wprowadza szereg 
zmian w rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). Dotycz  one stosowania drogowych barier 
ochronnych. Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 29 kwietnia 2010 r. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniaj ce rozpo-
rz dzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych autostrad 
p atnych (Dz. U. Nr 65, poz. 409). Wprowadza szereg zmian w rozporz dzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotycz cych autostrad p atnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116). Dotycz  one stosowania drogo-
wych barier ochronnych. Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 29 kwietnia 2010 r. 

 
2.3. Transport 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314). Rozporz dzenie 
okre la: 

1) szczegó owe wymagania w stosunku do przedsi biorcy prowadz cego o rodek szkole-
nia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposa enia 
dydaktycznego oraz pojazdów u ywanych w trakcie szkolenia; 

2) szczegó owe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wst pnej, kwalifikacji 
wst pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst pnej uzupe niaj cej, kwalifikacji wst pnej uzu-
pe niaj cej przyspieszonej, szkole  okresowych oraz zaj  odbywanych w ramach 
szkolenia okresowego; 

3) szczegó owe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych; 

4) szczegó owe wymagania wobec cz onków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powo y-
wania oraz wysoko  ich wynagrodzenia; 

5) wzór wiadectwa kwalifikacji zawodowej; 
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6) sposób post powania z dokumentacj  zwi zan  z prowadzeniem przez o rodki szkole-
nia kwalifikacji wst pnej, kwalifikacji wst pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst pnej 
uzupe niaj cej, kwalifikacji wst pnej uzupe niaj cej przyspieszonej i szkolenia okreso-
wego; 

7) wysoko  op aty za wpis przedsi biorcy do rejestru przedsi biorców prowadz cych 
o rodek szkolenia. 

Niniejsze rozporz dzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdro enia postanowie  dy-
rektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
wst pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych 
do przewozu rzeczy lub osób, zmieniaj cej rozporz dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dy-
rektyw  Rady 91/439/EWG i uchylaj cej dyrektyw  Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 
z 10.09.2003, str. 4, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441). 
Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 3 kwietnia 2010 r. Niniejsze rozporz dzenie by o 
poprzedzone rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szko-
lenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805), które utraci o 
moc z dniem wej cia w ycie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246). 

 

2.4. Inne akty zwi zane z problematyk  ruchu drogowego 

 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniaj ca ustaw  o zmianie ustawy - Kodeks kar-
ny, ustawy - Kodeks post powania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, 
ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 98, poz. 
625). W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy -  
Kodeks post powania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) wprowadzono zmiany 
dotycz ce m. in. art. 43 k.k. (okresy, na jakie orzeka si  zakaz prowadzenia pojazdów).  
Ponadto, zgodnie z nowelizacj  s d mo e orzec nawi zk  na organizacje spo eczne, funda-
cje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2, ale pod warunkiem, e b d  
obejmowa  swoj  dzia alno ci  terytorium ca ego kraju (tego wymogu dotychczas nie by-
o). Ustawa wesz a w ycie z dniem 7 czerwca 2010 r. 
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3. System nadzoru nad ruchem drogowym  
 

adzór nad ruchem drogowym sprawuj  g ównie: Policja, ITD przy wspó pracy Stra y 
Miejskiej/Gminnej, Pa stwowej Stra y Po arnej, andarmerii Wojskowej oraz Stra y 
Granicznej (dzia ania ITD opisano szczegó owo w rozdziale 4). 

Wydzia y Ruchu Drogowego Komend Wojewódzkich Policji realizowa y nadzór nad ruchem 
w systemie ca odobowym z zaanga owaniem maksymalnej liczby policjantów i z u yciem ca e-
go sprz tu specjalistycznego. W ramach nadzoru policjanci ujawniali wykroczenia pope niane 
przez kieruj cych pojazdami oraz przez pieszych. 

Do najistotniejszych obszarów, w których 
prowadzone by y kontrole zaliczy  nale y: 

 przestrzeganie ogranicze  pr dko ci, 

 prowadzenie pojazdu pod wp ywem 
alkoholu lub podobnie dzia aj cych 
rodków, 

 stosowanie pasów bezpiecze stwa oraz 
urz dze  do przewo enia dzieci, 

 przestrzeganie zasad ruchu drogowego. 

Wzmo one kontrole prowadzone by y 
w ramach akcji takich jak:  

 �PR DKO � � dzia ania przeprowa-
dzone 6 krotnie, maj ce na celu 
egzekwowanie od kieruj cych istniej -
cych ogranicze  pr dko ci � spo ród 
skontrolowanych pojazdów 70% prze-
kracza o dozwolon  pr dko ; 

 �ALKOHOL I NARKOTYKI� � dzia ania 
przeprowadzone 6 krotnie maj ce na ce-
lu eliminowanie kieruj cych pod 
wp ywem alkoholu b d  podobnie dzia-
aj cych rodków � w ród kontrolowa-

nych ujawniono 1,78% kieruj cych pod 
wp ywem alkoholu i 1,74% pod wp y-
wem podobnie dzia aj cych rodków; 

 �TRUCK� � dzia ania prowadzone 4 krot-
nie maj ce na celu eliminowanie 
nieprawid owo ci zwi zanych z trans-
portem drogowym; 

 �BUS� � dzia ania przeprowadzone 6 
krotnie maj ce na celu eliminowanie 
nieprawid owo ci zwi zanych z przewo-
zem osób, w szczególno ci dzieci 
i m odzie y;  

 �PASY� � dzia ania prowadzone 16 krot-
nie maj ce na celu kontrol  stosowania 
pasów bezpiecze stwa i w a ciwego 
przewo enia dzieci; 

N 
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 �NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU 
DROGOWEGO� � dzia ania przeprowadzone 
4 krotnie maj ce na celu bezpiecze stwo pie-
szych i rowerzystów oraz ich stosowanie si  
do przepisów ruchu drogowego; 

 �BEZPIECZNY WEEKEND� � dzia ania prze-
prowadzone 6 krotnie, maj ce na celu 
zapewnienie bezpiecze stwa i porz dku 
w ruchu drogowym podczas wzmo onych 
wyjazdów i powrotów; 

 �BEZPIECZNE WAKACJE / FERIE� � dzia ania 
prowadzone na szczeblu lokalnym; 

 �BEZPIECZNA DROGA DO SZKO Y� � dzia-
ania prowadzone na szczeblu lokalnym; 

 Narodowy Eksperyment Bezpiecze stwa 
�Weekend Bez Ofiar� � wzmo one kontrole 
Policji i ITD w czasie wspólnej akcji, w dniach 
6-8 sierpnia 2010 r. 

Na podstawie przedstawionych sprawozda  
cz stkowych mo na stwierdzi , e do najcz st-
szych wykrocze  nale a o:  

 przekraczanie dozwolonych pr dko ci,  

 niestosowanie pasów bezpiecze stwa oraz 
urz dze  zabezpieczaj cych dla dzieci,  

 nieprawid owe wyprzedzanie,  

 niestosownie si  do sygnalizacji wietlnej,  

 nieprawid owe zachowania wobec pieszych. 

W 2010 r. zanotowano spadek wykrocze  takich jak nieprawid owe wyprzedzanie czy nieust -
pienie pierwsze stwa przejazdu, a jednocze nie wzrost wykrocze  takich jak naruszenie 
przepisów wobec pieszych, nieprawid owa zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy, niestosowa-
nie si  do sygnalizacji wietlnej czy niestosowanie pasów i fotelików. W sprawozdaniu 
z województwa podlaskiego wskazano równie  znaczny spadek liczby zatrzymanych dowodów 
rejestracyjnych pojazdów (z 11% skontrolowanych pojazdów w 2003 r. do 2% w 2010 r.). Wska-
zuje to na znaczn , trwa  popraw  stanu technicznego pojazdów poruszaj cych si  po 
drogach.  

Nadzór nad ruchem prowadzony by  w ramach kontroli stacjonarnych, kontroli dynamicznych, 
automatycznego pomiaru pr dko ci, oraz systemu monitoringu. Powszechnie stosowany by  
automatyczny pomiar pr dko ci przy wykorzystaniu wideorejestratorów czy fotoradarów.  

W województwie pomorskim na drogach o najwi kszym znaczeniu transportowym 
i o najwi kszym zagro eniu bezpiecze stwa w ruchu drogowym realizowany by  program  
�Dynamiczny nadzór�. Dzia ania skierowane by y na ujawnianie szczególnie niebezpiecznych 
wykrocze  drogowych jak przekroczenie dozwolonej pr dko ci, przeje d anie linii ci g ych, 
nieprawid owe wyprzedzanie oraz eliminowanie z ruchu drogowego nietrze wych uczestników. 
Wydzia  Ruchu Drogowego KWP koordynowa  dzia ania nadzorcze wyznaczaj c zadania dla 
poszczególnych jednostek Policji. 

Ma opolska Policja w ramach przeciwdzia ania prowadzeniu pojazdu pod wp ywem alkoholu 
zastosowa a zaostrzon  procedur  kontroli polegaj c  na badaniu stanu trze wo ci kieruj cych 
przy ka dej kontroli drogowej, jednocze nie d c do zwi kszenia liczby takich kontroli.  
Dzi ki temu liczba kontroli w 2010 r. zwi kszy a si  o 200%.  
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W 2010 r. zainstalowano system monitoringu ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1 we 
W oc awku. System jest przygotowany do pomiaru dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu, 
nacisku osi, wymiarów i pr dko ci pojazdu. Monitoring pojazdów jest elementem kontroli, który 
odpowiednio stosowany pozwala na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów 
z ra cymi przekroczeniami dozwolonych norm.  

Policja bra a tak e udzia  w zorganizowanych wspólnie z przedstawicielami Zarz dów Dróg 
przegl dach dróg pod k tem bezpiecze stwa w ruchu drogowym. 

W ko cu 2010 r. wesz a w ycie ustawa wprowadzaj ca system automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym, który porz dkuje zasady usytuowania na drogach w Polsce urz dze  reje-
struj cych, oraz sposobu rejestracji i karania. ITD zyska a kompetencje do ujawniania za pomoc  
urz dze  zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekraczania dopuszczalnej 
pr dko ci i niestosowania si  do sygna ów wietlnych. Znowelizowane przepisy z jednej strony 
umo liwi  skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania przez kieruj cych pojazdami przepisów 
o ruchu drogowym, z drugiej za  usprawni  post powanie w sprawach prowadzonych w zwi z-
ku z ujawnionymi naruszeniami. Stworzenie scentralizowanego systemu w ramach jednej 
instytucji umo liwia jego unifikacj , co w przypadku automatyzacji jest warunkiem sprawnego 
i efektywnego dzia ania. 

Dzia ania nadzorcze by y wspomagane przez Wojewódzkie O rodki Ruchu Drogowego  
w ramach doposa enia jednostek Policji, stra y po arnej, andarmerii Wojskowej w urz dzenia 
do kontroli pr dko ci i stanu trze wo ci oraz pokrywania kosztów u ytkowania tych urz dze  
(wzorcowanie, przegl dy techniczne, naprawa). 
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4. Bezpiecze stwo transportu drogowego  
 

apewnienie bezpiecze stwa transportu drogowego realizowane jest w ramach Inspekcji 
Transportu Drogowego (ITD) poprzez dzia alno  kontroln  nakierowan  na najistot-
niejsze czynniki maj ce wp yw na bezpiecze stwo. 

Kontroli ITD podlegaj  kierowcy i przedsi biorcy wykonuj cy przewozy w ramach krajowego 
i mi dzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego i mi dzynarodowego niezarobko-
wego przewozu drogowego, z wy czeniem pojazdów o dopuszczalnej masie ca kowitej 
nieprzekraczaj cej 3,5 tony przy przewozach rzeczy oraz konstrukcyjnie przeznaczonych do 
przewozu najwy ej 9-ciu osób cznie z kierowc  w niezarobkowych przewozach osób na po-
trzeby w asne. Wy czeniu podlegaj  tak e pojazdy zespo ów ratownictwa medycznego 
i transportu sanitarnego oraz pojazdy przewo ce warto ci pieni ne w rozumieniu przepisów 
o ochronie osób i mienia. 

31 grudnia 2010 r. wesz a w ycie nowelizacja ustawy � Prawo o ruchu drogowym. 
W nast pstwie zmian przepisów w ramach ITD b dzie dzia a  efektywny, spójny i skuteczny sys-
tem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. ITD b dzie ujawnia  za pomoc  
urz dze  zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekraczanie dopuszczalnej 
pr dko ci i niestosowanie si  do sygna ów wietlnych. Znowelizowane przepisy z jednej strony 
umo liwi  skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania przez kieruj cych pojazdami przepisów 
o ruchu drogowym, z drugiej za  usprawni  post powanie w sprawach prowadzonych 
w zwi zku z ujawnionymi naruszeniami.  

W 2010 r. w trakcie prowadzonych dzia a  inspektorzy ITD dokonali kompleksowych kontroli 
drogowych z uwzgl dnieniem sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie: 

 dokumentów uprawniaj cych do wykonywania transportu drogowego lub niezarobkowe-
go przewozu drogowego, 

 dokumentów przewozowych, 

 prawa o ruchu drogowym, 

 norm czasu prowadzenia pojazdu oraz obowi zkowych przerw i odpoczynków dla kierow-
ców, 

 transportu drogowego ywych zwierz t, 

 zasad i warunków dotycz cych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 

 transportu drogowego odpadów, 

 spe niania wymaga  w zakresie masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, 

 stanu technicznego pojazdów, w tym w zakresie wymaga  dotycz cych ochrony rodowi-
ska, 

 rodzaju u ywanego paliwa w pojazdach samochodowych. 

W 2010 r. inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 205 366 kontroli drogowych, 
w tym 109 395 kontroli przewo ników krajowych oraz 95 971 kontroli przewo ników zagranicz-
nych.  

W efekcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 31 630 decyzji administracyjnych 
o na o eniu kary pieni nej, na czn  kwot  oko o 71,3 mln z . Stosunek wydanych decyzji 
o na o eniu kary pieni nej do liczby skontrolowanych pojazdów wyniós  16,5% . 

Od pocz tku zbierania danych, czyli od momentu powstania ITD w Polsce notowany jest sys-
tematyczny spadek liczby kontroli zako czonych na o eniem kary w drodze decyzji 
administracyjnej w proporcji do liczby kontrolowanych pojazdów.  

Z 
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Obok ITD bardzo wa n  rol  w zakresie kontroli przewozu towarów niebezpiecznych i osób 
oraz kontroli czasu pracy kierowców pe ni Stra  Graniczna. W efekcie przeprowadzonych w po-
wy szym zakresie kontroli funkcjonariusze SG w 2010 r. na o yli w ponad 4,5 tys. przypadkach 
kary pieni ne za naruszenia przepisów transportu drogowego, na czn  kwot  ponad 5 mln z . 
Natomiast realizuj c zadania z zakresu kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecz-
nych, funkcjonariusze jednostek organizacyjnych SG w 2010 r. przeprowadzili 257 akcji 
kontrolnych. Ponadto przekazano 27 zg osze  do Pa stwowej Stra y Po arnej i Policji o wje -
dzie na terytorium RP okre lonych klas towarów niebezpiecznych. 

Jednocze nie SG realizuj c za o enia Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu 
jazdy i postoju, obowi zuj cych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w 2010 r. podda a kon-
troli niemal 43 tys. kierowców, nak adaj c ponad 1,7 tys. kar na przewo ników naruszaj cych 
przepisy czasu pracy kierowców, na czn  kwot  ponad 1 870 tys. z . Ponadto SG wykonuj c 
swoje ustawowe zadania dzia a w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów, zapo-
bieg a w 2010 r. w 18 przypadkach nielegalnemu przemieszczaniu odpadów w postaci 
niesprawnych pojazdów oraz u ywanych cz ci samochodowych, dzia aj c w ten sposób na 
rzecz ochrony rodowiska, jak równie  brd. 

Dzia alno  ITD na rzecz poprawy bezpiecze stwa transportu drogowego obejmuje 
w g ównej mierze prewencyjne kontrole drogowe w zakresie zagadnie  maj cych bezpo redni 
lub po redni wp yw na stan bezpiecze stwa w ruchu drogowym. Zaliczaj  si  do nich wymie-
nione poni ej dzia ania. 

4.1.  Szczegó owa kontrola autobusów i autokarów w ramach akcji �Bezpieczny 
Autokar� oraz walka z �szara stref � w transporcie osób 

W celu poprawy bezpiecze stwa transportu osób, w tym w szczególno ci dzieci i m odzie y, 
ITD prowadzi ogólnopolsk  akcj  �Bezpieczny autokar�. Kontrole prowadzone s  przez ca y rok, 
za  w czasie wakacji i ferii zimowych s  one bardziej nasilone. Prowadzona akcja przyczynia si  
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do znacznej poprawy bezpiecze stwa podró y tym rodkiem transportu, ponadto podnosi 
wiadomo  konieczno ci rzetelnej realizacji przewozu i przestrzegania wszystkich wymogów 

bezpiecze stwa przewidzianych przepisami prawa, zarówno w ród przewo ników i kierowców, 
jak i pasa erów autobusów. Z wyników prowadzonych kontroli wynika, e rokrocznie poprawia 
si  stan techniczny pojazdów oraz zmniejsza si  liczba narusze  pope nianych przez kierowców 
i przewo ników.  

4.2.  Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego  

Inspektorzy ITD sprawuj  kontrol  ruchu drogowego w stosunku do kierowców, wykonuj -
cych przewozy w ramach transportu drogowego. Wszelkie przypadki naruszania przepisów 
ruchu drogowego, które maj  wp yw na zagro enie bezpiecze stwa ruchu drogowego s  sank-
cjonowane karami pieni nymi w post powaniu mandatowym. W tym celu wykorzystywane s  
w szczególno ci pojazdy wyposa one w wideorejestratory oraz motocykle. Od 2009 r. zatrzy-
mana zosta a niekorzystna, wcze niejsza tendencja (w latach 2006 � 2008) wzrostu liczby 
narusze  przepisów ruchu drogowego ujawnianych podczas kontroli przez inspektorów trans-
portu drogowego. 
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4.3.  Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, obowi zkowych 
przerw i odpoczynków kierowców 

Przepisy normuj ce czas prowadzenia pojazdów oraz przerwy w je dzie i odpoczynki kierow-
ców, które minimalizuj  ryzyko spowodowania wypadku w wyniku przem czenia zawodowego 
kierowcy, s  traktowane jako jeden z g ównych elementów maj cych wp yw na bezpiecze stwo 
transportu drogowego. 

W ramach realizacji zadania zmniejszenia liczby przem czonych kierowców uczestnicz cych 
w ruchu drogowym inspektorzy transportu drogowego podczas ka dej kontroli drogowej do-
konuj  kontroli zapisów z urz dzenia rejestruj cego i sprawdzaj  zachowanie przez kierowc  
norm czasu prowadzenia pojazdu, obowi zkowych przerw i odpoczynków. Oko o 70% stwier-
dzonych narusze  dotyczy o nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotycz cych czasu 
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prowadzenia pojazdów oraz obowi zkowych przerw i odpoczynków. Najcz ciej spotykane jest 
niedozwolone skrócenie dziennego czasu odpoczynku, wyd u enie czasu jazdy bez wymaganej 
przerwy oraz czasu jazdy dziennej.  

4.4. Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych  

Innym zagadnieniem o szczególnym znaczeniu dla bezpiecze stwa ruchu drogowego, na któ-
re jest skierowana szczególna uwaga inspektorów ITD, jest kontrola przestrzegania przez 
przewo ników przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kontrole 
Inspekcji w tym zakresie obejmuj  zarówno sprawdzenie, czy dany towar jest dopuszczony do 
przewozu drogowego, czy zastosowany rodzaj przewozu jest odpowiedni dla przewo onego 
towaru oraz czy zastosowano odpowiedni rodzaj opakowa , jak i sprawdzenie wyposa enia 
i instrukcji dla kierowcy na wypadek wyst pienia awarii.  

Na przestrzeni ostatnich 6 lat obserwowany jest systematyczny spadek odsetka kontroli po-
jazdów przewo cych towary niebezpieczne zako czonych ujawnieniem narusze  przepisów 
Umowy ADR. Poprawa przestrzegania przepisów w tym zakresie wynika zarówno 
z systematycznej kontroli prowadzonej przez organy kontrolne, jak i nadzoru sprawowanego 
w podmiotach uczestnicz cych w realizacji przewozu drogowego, jaki sprawuj  doradcy ds. 
bezpiecze stwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 
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4.5. Kontrola uprawnie  do kierowania pojazdem oraz stanu trze wo ci kierow-
ców  

Innym czynnikiem, który mo e powodowa  zagro enia w ruchu drogowym, s  umiej tno ci, 
stan zdrowia oraz trze wo  kieruj cych pojazdami. Dlatego te  inspektorzy w trakcie prowa-
dzonych kontroli w ka dym przypadku sprawdzaj  uprawnienia kierowców do kierowania 
w a ciw  kategori  pojazdów, a tak e wszelkie wymagania uko czenia kursów dokszta caj -
cych, kwalifikacji wst pnej i szkole  okresowych oraz uzyskania pozytywnych wiadectw bada  
lekarskich i psychologicznych. Cz  pojazdów specjalistycznych ITD jest równie  wyposa ana 
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w urz dzenia do pomiaru zawarto ci alkoholu w wydychanym powietrzu i kierowcy poddawani 
s  wyrywkowym badaniom stanu trze wo ci. 

 
4.6. Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nie-

prawid owo oznakowanych i wyposa onych oraz przeciwdzia anie procesowi 
degradacji dróg poprzez kontrol  masy i nacisków osi pojazdów ci arowych 

Znacz cy wp yw na bezpiecze stwo w ruchu drogowym ma równie  stan techniczny u ytko-
wanych pojazdów. W zwi zku z powy szym w trakcie ka dej kontroli inspektorzy dokonuj  
szczegó owego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu pod wzgl dem spe niania wymogów 
okre lonych w przepisach Prawa o ruchu drogowym. Niezaprzeczalny wp yw na warunki i bez-
piecze stwo ruchu drogowego ma równie  stan infrastruktury drogowej. ITD realizuj c zadanie 
kontroli masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, ma tym samym podwójny wp yw na 
popraw  bezpiecze stwa w ruchu drogowym.  

W okresie od 2007 r., czyli od czasu systematycznego zwi kszania liczby kontroli Inspekcji pro-
wadzonych w tym zakresie, obserwowany jest nieznaczny, ale systematyczny spadek odsetka 
kontroli parametrów pojazdów, w trakcie, których stwierdzane s  naruszenia przepisów. 
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5. System informacji o bezpiecze stwie ruchu 
drogowego  

 
 dzia aniach na rzecz poprawy bezpiecze stwa ruchu jednym z najwa niejszych ele-
mentów jest wspó praca, wymiana informacji i transfer wiedzy. Nie nale y traci  czasu 
na nauk  na w asnych b dach, bo b dy w tej dziedzinie to wi cej zabitych i rannych. 

Nale y bada , kontrolowa  i sprawdza , jakie dzia ania przynosz  najlepsze efekty i jakie metody 
nale y stosowa , aby w mo liwie krótkim czasie, przy mo liwie niskich nak adach, uzyska  naj-
lepsze efekty, czyli zmniejszy  liczb  ofiar wypadków drogowych. Dla uzyskania tych efektów 
konieczny jest sprawny i powszechnie dost pny System informacji o bezpiecze stwie ruchu 
drogowego, w którego sk ad wchodz : 

 strony i portale internetowe,  
 wydawnictwa i publikacje. 

 
5.1. Europejskie strony internetowe: 

1. DG MOVE / ERSO - European Commission Directorate-General for Mobility and Transport 
Road Safety (European Road Safety Observatory - ERSO) 

Europejskie Obserwatorium Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego zosta o opracowane ja-
ko pierwszy etap pilota owego projektu RTD SafetyNet w okresie 2004 � 2008. Jest to 
baza wiedzy o bezpiecze stwie ruchu drogowego w Unii Europejskiej obejmuj ca wszyst-
kie aspekty, zagadnienia, analizy i porównania. Strona zawiera analizy problemowe 
wykonane na podstawie danych o wypadkach drogowych zgromadzonych w bazie CARE. 

Kontynuacj  strony www.erso.eu jest portal funkcjonuj cy na stronach Komisji Europej-
skiej DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/index_en. 
htm. 

2. IRTAD International Road Transport Accident Data 

http://www.internationaltransportforum.org/irtad/index.html 

IRTAD to mi dzynarodowa baza danych o wypadkach drogowych z 29 krajów. Specjali-
ci IRTAD Group wspó pracuj  w ramach Mi dzynarodowego Forum Transportu pa stw 

OECD. S  to eksperci ds. bezpiecze stwa drogowego renomowanych instytutów bada  
nad bezpiecze stwem, infrastruktury drogowej i administracji transportu, organizacji mi -
dzynarodowych, uniwersytetów.

3. Europejska Karta BRD 

http://www.erscharter.eu/ 

Europejska Karta Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego jest platform , w której uczestni-
cz  przedsi biorstwa, stowarzyszenia, instytucje badawcze oraz organy administracji 
publicznej, które zobowi za y si  podj  konkretne dzia ania i dzieli  si  dobrymi prakty-
kami, w celu rozwi zania problemów bezpiecze stwa ruchu drogowego, z którymi 
spotykaj  si  na co dzie . Celem dzia a  sygnatariuszy Karty jest zmniejszenie liczby 
miertelnych wypadków drogowych. Kart  podpisa o ju  ponad 2 000 organizacji 

i instytucji. 

4. Swov Duch Institute for Road Safety Research 

http://www.swov.nl/ 

W 

http://www.erso.eu
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/index_en
http://www.internationaltransportforum.org/irtad/index.html
http://www.erscharter.eu/
http://www.swov.nl/
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Holenderski instytut badawczy posiadaj cy informacje na temat bada  naukowych 
i dobrych praktyk w zakresie brd. 

5. VTI Swedish National Road and Transport Research Institute 

http://www.vti.se 

Szwedzki instytut badawczy posiadaj cy informacje na temat bada  naukowych 
i dobrych praktyk w zakresie brd. 

6. The National Interministerial Road Safety Observatory 

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/ 

Francuskie Obserwatorium Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego posiadaj ce baz  da-
nych o zagro eniach i podejmowanych dzia aniach w bezpiecze stwie ruchu drogowego. 

 

5.2. Polskie strony internetowe 

5.2.1. Urz dy centralne  

 

1. Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 

http://www.krbrd.gov.pl 

Portal prowadzony przez Sekretariat KRBRD dotycz cy dzia a  podejmowanych 
w Polsce, zawieraj cy informacje w zakresie: aktów prawnych, prowadzonych kampanii 
spo ecznych, aktualno ci, linków do partnerów zajmuj cych si  bezpiecze stwem ruchu 
drogowego. 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

http://www.gddkia.gov.pl/ 

Portal po wi cony nowym i istniej cym inwestycjom drogowym. Serwis zwiera m. in. 
mapy stanu budowy dróg, planu podró y dla kierowców, map warunków pogodowych, 
bie cych i planowanych utrudnie  na drogach krajowych. Uzupe nieniem g ównej stro-
ny GDDKiA jest portal programu �Drogi zaufania-program ochrony ycia i zdrowia ludzi 
na drogach krajowych�, realizowanego przez GDDKiA (http://www.drogizaufania.pl/). 

3. Komenda G ówna Policji 

 http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/ 

Serwis dla kierowców, zawieraj cy informacje dotycz ce bezpiecze stwa w ruchu dro-
gowym, statystyki wypadków drogowych, profilaktyki, programów interwencyjnych 
i pierwszej pomocy. 

4. Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji (MSWiA) 

http://mswia.gov.pl/ 

Na stronach internetowych MSWiA znajduj  si  informacje nt. programów profilaktycz-
nych obejmuj cych równie  tematyk  brd: 

 Rz dowy program ograniczania przest pczo ci i aspo ecznych zachowa  �Razem bez-
pieczniej� � ograniczanie przest pczo ci i aspo ecznych zachowa  
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ 

http://www.vti.se
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
http://www.krbrd.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl/
http://www.drogizaufania.pl/
http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/
http://mswia.gov.pl/
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/
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 Programy budowania miasteczek ruchu drogowego na terenie ca ej Polski. 

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/433/Miasteczka_Ruchu_Drogowego.ht
ml 

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) 

Na stronie internetowej MEN znajduj  si  Informacje na temat programów edukacyj-
nych realizowanych w placówkach o wiatowych. 

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1705&Itemid=1. 

 

5.2.2. Instytuty naukowe 

 

1. Instytut Transportu Samochodowego 

http://www.its.waw.pl 

Instytut prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdro eniow  dzia alno  na-
ukow  w dziedzinie transportu samochodowego m.in. poprzez ograniczenie 
szkodliwo ci skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod k -
tem bezpiecze stwa. 

2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

http://www.ibdim.edu.pl/ 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest placówk  naukow  zajmuj c  si  problematyk  
infrastruktury komunikacyjnej. Wykonuje prace naukowe, wdro eniowe, ekspertyzy 
i konsultacje w dziedzinie modernizacji, remontów dróg i mostów.  

3. Przemys owy Instytut Motoryzacji 

http://www.pimot.org.pl/ 

Przedmiotem dzia ania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac 
rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. 

 

5.2.3. Wojewódzkie Rady Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 

 
1. Dolno l ska Wojewódzka Rada BRD � www.wrbrd.wroc.pl � informacje na temat stanu bez-

piecze stwa na drogach w 2010 r., otwarcia miasteczka ruchu drogowego, posiedze  
Wojewódzkiej Rady BRD, aktualnych konkursach brd dla dzieci i m odzie y. 

2. Mazowiecka Wojewódzka Rada BRD � www.mrbrd.mazovia.pl � informacje o prawie dro-
gowym, serwisy informacyjne, posiedzenia komisji GAMBIT, Wojewódzkiej Rady BRD, plany 
wydatków na popraw  brd. 

3. Podlaska Wojewódzka Rada BRD � www.word.4lomza.pl � informacje o strukturze organiza-
cyjnej WORD, prawie o ruchu drogowym, o rodku WORD, egzaminach na prawo jazdy, 
prawie miejscowym. 

4. Pomorska Wojewódzka Rada BRD � www.prbrd.gda.pl � informacje o mapach ryzyka na 
drogach wojewódzkich, Programie GAMBIT, raportach brd, dzia aniach brd, edukacji 
i infrastrukturze. 

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/433/Miasteczka_Ruchu_Drogowego.ht
http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1705&Itemid=1
http://www.its.waw.pl
http://www.ibdim.edu.pl/
http://www.pimot.org.pl/
http://www.wrbrd.wroc.pl
http://www.mrbrd.mazovia.pl
http://www.word.4lomza.pl
http://www.prbrd.gda.pl
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5. wi tokrzyska Wojewódzka Rada BRD � www.word.kielce.pl/brd � serwis po wi cony po-
prawie brd w województwie wi tokrzyskim, zawiera informacje o sprawozdaniach Rady, 
konkursach, turniejach. 

6. Zachodniopomorska Wojewódzka Rada BRD � zwrbrd.pl � informacje o radzie, jej dzia a-
niach, kampaniach brd i bie cych wydarzeniach. 

7. Warmi sko-Mazurska Wojewódzka Rada BRD � www.wrbrd.olsztyn.pl � informacje 
o Programie GAMBIT warmi sko-mazurskim, opracowaniach brd, konferencjach, odno niki 
do innych stron z zakresu brd. 

8. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada BRD � serwis opisuj cy dzia ania brd, posiedzenia, 
uchwa y i prace Rady. http://www.krbrd.word.torun.pl/index.php?option=com_frontpage 
&Itemid=1 . 

9. Wielkopolska Wojewódzka Rada BRD � www.brd.poznan.pl � dzia ania brd w Wielkopolsce, 
na rzecz brd w regionie, kampanie na rzecz brd. 

 

5.2.4. Inne przyk ady polskich stron internetowych 

http://www.klubpancernika.pl/ � stworzony w Instytucie Transportu Samochodowego, ser-
wis po wi cony bezpiecznemu przewozowi dzieci w poje dzie. 

http://www.wychowaniekomunikacyjne.org/ � wspólne przedsi wzi cie wojewódzkich 
o rodków ruchu drogowego; portal edukacyjny s u y popularyzacji w ród dzieci, rodziców 
i nauczycieli zasad bezpiecze stwa dzieci w ruchu drogowym oraz upowszechnieniu skutecz-
nych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i w szkole.  

http://www.predkosczabija.pl/ � Kampania KRBRD i MI maj ca na celu uzmys owi  wszyst-
kim, e poprawa bezpiecze stwa drogowego w Polsce mo e nast pi  wtedy, gdy zmieni si  
wiadomo  wszystkich u ytkowników dróg, a kierowcy zrozumiej , e wypadek jest konse-

kwencj  osobistych decyzji. 

http://www.gambit.fril.org.pl � strona Fundacji Rozwoju In ynierii L dowej zawieraj ca in-
formacje i publikacje zwi zane z cyklicznymi seminariami GAMBIT. 

 

5.2.5. Publikacje krajowe 

1.  - czasopismo, kwartalnik. 

2. - KGP Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2010 
� podstawowe dane statystyczne o wypadkach drogowych z danego roku oraz zmiany 
jakie nast pi y w stosunku do roku poprzedniego z krótkim komentarzem. Wydawnic-
two zawiera równie  ogólne dane o motoryzacji, dzia aniach Policji i podstawowe dane 
mi dzynarodowe.  

 

 

http://www.word.kielce.pl/brd
http://www.wrbrd.olsztyn.pl
http://www.krbrd.word.torun.pl/index.php?option=com_frontpage
http://www.brd.poznan.pl
http://www.klubpancernika.pl/
http://www.wychowaniekomunikacyjne.org/
http://www.predkosczabija.pl/
http://www.gambit.fril.org.pl
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6. Dzia ania prewencyjne i edukacyjne  
 

zia ania prewencyjne i edukacyjne s  prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i lokalnym. Maj  one na celu kszta towanie bezpiecznych postaw i zachowa  
w ruchu drogowym jak równie  upowszechnianie stosowania urz dze  zabezpiecza-

j cych ochrony osobistej, jak i w pojazdach. Dzia ania s  prowadzone w ramach kampanii bez-
piecze stwa ruchu drogowego, szkole , imprez masowych, rozpowszechniania materia ów 
edukacyjnych, dystrybucji urz dze  bezpiecze stwa ruchu. Dzia ania te dotycz  ró nych obsza-
rów bezpiecze stwa oraz s  kierowane do ró nych grup uczestników ruchu drogowego. 
Instytucje centralne i regionalne maj  równie  za zadanie inicjowanie dzia a  lokalnych, pomoc 
finansow  i rzeczow  w ich przeprowadzeniu. W 2010 r. dzia ania prewencyjne i edukacyjne 
skierowane by y do ró nych grup uczestników ruchu. Na szczeblu lokalnym najcz ciej by y 
podejmowane dzia ania na rzecz bezpiecze stwa dzieci.  

6.1. Kierowcy i pasa erowie 

6.1.1. Nauka jazdy 

Nauka jazdy by a prowadzona w dwóch obszarach:  

 Szkolenia dla kandydatów na kierowców poszczególnych kategorii praw jazdy 
w o rodkach szkolenia kierowców.  

 Szkolenia dla kierowców prowadzone przez upowa nione o rodki, w tym: 

 szkolenia dobrowolne maj ce na celu doskonalenie umiej tno ci kierowców na przy-
k ad z jazdy w warunkach specjalnych ,,zimowe szko y jazdy��,  

 szkolenia obowi zkowe dla kierowców wykonuj cych przewozy drogowe rzeczy i osób, 

 szkolenia dla kierowców wykonuj cych specjalne zadania na przyk ad szkolenie kierow-
ców autobusów szkolnych (gimbusów). 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu szkole  w zakresie nauki jazdy organizowane s  szkole-
nia dla kadry instruktorskiej. W 2010 r. realizowany by  projekt �Wzrost kompetencji kadry 
o rodków szkolenia kierowców� wspó finansowany ze rodków funduszy europejskich w 
ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Jego celem by o przeszkolenie 5 tys. pracowni-
ków o rodków szkolenia kierowców, g ównie instruktorów nauki jazdy pod k tem jako ci 
szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców.  

Na szczeblu centralnym i lokalnym by y równie  organizowane ró nego rodzaju konkursy ma-
j ce na celu doskonalenie kierowców w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu, na 
przyk ad �Konkurs o miano najlepszego kierowcy Si  Zbrojnych RP�. Instruktorzy nauki jazdy 
brali równie  udzia  w Ogólnopolskim Konkursie �Instruktor Roku 2010�.  

W Instytucie Transportu Samochodowego zosta  opracowany pakiet edukacyjny �Kierowca 
50+� przeznaczony do realizacji w jednostkach szkol cych kierowców kat. B (tzw. amatorów) 
w celu zapewnienia tej grupie kierowców mo liwo ci prowadzenia samochodu jak najd u ej 
bez stwarzania zagro e  w ruchu drogowym lub - w razie takiej konieczno ci � pomocy 
w podj ciu odpowiedzialnej decyzji o ograniczeniu lub ca kowitym zaprzestaniu kierowania 
pojazdem.  

Pakiet sk ada si  z: 

 programu szkolenia o strukturze modu owej, 

 materia ów dla wyk adowców/instruktorów nauki jazdy obejmuj cych podr cznik oraz 
prezentacje w formie elektronicznej, 

D 
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 materia ów dla osób szkolonych (�Kierowców 50+�) zawieraj cych broszur , kwestionariu-
sze samooceny, ulotk  oraz wk adk  �Wa ne informacje�. 

6.1.2. Reedukacja 

Wojewódzkie O rodki Ruchu Drogowego prowadz  szkolenia dla osób naruszaj cych przepisy 
ruchu drogowego, tzw. �szkolenia za punkty karne�, w których uczestnictwo pozwala zreduko-
wa  kierowcy 6 punktów karnych. Szkolenie prowadz  policjanci, psychologowie, specjali ci w 
dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Oprócz wyk adów prezentowane s  m. in. filmy 
pokazuj ce skutki wypadków drogowych. Ponadto w zak adach karnych prowadzone s  wyk a-
dy dotycz ce bezpiecze stwa ruchu drogowego dla sprawców wypadków drogowych. 
Z udost pnionych danych liczbowych (9 województw) wynika, e w 2010 r. przeszkolono 
ponad 10 000 kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego. 

W 2010 r. przeprowadzono szereg dzia-
a  informacyjno-edukacyjnych maj cych 

na celu zwi kszenie wiadomo ci kierow-
ców i pasa erów pojazdów w zakresie 
najcz stszych zagro e  wyst puj cych na 
polskich drogach. Dzia ania te pi tnowa y 
niew a ciwe zachowania, a tak e wskazy-
wa y, jak nale y post powa , aby nie sta  
si  sprawc  b d  ofiar  wypadku drogo-
wego. Do najwa niejszych dzia a  w tym 
zakresie nale y zaliczy : 

 kampani  spo eczn  �Pr dko  zabi-
ja! W cz my lenie� po wi con  
pr dko ci, a przeprowadzon  przez Se-
kretariat KRBRD. Celem kampanii by o 
m.in. zwrócenie uwagi na problem za-
gro e , jakie stwarza jazda z nadmiern  
pr dko ci , wywo anie publicznej dys-
kusji, co robi , aby spadek liczby 
wypadków drogowych by  tendencj  
sta , zdemaskowanie stereotypowego 
my lenia na temat przyczyn wypadków, 
stworzenie spo ecznego ruchu nieak-
ceptacji nadmiernej pr dko ci, 
wykorzystanie i promocja has a �W cz 
my lenie�. 4 marca 2010 r. odby a si  
konferencja inauguruj ca kampani  
�Pr dko  zabija! W cz my lenie�, któ-
rej towarzyszy  spektakularny pokaz 
uderzenia samochodu osobowego wraz 
z pasa erami o tward  przeszkod  przy 
pr dko ci ok. 80 km/h. Pokaz ten by  
jedn  z nielicznych prób badawczych w 
Europie przy osi gni ciu pr dko ci po-
jazdu powy ej 70 km/h i zosta  
przygotowany przez Przemys owy In-
stytut Motoryzacji we wspó pracy ze 
Studenckim Ko em Naukowym SIMR 
Politechniki Warszawskiej.  
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Kampania swoim zasi giem obj a ca  Polsk , by a emitowana w telewizji, radiu, a tak e 
przy u yciu reklamy zewn trznej. By a tak e silnie akcentowana w Internecie. Kampanii towa-
rzyszy y równie  dzia ania public relations.  

1 kwietnia 2010 r. rozpocz  si  kolejny etap tej kampanii spo ecznej. Ekspozycja kampanii 
w kanale internetowym odby a si  w dniach 1 kwietnia � 6 maja br., w tym samym czasie nie-
standardowa kreacja reklamy zewn trznej pojawi a si  na ty ach autobusów w najwi kszych 
miastach w Polsce m.in. w Warszawie, odzi, Gda sku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie 
i Wroc awiu. Kampanii towarzyszy  spot �GPS�, który by  emitowany tak e na ekranach LED-
owych w warszawskim metrze. 

Poprzez intensywne dzia ania w mediach i kampani  zaplanowan  w okresie nat enia ru-
chu drogowego zwi zanego z pocz tkiem wiosny, ze wi tami wielkanocnymi i d ugim 
weekendem majowym apelowano do kierowców, aby �zdj li nog  z gazu� w trosce o bez-
piecze stwo w asne, najbli szych i innych uczestników ruchu drogowego. Kampania by a 
realizowana poprzez nast puj ce kana y: 

 plakaty i ich ekspozycja na no nikach pokrywaj cych ty y autobusów komunikacji miej-
skiej w nast puj cych miastach: Warszawa, Kraków, ód , Wroc aw, Pozna , Katowice 
oraz Gda sk, 

 promocja kampanii na serwisach internetowych ze szczególnym uwzgl dnieniem witryn 
motoryzacyjnych, 

 mini serwis internetowy oraz formy reklamowe niezb dne do emisji kampanii, 

 konkurs plastyczny dla uczniów szkó  podstawowych, pn: �Pr dko  zabija. W cz my le-
nie�, w którym KRBRD ufundowa a równie  nagrody, 

 10-sekundowy spot telewizyjny oraz 10-sekundowy spot radiowy pt.: �GPS�, 

 plakat pt.: �Pogrzeb� do reklamy na ty ach autobusów. Reklama umieszczona by a przez 
ca y kwiecie  2010 r. na 52 autobusach w 7 miastach Polski: Kraków, ód , Pozna , 
Gda sk, Katowice, Warszawa, Wroc aw,  

 udzia  Sekretariatu KRBRD w akcji �Targi Samochodowe� gdzie propagowano przes anie 
kampanii w ramach dzia a  promocyjnych zwi zanych z bezpiecze stwem ruchu drogo-
wego i szeregiem akcji towarzysz cych II ods onie kampanii. 

W okresie 15.09 � 10.10.2010 r. przeprowadzono w radiu II ods on  kampanii spo ecznej 
�Pr dko  zabija. W cz my lenie!�. W oparciu o grup  docelow , któr  stanowi  kierowcy w 
wieku 18-49 lat, wybrano ogólnopolskie stacje radiowe w których 131 razy wyemitowano 10-
sekundowy spot: PR 1 Polskie Radio, RMF FM, euroTrójka (PR3 i PR4). W tej ods onie wykorzy-
stane tak e media spo eczno ciowe na portalu Facebook. Obecnie portal ten jest 
najdynamiczniej rosn c  spo eczno ci ; ma najciekawsze mo liwo ci prowadzenia dialogu 
z u ytkownikami; jest obecnie najpopularniejsz  spo eczno ci  o najszerszym zasi gu.  

 kampani  spo eczn  �Nie testuj pr dko ci 
na rodzinie. W cz my lenie!� przeprowa-
dzon  przez Sekretariat KRBRD w zwi zku 
z okresem wakacyjnym i wyjazdami na urlopy. 
Kampania by a realizowana poprzez nast pu-
j ce kana y: 

 Internet � kampania zosta a przeprowa-
dzona w terminie 26.06-11.07.2010 r. 
poprzez reklam  skierowan  w wybranych 
serwisach internetowych (tzw. lokalizato-
rach - wyznaczaj cych trasy dojazdów na 
wakacje: zumi.pl, docelu.pl, mapa.pf.pl, 
maps24.interia.pl oraz portalach: gazeta.pl, 
onet.pl) do grupy docelowej, któr  stano-
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wili kierowcy w wieku 18-49 lat, 

 spot radiowy,  

 no niki reklamowe na stacjach benzynowych w miastach: Bytom, Chorzów, Czelad , D -
browa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Sosnowiec, Kraków, ód , Pozna , Szczecin, 
Gda sk, Gdynia, Pruszcz Gda ski, Warszawa i Wroc aw, 

 telefony komórkowe � reklama z wykorzystaniem technologii Bluetooth� (nowoczesna 
forma komunikacji marketingowej, która umo liwi a dotarcie bezpo rednio na telefon 
komórkowy konsumenta przebywaj cego lub przechodz cego w a nie w pobli u punktu 
sprzeda y � m.in. galerie handlowe, kina, restauracje etc.). 

 kampani  spo eczn  �Bezpiecznie. Z pijanym nie jad !� rozpocz t  w sierpniu 2010 r. 
IV edycja akcji zorganizowana by a przez Akademi  Sztuk Pi knych w Warszawie oraz agen-
cj  reklamow  Adah Advertising. Na billboardach i citylightach w najwi kszych miastach 
Polski mo na by o zobaczy  plakaty, które zwyci y y w konkursie plastycznym skierowanym 
przede wszystkim do studentów szkó  artystycznych. Organizatorzy kampanii za o yli, i  od-
powiednio zaprojektowany plakat zmusi kierowców do my lenia i ustrze e ich przed 
nierozwa nym zachowaniem. Zwyci zców wy oni o jury, w którym znale li si  wybitni przed-
stawiciele polskiej szko y plakatu. Kampania trwa a do po owy sierpnia.  

W 2010 r. patronami akcji byli: KRBRD, Ministerstwo Infrastruktury, KSP oraz Partnerstwo 
Dla Bezpiecze stwa Drogowego. Patronat medialny obj y: TVP2, Radio VOX.  

 kampani  �Europejska Noc Bez Wy-
padku� przeprowadzon  przez Fundacj  
KRZY  oraz belgijsk  fundacj  Responsi-
ble Young Drivers, wspólnie z KRBRD oraz 
innymi partnerami. VII edycja kampanii 
�Europejska Noc Bez Wypadku� odbywa a 
si  jednocze nie we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej 16 pa dziernika 2010 r. 
Celem tego mi dzynarodowego przed-
si wzi cia jest ograniczenie liczby 
nietrze wych kierowców na drogach. 
Ubieg oroczna edycja kampanii odby a si  
m.in. dzi ki zaanga owaniu ponad 180 
wolontariuszy, którzy byli obecni w 50 
klubach 25. polskich miast: Warszawy, 
Rzeszowa, Katowic, Opola, Olsztyna, 
Szczytna, Mr gowa, Nidzicy, Gda ska, So-
potu, Ko cierzyny, Bartoszyc, Krakowa, 
Bydgoszczy, Szczecina, Kielc, Wroc awia, 
Cz stochowy, Mielca, Lublina, Gliwic, Za-
brza, Bytomia, Rybnika oraz Wa brzycha. 
Podczas wieczoru wolontariusze nama-
wiali kierowców, aby wykazali si  
odpowiedzialno ci  i nie spo ywali alko-
holu, a eby bezpiecznie odwie  swoich 
znajomych. Uczestnicy kampanii, na znak 
przy czenia si  do akcji, za o yli niebie-
sk  opask -bransoletk , która oznacza a 
deklaracj , i  osoby te nie b d  pi y alkoholu. W momencie opuszczania klubu osoby z opa-
skami mia y mo liwo  przebadania si  alkomatem oraz skorzystania z narkotestera. 
Odpowiedzialni kierowcy zostali nagrodzeni upominkami. Natomiast osoby, u których wy-
kryto alkohol w wydychanym powietrzu, by y zach cane do pozostawienia pojazdu 
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i skorzystania z alternatywnej formy transportu. Wolontariusze otrzymali tak e opaski odbla-
skowe, które wr czali uczestnikom akcji. Wsparcia kampanii udzieli y tak e Komisja 
Europejska, Instytut Transportu Samochodowego oraz Polski Przemys  Spirytusowy. Patroni 
medialni to: Radio ESKA, Wirtualna Polska, telewizja TVS oraz TVP Kielce.  

 kampani  �Prowadz  jestem trze wy� zainicjowan  przez ks. Piotra Brz kalika, Duszpaste-
rza Trze wo ci Archidiecezji Katowickiej. Ministerstwo Infrastruktury i KRBRD by y partnerem 
kolejnej edycji kampanii �Prowadz  jestem trze wy�. Celem kampanii by o m.in. zwrócenie 
uwagi na problem zagro e , jakie stwarza jazda po spo yciu alkoholu, wywo anie publicznej 
dyskusji, co robi , aby spadek liczby wypadków drogowych by  tendencj  sta , zdemasko-
wanie stereotypowego my lenia na temat przyczyn wypadków, popularyzacja idei 
my l cego kierowcy i szczególna uwaga po wi cona problemowi �nietrze wych kierowców�, 
jako jednej z najcz stszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Kampania �Prowadz  � 
jestem trze wy� mia a uzmys owi  wszystkim, e poprawa bezpiecze stwa drogowego 
w Polsce mo e nast pi  dopiero wtedy, gdy zmieni si  wiadomo  wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, a kierowcy zrozumiej , e wypadek jest konsekwencj  naszych osobistych 
decyzji. W ramach kampanii zosta  wyprodukowany spot filmowy po wi cony trze wo ci za 
kierownic . Spot �Prowadz  jestem trze wy� promowa  mod  na trze wo , konsekwentn  
i stanowcz , w odniesieniu do standardów panuj cych w ca ej Europie. Skuteczno  kampa-
nii polega a na odwo ywaniu si  do wolno ci cz owieka i zwi zanej z ni  odpowiedzialno ci , 
do rozwagi, potrzeby szacunku i przynale no ci do grupy. Ministerstwo Infrastruktury, Sekre-
tariat KRBRD wyst pi o w roli partnera kampanii �Prowadz  � jestem trze wy� (edycja 2010). 
Ods ona kampanii w 2010 r. �Prowadz  � jestem trze wy� by a realizowana pod has em 
�Trze wo  bez granic�. Ministerstwo Infrastruktury w latach 2006 � 2009 wspiera o ju  kam-
pani  �Prowadz  jestem trze wy�.  

 kampani  informacyjno-edukacyjn  �Jeste  sprawc , jeste  ofiar ". Kampania opiera a 
si  na przekazach maj cych charakter paradokumentalny, które koncentrowa y si  na przy-
czynach najtragiczniejszych wypadków i ich nast pstwach, pokazywa y, e ycie z pi tnem 
drogowego zabójcy oznacza osamotnienie, ostracyzm towarzyski, problemy z prac , nie-
rzadko kary wi zienia oraz równie  olbrzymie obci enie psychiczne. Pomys em kampanii 
�Jeste  sprawc , jeste  ofiar " by o autentyczne zaanga owanie odbiorców. Z y przyk ad staje 
si  dobrym wzorem, bo pozwala analizowa  b dy, których mo na unikn . Takie historie 
maj  dzia a  jak przestrogi, zniech caj c odbiorców do nieodpowiedzialnego zachowania na 
drodze. Dlatego najnowsze modele edukacje wykorzystuj  te wzorce. Jednym z nich jest 
eksperymentalny projekt Unii Europejskiej pod nazw  �Module Close To�, co w dos ownym 
t umaczeniu znaczy �Modu  w pobli u". Pomys  zosta  zaczerpni ty z programów walki z uza-
le nieniem od narkotyków i alkoholu oraz zwi zanych z AIDS, w których osoby uzale nione 
lub zara one wirusem HIV opowiadaj  histori  swego dramatu innym, zw aszcza rówie ni-
kom. T  sama metod , zwan  peer-to-peer (równy z równym) wykorzystano w szkoleniu 
przysz ych kierowców. �Module Close To� bada wp yw prezentacji losów sprawców wypad-
ków drogowych na postawy i zachowania innych kierowców. W zaplanowanym na lata 2007-
2011 projekcie bierze udzia  11 krajów europejskich, a nasz kraj reprezentuje Centrum Bez-
piecze stwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.  
Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w 2010 r. pod has em �Jeste  sprawc , je-
ste  ofiar " oparta na za o eniach �Module Close To� okaza a si  � w opinii jurorów 
presti owego konkursu Z ote Or y -  najlepsz  kampani  spo eczn  2010 r.  

 akcj  �Deklaracja my l cego kierowcy� prowadzon  podczas wakacji na trasie koncerto-
wej Polskiego Radia w ramach 20 imprez plenerowych z cyklu �Lato z radiem�. W ramach 
akcji cz onkowie i partnerzy KRBRD promowali �Deklaracj  my l cego kierowcy�. Osoby sk a-
daj ce swój podpis pod ni  deklarowa y, e nie b d  wsiada y za kierownic  po spo yciu 
alkoholu. 
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Uda o si  zebra  10 tys. podpisów. Ca a deklaracja o wymiarach 12x2 m zosta a zaprezento-
wana podczas fina owego koncertu w Ostródzie, a dalej by a eksponowana m.in. 
w Warszawie oraz odzi. Celem dzia a  by o m.in.: zwrócenie uwagi na problem zagro e , ja-
kie stwarza jazda z nadmiern  pr dko ci  czy w stanie nietrze wym, konieczno  stosowania 
materia ów odblaskowych i kasków przez rowerzystów, stworzenie spo ecznego ruchu nie-
akceptacji dla nadmiernej pr dko ci. Intensywne dzia ania podczas imprez �Lata z radiem�, 
które co roku gromadz  wielotysi czn  publiczno , gwarantuj  dotarcie do szerokiej grupy 
u ytkowników dróg i pozwalaj  prowadzi  dzia ania na rzecz zwi kszenia ich wiadomo ci 
na temat odpowiedzialnego zachowania na drogach i przestrzegania przepisów drogowych, 
w szczególno ci w tak wra liwym okresie, jakim s  wakacje. Podczas imprez �Lata z radiem� 
Sekretariat KRBRD wystawia  stoisko promocyjne KRBRD i prowadzi  w jego ramach ró nego 
rodzaju akcje o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym w zakresie brd.  

 akcj  Festiwal Drogi �Marynarze Szos � Skrzy owanie Stryków�, do której Sekretariat 
KRBRD przy czy  si  poprzez obs ug  punktu informacyjnego KRBRD. Festiwal zosta  zorga-
nizowany w dniach 24 � 25 lipca 2010 r. w Strykowie, jako inicjatywa zwi zana 
z bezpiecze stwem ruchu drogowego, odnosz ca si  do szeroko rozumianej: �kultury drogi�. 
W przedsi wzi ciu wzi a udzia  Policja, a tak e inne s u by mundurowe, które poprowadzi y 
konkursy m.in. bezpiecznej jazdy, czy z zakresu przepisów ruchu drogowego. Festiwal Drogi 
powstaje przy wspó pracy z Samorz dem Miasta Strykowa, W adzami Powiatu Zgierskiego, 
z udzia em Wojewody ódzkiego, pod patronatem Marsza ka Województwa ódzkiego.  

 piknik �Bezpieczne wakacje�, który odby  si  27 czerwca 2010 r. w Rzeszowie. Podczas pik-
niku którego organizatorem by o Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Spo eczno � 
Gospodarczych prowadzono akcje zwi kszaj ce bezpiecze stwo na podkarpackich drogach. 
Podczas imprezy przeprowadzono m.in. konkursy z wiedzy o ruchu drogowym oraz pokazy 
ratownictwa medycznego.  

 happening Wy szej Szko y Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM przeprowadzo-
ny 26 czerwca 2010 r. (pierwszy dzie  wakacji) na 4 g ównych trasach wyjazdowych 
z Warszawy. Celem happeningu by o kszta towanie wiadomego i kulturalnego uczestnika 
ruchu drogowego, respektuj cego przepisy i szanuj cego prawa innych uczestników tego 
ruchu. Akcj  wspiera a KGP. Podczas happeningu zosta a wykorzystana koncepcja strate-
giczno - kreatywna kampanii �Nie testuj pr dko ci na rodzinie. W cz my lenie�.  
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6.1.3. Pasy bezpiecze stwa i foteliki dla dzieci 

Dzia ania prowadzone by y dwojako: podczas regularnych akcji Policji oraz poprzez kampanie, 
akcje, media. Podczas ró nych akcji wykorzystywane by y urz dzenia pozwalaj ce na aktywne 
uczestniczenie w symulacji zdarze  drogowych, mi dzy innymi symulator zderze  i symulator 
dachowania, udost pniane przez Instytut Transportu Samochodowego. Celem organizowania 
pokazów przy u yciu symulatorów jest przekonanie uczestników ruchu do zapinania pasów 
zawsze podczas jazdy zarówno kierowców jak i pasa erów na przednim i tylnych siedzeniach. 
Symulatory pokazuj  znaczenie prawid owo zapi tych pasów podczas zderzenia i podczas da-
chowania pojazdu. Podczas kampanii i akcji o tematyce bezpiecze stwa ruchu 
rozpowszechniane by y równie  ulotki o konieczno ci stosowania pasów w poje dzie. Przepro-
wadzone w tym obszarze dzia ania edukacyjno-informacyjne to: 

 XVIII Fina  Wielkiej Orkiestry wi -
tecznej Pomocy, w którym Sekretariat 
KRBRD bra  udzia  10 stycznia 2010 r. 
Podczas Fina u pod opiek  przedstawi-
cieli KRBRD i Instytutu Transportu 
Samochodowego mo na by o przeko-
na  si  o zasadno ci stosowania i 
koniecznej staranno ci zapinania pasów 
bezpiecze stwa na symulatorze dacho-
wania.  

 kampania �Taksówka z fotelikiem�, 
której kolejna edycja trwa a od 20 kwiet-
nia do 31 sierpnia 2010 r. w odzi i by a 
zainicjowana przez firm  ubezpiecze-
niow  Liberty Direct i przeprowadzona z trzema korporacjami: Nova Taxi, Radio Taxi Dwa-
Dwa oraz tele Taxi. Celem kampanii jest poprawa bezpiecze stwa dzieci podró uj cych tak-
sówkami oraz edukowanie ich rodziców i opiekunów na temat bezpiecznego przewo enia 
najm odszych. Patronat nad kampani  obj a KRBRD, Przemys owy Instytut Motoryzacji oraz 
Prezydent odzi. Podczas akcji do korporacji przekazano 130 fotelików dla dzieci oraz mate-
ria y informacyjne i naklejki informuj ce o akcji przez okres 4 miesi cy. Du  popularno ci  
cieszy y si  równie  konkursy zorganizowane w mediach regionalnych. Foteliki mo na by o 
wygra  w trwaj cym 3 dni konkursie na amach gazety �Polska Dziennik ódzki� oraz na stro-
nie www.lodz.miastodzieci.pl. 26 pa dziernika 2010 r. Lublin do czy  do grona miast, 
w których mo na zamówi  taksówk  z fotelikiem dobranym do wagi i wzrostu dziecka. 
Do 10. edycji przy czy y si  cztery lubelskie korporacje � Halo Taxi, Radio Taxi Fart, Radio Ta-
xi Pi tka oraz Taxi Alfa � Siódemki. W ramach programu, korporacjom w Lublinie przekazano 
ponad 70 ko ysek, fotelików i podstawek dla najm odszych pasa erów. Do grona honoro-
wych Patronów akcji do czy  Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin. 

http://www.lodz.miastodzieci.pl
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 akcja Narodowy Eksperyment Bezpie-
cze stwa � �Weekend bez ofiar� 
przeprowadzona w weekend 6-8 sierp-
nia 2010 r., której celem jest 
wypracowanie postawy dba o ci o bez-
piecze stwo w ruchu drogowym, 
a przez to ograniczenie liczby wypad-
ków m.in. poprzez promowanie zasad 
u ywania pasów bezpiecze stwa, in-
formowanie, jakimi konsekwencjami 
grozi nieprawid owe u o enie baga y 
w samochodzie oraz jak samochód mo-

e zachowywa  si  na rozgrzanym 
asfalcie, instrukta  jak bezpiecznie 
przewie  desk  surfingow  czy rower, 
jak efektywnie wypoczywa  w czasie 
d ugich podró y, itd. Go cie pikników 
organizowanych w ramach akcji mogli 
spróbowa  swoich si  na komputero-
wych symulatorach jazdy, w tym na 
modelu ci arówki i autobusu, przeszli 
te  prób  dachowania. Na piknikach 
znajdowa y si  te  platformy zderzenio-
we, tory przeszkód z alkogoglami, 
miasteczka rowerowe i tory gokartowe. 
Ratownicy medyczni uczyli zasad udzie-
lania pierwszej pomocy, a psychologo-
wie transportu � jak opanowa  stres 
i zachowa  zimn  krew w chwili wypad-
ku. Aby wiczy  umiej tno  wspó -
dzia ania w sytuacjach kryzysowych, 
s u by drogowe, Policja, stra  po arna i 
ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego wzi y udzia  w symulacji 
karambolu na autostradzie. Wydarzenie 
mia o miejsce 7 sierpnia 2010 r. w Stry-
kowie na autostradzie A2 pod odzi . 
Organizatorem Narodowego Ekspery-
mentu by a GDDKiA, a partnerami - 
KRBRD, KGP, KGPSP, Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe oraz G ówna Inspekcja 
Transportu Drogowego. Honorowy pa-
tronat nad akcj  obj  Minister 
Infrastruktury.  

 akcja przedszkolna �ZZ � Zawsze Za-
pinam� przeprowadzona w wojewódz-
twie warmi sko-mazurskim, polegaj ca 
na promowaniu zapinania pasów bez-
piecze stwa w samochodach rodziców 
przywo cych dzieci do przedszkoli. 
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 inne dzia ania medialne: 

 cykliczne audycje radiowe i telewizyjne, w których propagowano zapinanie pasów bez-
piecze stwa w samochodach,  

 programy: �Jed  bezpiecznie�, �Jak unikn  mandatu� realizowane przez Telewizj  Kra-
ków, 

 audycja �Zapnij pasy� realizowana przez Radio Kraków - odcinki po wi cone konieczno ci 
u ywania przez kierowców i pasa erów pasów bezpiecze stwa.  

Ponadto w ramach prowadzonych szkole  dla kierowców wykonuj cych przewozy drogowe 
rzeczy i osób, kursach dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla kierowców naruszaj -
cych przepisy ruchu drogowego wskazywano i podkre lano znaczenie pasów bezpiecze stwa 
jako najskuteczniejszego rodka ratuj cego ludzkie ycie podczas wypadku drogowego. 

Prowadzone dzia ania mia y charakter ogólnopolski i lokalny. 

 Prewencyjno-kontrolne dzia ania ogólnopolskie, podczas których sprawdzano stosowa-
nie pasów: 

 �Pasy�, 

 �Bezpieczna droga do szko y�, 

 �Bezpieczny weekend�, 

 �Bezpieczne Wakacje�, 

 �Bezpieczne Ferie�, 

 �Trasa E 30�.

 Prewencyjno-kontrolne dzia ania lokalne: 

 �Radiowy Patrol Policyjny� � województwo ódzkie,

 �Bezpieczne przejazdy� � województwo ódzkie

6.2. Dzieci i m odzie  

6.2.1. Nauka jazdy na rowerze i motorowerze  

Dzia ania prowadzone w zakresie nauki jazdy na rowerze dotyczy y g ównie organizowania 
szkole  i egzaminów na kart  rowerow  i motorowerow . By y one prowadzone przez na-
uczycieli wychowania komunikacyjnego, przy udziale Policji w miasteczkach ruchu drogowego, 
b d  na terenie szkó . Wydano kilkadziesi t tysi cy kart rowerowych i kilka tysi cy kart motoro-
werowych.  

Miejscem, gdzie jest prowadzona nauka i egzamin, s  g ównie miasteczka ruchu drogowe-
go. W miejscowo ciach, gdzie miasteczka ju  s , lokalne instytucje finansuj  zaj cia tam 
prowadzone. Prowadzonych jest równie  wiele lokalnych inicjatyw budowy nowych miasteczek 
ruchu drogowego finansowanych lub dofinansowanych przez WORD-y. W 2010 r. MSWiA roz-
pocz o realizacj  projektu �Budujemy miasteczka ruchu drogowego� w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Niektóre instytucje regionalne s  w posiadaniu ob-
jazdowych miasteczek ruchu drogowego, które docieraj  do szkó  wiejskich nieposiadaj cych 
mo liwo ci korzystania z obiektów zamkni tych do nauki jazdy na rowerze b d  motorowerze.  

Nauczyciele wychowania komunikacyjnego mogli bra  udzia  w szkoleniach realizowanych 
przez w adze o wiatowe i WORD-y. 
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W ramach doskonalenia jazdy na rowerze dzieci ze szkó  podstawowych bra y udzia  
w �Ogólnopolskim Turnieju Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó  pod-
stawowych i gimnazjów� w ramach eliminacji strefowych, powiatowych, wojewódzkich oraz 
fina u.  

W organizacj  dzia a  edukacyjnych zwi zanych z bezpieczn  jazd  na rowerze zaanga owa-
ne by y instytucje takie jak:  

 na szczeblu centralnym � Sekretariat KRBRD, MEN, MSWiA, KGP, PZM,  

 na szczeblu lokalnym - szko y, Policja, WORD-y, Kuratoria O wiaty, Stra  Miejska, Zarz dy 
Okr gowe PZM oraz inne organizacje spo eczne i instytucje pozarz dowe.  

Ponadto przeprowadzono nast puj ce niestandardowe (interesuj ce) dzia ania propagu-
j ce bezpieczn  jazd  na rowerze: 

 akcj  �Rowerem bezpiecznie do celu� rozpocz t  30 maja 2010 r. w Centrum Olimpijskim 
PKOl w Warszawie. W rozpocz ciu akcji udzia  wzi li laureaci konkursu dla jednostek samo-
rz du terytorialnego w ramach Rz dowego programu ograniczania przest pczo ci 
i aspo ecznych zachowa  �Razem bezpieczniej� na projekt 
pn. �Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego�, którym wr czono nagrody. W zorganizo-
wanej w PKOl konferencji wzi li udzia  m.in.: Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu w MSWiA, 
Rados aw St pie  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Zast pca Komen-
danta G ównego Policji. W ramach rozpocz cia akcji odby  si  przejazd rowerzystów oraz 
zaproszonych go ci ulicami Warszawy do Parku Agrykola, w którym odby  si  piknik rodzinny 
z okazji obchodów Mi dzynarodowego Dnia Dziecka. MSWiA, KGP oraz Urz d Miasta War-
szawy przeprowadzi y imprez  pod nazw  �Warszawa dzieciom�. Kampania �Rowerem 
bezpiecznie do celu� organizowana jest przez MSWiA oraz KGP co roku pocz wszy od 2008 r., 
a Sekretariat KRBRD bra  udzia  w merytorycznym przygotowaniu tej edycji akcji. Dzia ania 
skierowane by y do rowerzystów w celu podniesienia ich wiadomo ci na temat zagro e , 



Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 67

z jakimi stykaj  si  na drogach oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa 
w ruchu drogowym. Celem akcji by o zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, e ich bezpie-
cze stwo w du ej mierze zale y od nich samych oraz przekazanie im wiedzy o konieczno ci 
u ytkowania rowerów wyposa onych we wszystkie elementy niezb dne do bezpiecznej jaz-
dy. W Parku Agrykola dzia a o mobilne miasteczko ruchu drogowego, w którym odby y si  
m.in.: egzaminy na kart  rowerow  i konkursy sprawno ciowe na rowerowym torze prze-
szkód oraz pokazy sprz tu wykorzystywanego przez Policj , Stra  Graniczn  i Pa stwow  
Stra  Po arn  (m.in. quady i motocykle policyjne). Dla dzieci, które podczas Pikniku zdawa y 
egzamin na kart  rowerow , KRBRD przygotowa a specjalne pakiety odblaskowe. 
KRBRD prezentowa a ponadto na swoim stoisku materia y edukacyjne, a Polski Czerwony 
Krzy  zapozna  dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Jednymi z g ównych atrakcji 
by y: mo liwo  przeja d ki na policyjnych koniach i pokazy tresury psów stra y granicznej 
i stra y po arnej. Ka dy kierowca  móg  sprawdzi  swoje umiej tno ci na symulatorach jazdy 
przygotowanych przez ITS. Policjanci z KSP bezp atnie znakowali rowery. 

 mini Wy cig Kolarski �Solidarno ci�, w czasie którego KRBRD promowa a brd. Poszczegól-
ne etapy wy cigu odby y si  w okresie od 27 czerwca do 4 lipca 2010 r. w odzi, Kleszczowie, 
Radomsku, Be chatowie Skar ysku � Kamiennej, Kielcach, Ja le, Kro nie, Lesku i Jaros awiu. 
Wy cig by  imprez  towarzysz c  dorocznemu Mi dzynarodowemu Wy cigowi Kolarskiemu 
�Solidarno ci� i przeznaczony jest dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych:  

 przedszkolna � poni ej 7 lat, 
 uczniowska m odsza � 7-8 lat, 
 uczniowska rednia � 9-10 lat, 
 gimnazjalna � 11-12 lat. 

 akcj  �MAZOVIA XC na BEMOWIE�, która by a jedn  z najwi kszych masowych imprez ro-
werowych w Polsce. Startowali w niej - obok kolarzy zawodowych - kolarze amatorzy oraz 
najm odsi adepci kolarstwa terenowego. Akcja by a w du ej mierze organizowana z my l  
o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, mi o nikach rowerów i zdrowej rywaliza-
cji. To impreza rodzinna, podczas której go mi byli m.in. podopieczni trenera kadry 
narodowej Andrzeja Pi tka na czele z Maj  W oszczowsk . W ramach dzia a  promocyjnych 
Sekretariat KRBRD popularyzowa  w ród odwiedzaj cych wykorzystywanie materia ów od-
blaskowych oraz zasady bezpiecze stwa ruchu drogowego. Udzia  w akcji by  elementem 
kampanii �Moda na odblaski� oraz tej sfery dzia a  Sekretariatu KRBRD, która ma na celu 
promocj  roweru jako rodka transportu, sportu i rekreacji. 

 � wi to Cykliczne�, które odby o si  w dniach 12-13 czerwca 2010 r. Sekretariat KRBRD 
przeprowadzi  dzia ania promocyjne jako partner imprezy rowerowej pt.: � wi to Cykliczne�, 
które odby o si  w miastach: ód , Kraków, Brzeg, Wroc aw, Szczecin. Cel � wi ta Cykliczne-
go� to m.in. edukacja w zakresie stosowania przez rowerzystów elementów odblaskowych 
oraz powszechnego u ywania kasków. Wydarzenie adresowane by o do dzieci oraz doro-
s ych. W programie przeprowadzono m.in. konkursy o Prawie o ruchu drogowym, Rajd 
Przedszkolaka, darmowy serwis dla rowerzystów. Podczas wydarze  w ka dym mie cie by a 
przeprowadzana szeroka akcja informacyjna na temat bezpiecze stwa rowerzysty, by y pre-
zentowane przyk ady dobrej i z ej praktyki rowerowej. 

 inne imprezy rowerowe: 

  �Rowerem bezpiecznie do celu� � przejazdy kolumn rowerzystów w ró nych miastach Pol-
ski z udzia em przedstawicieli w adz, sportowców, 

 �Europejski Dzie  Bez Samochodu � Masa Krytyczna � Konin bez samochodu�, 
 Rajd rowerowy gmin l a skich, 
 Bezpieczne wakacje na rowerze w województwie podlaskim, 
 Bezpieczne wakacje z rowerem � województwo lubuskie. 
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6.2.2. Materia y odblaskowe 

Dzia ania promocyjne mia y na celu u wiadomienie dzieciom i rodzicom konieczno ci u ywa-
nia elementów odblaskowych na drodze. Ogó em w roku 2010 w Polsce przekazano ponad pó  
miliona sztuk materia ów odblaskowych (kamizelki, zawieszki, opaski spr yste, naklejki, cza-
peczki, maskotki i kurtki odblaskowe). By y one rozdawane podczas imprez ogólnopolskich 
i lokalnych takich jak kampanie, szkolenia, konkursy, pogadanki, spotkania, turnieje, festyny 
parafialne, festyny brd w przedszkolach i szko ach.  

W ród wielu dzia a  informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w tym obszarze do najwa -
niejszych w 2010 r. nale a y: 

 kampania spo eczna �Moda na 
odblaski. W cz my lenie�, któr  
Sekretariat KRBRD zrealizowa  
w okresie jesienno � zimowym. 
Jest to okres szczególnie trudny 
dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, z uwagi na 
szybko zapadaj cy zmrok i pogar-
szaj ce si  warunki atmosfe-
ryczne, które cz sto s  przyczyn  
wypadków drogowych z udzia-
em pieszych, rowerzystów, dzieci 

czy seniorów. W dniach 10-12 
grudnia br. w telewizji pojawi  si  
specjalny 30 � sekundowy spot 
pod has em �Daj sygna  kierowcy. No  odblaski. W cz my lenie�. Spot by  emitowany 
w TVP1, TVP2, TVN, Polsat oraz innych stacjach telewizyjnych - regionalnych i lokalnych, 
a docelowo równie  na antenach stacji zagranicznych. Emisje przeprowadzono w tygodniu 
poprzedzaj cym wi ta Bo ego Narodzenia na antenie TVN. Ta bardzo silna kampania po-
zwoli a na wyró nienie jej w ród innych komunikatów promocyjnych i dotarcie z przes a-
niem akcji do blisko 70% osób z grupy docelowej, czyli ponad 23 mln ludzi dzi ki emisji 1005 
spotów w stacjach, które zapewni  najlepsze i najszersze dotarcie do grupy docelowej. Du a 
cz stotliwo  emisji spotu zapewni a wysoki poziom zapami tania komunikatu. Emisje spotu 
zosta y wzmocnione informacjami w stacjach o odpowiednim profilu informacyjnym  
(TVP Info, Polsat News, TVN 24, TVN Meteo). 

W ramach kampanii przeprowadzono szereg aktywno ci, m.in. dzia ania edukacyjne 
w szko ach po czone z zabaw , o tematyce bezpiecze stwa na drodze i konieczno ci u y-
wania elementów odblaskowych. Dzia ania by y skierowana do dzieci w wieku 7 -10 lat, ale 
równie  do nauczycieli i rodziców. Zaj cia by y prowadzone w wymiarze jednej jednostki lek-
cyjnej przez specjalistów z zakresu wychowania komunikacyjnego. Dzia ania 
przeprowadzono w 20 szko ach podstawowych, w 10 lokalizacjach w Polsce.  

W ramach kampanii Krajowe Centrum Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego zorganizowa o 
9 grudnia 2010 r. w Hali Spodek w Katowicach wydarzenie adresowane do uczniów szkó  
podstawowych z województwa l skiego. Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat KRBRD 
promowa  przes anie kampanii spo ecznej �Moda na odblaski. W cz my lenie�. Dzi ki 
uczestnictwu w w/w wydarzeniu Ministerstwo Infrastruktury dotar o z przes aniem kampanii 
do ok. 8 tys. dzieci. Partnerem w/w wydarzenia by a równie  KWP w Katowicach.  
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Ponadto KRBRD do czy a z akcj  �Moda na odblaski� do kampanii spo ecznej pod has em 

�B d my razem bezpieczni� przeprowadzonej 21 pa dziernika 2010 r. przez Spó k  Tram-
waje Warszawskie, pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwa 
Infrastruktury, KRBRD i KSP. Na terenie hali postojowej tramwajów odby y si  m.in. warsztaty 
dla ok. 400 dzieci, po czone z pokazem materia ów odblaskowych. Instruktorzy Nadzoru  
Ruchu Tramwajów Warszawskich oraz policjanci z Wydzia u Ruchu Drogowego KSP infor-
mowali o zasadach bezpiecze stwa na drodze. Instruktorzy z Warszawskiej Grupy 
Wysoko ciowej S12 wykonali pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas pokazu 
zosta  przeprowadzony eksperyment, który mia  na celu u wiadomienie dzieciom jak dzia aj  
odblaski i dlaczego nale y je nosi . Dzieci uczestnicz ce w zabawie mog y wygra  ciekawe 
nagrody w postaci kasków rowerowych, pakietów odblaskowych i innych elementów zwi k-
szaj cych ich bezpiecze stwo w trakcie poruszania si  po drodze. 

 XVIII Fina  Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy, w którym Sekretariat KRBRD bra  udzia  
10 stycznia 2010 r. Oprócz dzia a  realizowanych podczas tego wydarzenia, a opisanych 
w punkcie 6.1.3., demonstrowano równie  materia y odblaskowe dla uczestników ruchu dro-
gowego. KRBRD z pomoc  GDDKiA przekaza o Fundacji WO P ponad 7 ty  egzemplarzy 
�Kolorowych kodeksów m odego rowerzysty�, które wolontariusze WO P przekazali dzie-
ciom ze szkó  bior cych udzia  w Programie Fundacji dot. Pierwszej Pomocy. Przy corocznym 
biegu cukrzyków uczestnicy biegu byli wyposa eniu w kamizelki i odblaski �W cz my lenie�. 

 inne dzia ania ogólnopolskie, za których organizacj  odpowiedzialne by y instytucje central-
ne i lokalne takie jak: Sekretariat KRBRD, GDDKiA, MSWiA, KGP, WORD-y, organizacje 
pozarz dowe i samorz dowe:

  �Bezpieczne ferie 2010�, 
 �Powitanie wakacji 2010� , 
 �Bezpieczny przedszkolak 2010�, 
 �Bezpieczne wakacje 2010�, 
 �Bezpieczna droga do szko y�, 
 �Bezpieczny ucze , bezpieczny wypoczynek � przepis na lato �wspomnienia z wakacji 

2010�, 
 �Bezpiecze stwo dziecka na drodze�, 
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  �Rowerem bezpiecznie do celu�, 
 �Ogólnopolski Turniej Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó  podstawo-

wych i gimnazjów�, 
 happeningi edukacyjne w ramach �Drogi zaufania � program ochrony ycia i zdrowia lu-

dzi na drogach krajowych�, 
 pikniki edukacyjne w ramach Narodowego Eksperymentu Bezpiecze stwa �Weekend Bez 

Ofiar�. 

 inne dzia ania, za których organizacj  odpowiedzialne by y instytucje lokalne takie jak: tere-
nowe jednostki Policji, WORD-y, organizacje pozarz dowe, organizacje samorz dowe: 
fundacje i stowarzyszenia, przedszkola i szko y:

  �Bezpieczny rowerzysta� � znakowanie rowerów oraz wyposa anie w dodatkowe ele-
menty odblaskowe � woj. lubelskie, 

 �Moje pierwsze kroki w drodze do szko y� � wyposa anie najm odszych uczniów 
w elementy odblaskowe � woj. lubelskie, 

 �Jeste  widoczny, jeste  bezpieczny� � kampania promuj ca bezpiecze stwo dzieci na 
drodze � woj. lubelskie, 

 �Odblaskowa Szko a�� prowadzenie akcji i konkursu � woj. ma opolskie, 
 �Bezpiecze stwo tylko na zielonym� � woj. dolno l skie, 
 Program zaopatrywania dzieci w odblaski na tornister i opask  samozaciskow  na r k  � 

woj. wielkopolskie, 
 �Bezpiecze stwo dziecka na drodze� � akcja organizowana wspólnie ze �Statoil� � woj. 

wielkopolskie, 
 �Bezpieczna droga do szko y� � woj. warmi sko-mazurskie. 

Liczba przekazanych materia ów odblaskowych - ogó em ponad pó  miliona szt.: 
woj. ma opolskie � 44 745 szt.; woj. lubelskie � 20 088 szt.; woj. lubuskie � 9 746 szt.; woj. wi to-
krzyskie � 9 330szt.; województwo opolskie � 600 szt.; woj. wielkopolskie � brak danych 
ilo ciowych, poniesiono wydatki na odblaski w wysoko ci ok. 54 000 z ; woj. pomorskie � 28 882 
szt.; woj. l skie � 350 000 szt.; woj. ódzkie � 44 000 szt., woj. warmi sko-mazurskie � 6 000 szt. 
Rekordzista � woj. l skie � 350 000 szt. 

6.2.3. Pasy bezpiecze stwa i foteliki dla dzieci 

Dzia ania maj ce na celu promowanie u ywania pasów bezpiecze stwa w pojazdach by y  
realizowane m.in. poprzez programy edukacyjne, dzia ania kontrolne Policji na drodze, festyny, 
kampanie oraz spotkania z przedszkolakami i dzie mi starszymi w szko ach, z wykorzystywa-
niem filmów, materia ów edukacyjnych, pokazów itd. Oprócz dzia a  opisanych w punkcie 6.1.3. 
skierowanych do kierowców i pasa erów pojazdów, prowadzono aktywno ci ukierunkowane na 
odbiór przez najm odszych uczestników ruchu drogowego oraz ich rodziców. Podczas trwania 
ogólnopolskich akcji prewencyjnych w zakresie brd podejmowano czynno ci kontrolne skiero-
wane na ujawnianie i eliminowanie kieruj cych niekorzystaj cych z urz dze  do przewo enia 
dzieci i pasów bezpiecze stwa. Szkolenia reedukacyjne dla kierowców naruszaj cych przepisy 
ruchu drogowego obejmowa y tak e tematyk  stosowania zabezpiecze  dla dzieci w poje dzie. 

 Dzia ania ogólnopolskie 

 program edukacyjny Bezpieczna Droga z Radami Sponge Boba�,
 dzia ania kontrolne Policji: �Bezpieczna droga do szko y�, �Bezpieczny weekend�, �Bez-
pieczne Wakacje�, �Bezpieczne Ferie�, �Bezpieczna krajówka�. 
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 Dzia ania lokalne  

 �Bezpiecze stwo Ruchu Drogowego z Kabaretem Ani Mru Mru� � program edukacyjny � 
województwo lubelskie, 

 �Zapnij pasy i noga z gazu� � program edukacyjny brd � województwo podlaskie,  

 �ZZ � Zawsze Zapinam� � akcja promowania zapinania pasów bezpiecze stwa 
w samochodach rodziców przywo cych dzieci do przedszkoli � województwo warmi -
sko-mazurskie, 

 �Dzie  dziecka � chodz  i je d  bezpiecznie� � woj. opolskie, 

 �Mamo jestem bezpieczny� � woj opolskie. 

Ponadto w Sekretariacie KRBRD przygotowano dokumentacj  i przeprowadzono procedury 
wyboru konsultanta realizuj cego kampani  spo eczn  promuj c  stosowanie pasów bezpie-
cze stwa i fotelików dla dzieci. Kampanie finansowane b d  ze rodków po yczki Banku 

wiatowego - III Projekt Utrzymania i Rehabilitacji 7384-POL i zostan  przeprowadzone w 2011 r. 

6.2.4. Kaski rowerowe 

Kaski rowerowe by y promowane w czasie wszelkich akcji rowerowych organizowanych dla 
dzieci i m odzie y przez instytucje administracji rz dowej i samorz dowej oraz pozarz dowe. 
Udzia  we wszelkich imprezach tego typu uwarunkowany by  u ywaniem kasków przez wszyst-
kich jego uczestników. Edukacja dotycz ca u ywania kasków w po czeniu z promocj  �mody 
na kaski i odblaski� zwi kszy a zainteresowanie w ród rowerzystów i przyczyni a si  do odpo-
wiedzialnego kierowania rowerem. Sekretariat KRBRD zakupi  2 tys. kasków rowerowych (1 000 
dla dzieci oraz 1000 dla m odzie y i doros ych). Kaski zakupione by y na potrzeby dzia a  Sekre-
tariatu KRBRD zwi zanych z promocj  bezpiecze stwa w ród rowerzystów, jako niechronionych 
uczestników ruchu. W du ej cz ci wykorzystane by y podczas wiosennych rajdów rowerowych 
z okazji otwarcia sezonu rowerowego, akcji, którym patronowa  Sekretariat KRBRD, a tak e na 
nagrody w letnich i jesiennych akcjach promocyjno-edukacyjnych dotycz cych brd. W polskim 
prawie kaski rowerowe nie s  obowi zkowym elementem wyposa enia rowerzysty, st d tak 
wa ne jest dbanie o wyrobienie nawyku jego zak adania.  

W ród innych dzia a  w zakresie brd, których elementem by a mi dzy innymi popularyzacja 
u ywania kasków przez rowerzystów, takich jak:  

 akcje i kampanie policyjne � �Bezpieczne wakacje�, �Rowerem bezpiecznie do celu�, 

 konkursy: 
 �Ogólnopolski Turniej Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó  podstawo-

wych i gimnazjów�, �Ogólnopolski Turniej Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów Szkó  Specjalnych i Specjalnych O rodków Szkolno � Wychowawczych�, 

 �Chodz  i je d  bezpiecznie po Europie� Warszawa,
 �Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na rowerze� � województwo dolno l skie,
 �Na rowerze tylko w kasku� � województwo lubuskie,
 �Ucz  si  bezpiecznie y � województwo dolno l skie,
 �Szko a dbaj ca o bezpiecze stwo�  województwo dolno l skie, 

 programy edukacyjne, 

 programy telewizyjne i radiowe, 

 festyny parafialne. 
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6.2.5. Wychowanie komunikacyjne 

Wychowanie komunikacyjne ma na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa 
w ruchu drogowym. Celem realizacji wychowania komunikacyjnego jest równie  podniesienie 
stanu bezpiecze stwa najm odszych uczestników ruchu drogowego. Dzia ania w tym zakresie 
s  realizowane przez placówki o wiatowe, a tak e przez szereg instytucji administracji rz dowej, 
samorz dowej i organizacje pozarz dowe.   

Zgodnie z harmonogramem wprowadzenia do szkó  �nowej� podstawy programowej, wy-
chowanie komunikacyjne jest realizowane w pierwszych i drugich klasach szkó  podstawowych 
oraz pierwszych i drugich klasach gimnazjów - w ramach przedmiotu . Zgod-
nie z tzw. �star � podstaw  programow  (realizowan  w klasach od trzeciej do szóstej szkó  
podstawowych i trzeciej gimnazjów),  nauczanie w zakresie wychowania komunikacyjnego od-
bywa si   w ramach przedmiotu . W kuratoriach s  wizytatorzy odpowiedzialni za 
Wychowanie Komunikacyjne. Jest zalecane, aby w szko ach powo ywa  liderów Wychowania 
Komunikacyjnego (jest to np. nauczyciel wf czy biologii).  Ich zadaniem jest wskazywanie na-
uczycielom, co powinno si  znale  w danym przedmiocie w zakresie brd oraz koordynacja 
przyznawania kart rowerowych. 

W zakresie wychowania komunikacyjnego realizowane s  nast puj ce zadania: 
 przekazanie wiedzy oraz kszta towanie i utrzymanie umiej tno ci niezb dnych do odpo-

wiedniego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

 stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, 

 pedagogizacja rodziców w zakresie brd, 

 wspó praca z rodzicami, w adzami samorz dowymi, spo eczno ciami lokalnymi, instytu-
cjami i organizacjami dzia aj cymi na rzecz brd, 

 zapewnienie bezpiecznej drogi do szko y. 

W 2010 r. prowadzone by y nast puj ce dzia ania wspomagaj ce realizacj  szeroko poj tego 
wychowania komunikacyjnego: 

 szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkó : 

 warsztaty metodyczne na temat kszta cenia najm odszych uczestników ruchu drogowe-
go, 

 warsztaty metodyczne dla nauczycieli techniki i wychowania do bezpiecze stwa 
w ramach wdra ania nowej podstawy programowej i projektów edukacyjnych 
w gimnazjach, 

 szkolenie gminnych liderów wychowa-
nia komunikacyjnego, 

 pedagogizacja rodziców przez dyrekto-
rów szkó  i placówek na zebraniach 
ogólnych na temat zasad bezpiecznego 
poruszania si  po drogach publicznych, 

 utworzenie Gminnych Centrów BRD, 

 utworzenie i wyposa enie w pomoce 
dydaktyczne pracowni wychowania 
komunikacyjnego, 

 zakup mobilnych miasteczek ruchu dro-
gowego dla szkó  podstawowych, 

 realizacja programu budowy miasteczek 
ruchu drogowego, 
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 udzia  policjantów ruchu drogowego w prowadzeniu zaj , 

 udzia  policjantów ruchu drogowego, pracowników WORD, automobilklubów 
w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu na kart  rowerow  i motorowerow , 

 organizowanie turniejów brd, eliminacje klasowe, szkolne, mi dzyszkolne, gminne, powia-
towe, wojewódzkie do �Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkó  podstawowych i gimnazjów� oraz �M odzie owego Turnieju Motoryzacyjne-
go dla szkó  ponadgimnazjalnych� i �Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze stwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów Szkó  Specjalnych i Specjalnych O rodków Szkolno � Wychowaw-
czych�, 

 realizacja programów edukacyjnych w szko ach na terenie ca ego kraju po czonego 
z dystrybucj  materia ów edukacyjnych: 

 �Razem bezpieczniej� � rz dowy program ograniczania przest pczo ci i aspo ecznych 
zachowa , 

 �Bezpiecze stwo dla wszystkich. Droga i ja.� � ogólnopolski program (IX edycja), 

 �Bezpieczna droga z radami SpongeBoba� � ogólnopolski program, 

 �Wypadki na drogach � porozmawiajmy� � ogólnopolski program (III edycja), 

 �Bezpiecze stwo dla wszystkich� � ogólnopolski program (X edycja), 

 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych zgodnie z programem wychowania 
komunikacyjnego: 

 �Pr dko  zabija. W cz my lenie� � konkurs plastyczny,

 �Chodz  i je d  bezpiecznie po Europie� � Warszawa,

 �Bezpiecznie w szkole w domu i na ulicy�, 

 �Wró  bezpiecznie z wakacji�, 

 �Ucz  si  bezpiecznie y �, 

 �Bezpieczny w ruchu z przepisami za pan brat�, 

 organizowanie zaj  edukacyjnych z zakresu bezpiecze stwa ruchu drogowego w ród 
dzieci i m odzie y szkolnej w czasie ferii semestralnych oraz podczas wakacji, 

 zaj cia dla dzieci i m odzie y  podczas pikników edukacyjnych organizowanych w ramach 
takich akcji jak: 

 �Weekend Bez Ofiar� � w ramach �Narodowego Eksperymentu Bezpiecze stwa, 

 happeningów edukacyjnych w ramach Programu �Drogi zaufania�.  

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w odpowiedzi na list dwóch Ministrów: Infrastruk-
tury � Cezarego Grabarczyka oraz Spraw Wewn trznych i Administracji � Jerzego Millera, z dnia 
24.06.2010 r., odnosz c si  do propozycji przeprowadzenia w szko ach �Tygodnia wychowania 
komunikacyjnego�, zadeklarowa a wsparcie tego przedsi wzi cia w nowym roku szkolnym. 

6.2.6. Wydawnictwa 

W 2010 r. ukaza o si  wiele publikacji z zakresu bezpiecze stwa ruchu drogowego skierowa-
nych do dzieci i m odzie y, b d  osób zajmuj cych si  wychowaniem komunikacyjnym. Mia y 
one posta :  

 materia ów drukowanych, jak: broszury, ulotki, materia y dydaktyczne dla uczniów szkó  
podstawowych i gimnazjalnych,  
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 materia ów multimedialnych, jak: filmy, gry, portale edukacyjne. 

Materia y te by y przygotowywane przez instytucje centralne (jak Sekretariat KRBRD, MSWiA, 
KGP) oraz lokalne jak (WORD-y, organizacje samorz dowe i pozarz dowe). By y przekazywane 
do szkó , jak równie  rozdawane w trakcie kampanii, akcji, festynów oraz spotka  z dzie mi, 
rodzicami i nauczycielami. Materia y by y równie  zamieszczane na stronach internetowych 
ró nych instytucji. 

Szczebel ogólnopolski  

 �Bezpieczna droga z radami SpongeBoba� � p yta DVD z programem dydaktycznym 
oraz teledyskiem z piosenk  dla dzieci, której tre ci tak e promuj  bezpiecze stwo.  

 �Tworzenie i funkcjonowanie miasteczek ruchu drogowego� � poradnik tematyczny 
MSWiA, KGP. 

Szczebel lokalny  

 materia y do prowadzenia zaj  z wychowania komunikacyjnego: 

 �Bezpieczne Maluchy�,  

 �Wychowanie uczniów klas pocz tkowych dla bezpiecze stwa w ruchu drogowym�, 

 �Wychowanie komunikacyjne� � zeszyt do kolorowania dla dzieci,  

 �Zeszyt do wychowania komunikacyjnego�, 

 �Bezpieczna droga. Kodeks Malucha�,  

 �Zeszyt do wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas I do IV�,  

 �Znaki drogowe na weso o�,  

 �Nieznajomo  prawa szkodzi�, 

 �Moje pierwsze prawo jazdy�, 

 �Bezpiecze stwo na drodze� - zeszyt przedmiotowy dla dzieci, 

 �Znaki drogowe. B d  bezpieczny na drodze� - kolorowanka, 

 �Zasady ruchu drogowego. Znaki drogowe� � zestawy plansz, 

 �Bezpiecze stwo na drodze� � scenariusze zaj  dla dzieci,  

 �Kodeks rowerzysty i motorowerzysty� � poradnik dla nauczycieli z zakresu wychowania 
komunikacyjnego, 

 �Karta Rowerowa i Motorowerowa� � podr cznik, 

 �Wademekum rowerzysty i motorowerzysty�, 

 �Bezpiecznie na rowerze� wiczenia,  

 �Nauka Jazdy 2�, �Poznajemy znaki drogowe�, �Szkó ka ruchu drogowego�, �Wielki Wy-
cig�, �Bezpieczna podró �, �Bezpieczne miasto�, karty do gry w Piotrusia ze znakami 

drogowymi � planszowe gry edukacyjne, 

 materia y multimedialne:  

 �B d  widoczny b d  bezpieczny� � p yta DVD, 

 �Bezpieczne dzieci� � p yta edukacyjna dla dzieci,

 �Karta rowerowa i motorowerowa� � p yta CD, program z testami, 

 �Sznupek radzi jak by  bezpiecznym na drodze� � film edukacyjny dla dzieci,

 inne:  

 plakaty promuj ce noszenie elementów odblaskowych, 

 kalendarze o tematyce brd, z has em ,,Prawo jazdy to nie licencja na zabijanie��, 

 kalendarze cienne na rok 2011 z pracami laureatów konkursów plastycznych, 
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 plakaty dotycz ce alkoholu i niechronionych, 

 ulotki dot. pr dko ci, pasów, przejazdów kolejowych i rowerzystów. 
 

6.3. Piesi 

Piesi nale  do najbardziej zagro onej grupy uczestników ruchu drogowego, s  najs absi na 
drodze, bo niechronieni konstrukcj  pojazdu, pasami bezpiecze stwa, zag ówkami, poduszkami 
powietrznymi i innymi urz dzeniami zwi kszaj cymi bezpiecze stwo pasa erów pojazdu. 
W ród tej grupy szczególnie nara one na ryzyko wypadku s  dzieci, osoby starsze, niepe no-
sprawni i m odzie . Tak e konsekwencje wypadków z udzia em takich osób s  znacznie 
powa niejsze ni  u innych uczestników ruchu. Problem ten powinien by  przedmiotem szeregu 
dzia a  prewencyjnych i edukacyjnych maj cych na celu u wiadomienie problemu wszystkim 
uczestnikom ruchu oraz kszta towanie odpowiednich zachowa  na drodze.  

Dzia ania zrealizowane w 2010 r. mia y charakter dzia a  kontrolnych oraz edukacyjnych. 

6.3.1. Dzia ania ogólnopolskie 

 �Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego� � ogólnopolskie dzia anie maj ce na celu 
zminimalizowanie ilo ci wypadków drogowych z udzia em mi dzy innymi pieszych, zosta o 
zainicjowane przez KGP i by o prowadzone 4 krotnie w terminach okre lonych 
w ogólnopolskim harmonogramie na 2010 r. W trakcie dzia a  kontrolnych ujawniano wy-
kroczenia kieruj cych oraz pieszych. Wykroczenia kieruj cych dotyczy y nieust pienia 
pierwsze stwa pieszemu oraz nieprawid owego przeje d ania przej  dla pieszych. 

 KRBRD, po uzyskaniu informacji o planach dzia a  WORD-ów w zakresie brd na 2010 r., prze-
kaza a materia y odblaskowe dla pieszych i rowerzystów. Wspiera a tak e Oddzia y Stra y 
Miejskiej i Policji oraz organizacji pozarz dowych w ca ej Polsce, które organizowa y poga-
danki, pikniki edukacyjne i konkursy dla najm odszych. 

6.3.2. Dzia ania lokalne 

 Popularyzacja i rozdawanie materia ów odblaskowych (zawieszki, opaski, kamizelki, torby 
ekologiczne, ulotki o konieczno ci ich stosowania) np. w ramach programów � wie  przy-
k adem na drodze�, �Z odblaskami yje si  d u ej�.  

 Realizacja regionalnych kampanii, takich jak np. �Rok pieszego � ratujmy ka dego � kolejny 
krok�, która by a realizowana od 2009 r. w regionie l skim. 

 Przekazywanie ulotek na temat bezpiecze stwa pieszych podczas festynów rodzinnych. 

 Prowadzenie dzia a  edukacyjnych propaguj cych bezpieczne zachowania pieszych, ich 
prawa, ale równie  obowi zki, zasad  ograniczonego zaufania oraz wyd u on  drog  ha-
mowania szczególnie w warunkach zimowych. 

 Realizacja programów edukacyjnych w ród dzieci w ramach wychowania komunikacyjne-
go: 

 Program Certyfikat �Bezpiecznie przechodz  przez jezdni � dla dzieci przedszkolnych, 

 Program Certyfikat �Bezpieczny pieszy� przeznaczony dla uczniów klas I do III.  

 Prowadzenie pogadanek i konkursów w ród spo eczno ci lokalnych, w placówkach o wia-
towych, np. pod has em �Bezpiecznie chce si  y �. 

 Inspirowanie artyku ów w prasie na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania 
pieszych szczególnie na pocz tku roku szkolnego, czy okresu jesienno-zimowego (Dziennik 
Ba tycki). 
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 Emitowanie audycji radiowych 

 �Lato z radiem�, 

 �VIA� Katolickie Radio Rzeszów. 

 Prowadzenie szkole  dla: 

 przewodników wycieczek pieszych, 

 stra ników szkolnych. 

6.4. Motocykli ci 

6.4.1. Nauka jazdy  

Nauka jazdy dla motocyklistów by a prowadzona w dwóch obszarach:  

 szkolenia dla kandydatów na kierowców na kategori  A1 i A w o rodkach szkolenia kie-
rowców, 

 szkolenia dla kierowców prowadzone przez upowa nione o rodki, w tym: 

 szkolenia dobrowolne maj ce na celu doskonalenie umiej tno ci motocyklistów.  

Polski Zwi zek Motorowy prowadzi specjalne szkolenia zwi zane z doskonaleniem techniki 
jazdy na motocyklu. Praktyczne umiej tno ci bezpiecznego kierowania motocyklami nabywane 
s  przez motocyklistów w klubach zrzeszonych w PZM. Mo na w nich zaczyna  nauk  jazdy na 
motorowerze i motocyklu ju  od 9. roku ycia.  

6.4.2. Reedukacja  

Motocykli ci, którzy uzbierali punkty karne, podobnie jak inni kierowcy mog  odby  szkolenie 
w ramach kursów reedukacyjnych dla kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego. 
Szkolenia takie s  organizowane w Wojewódzkich O rodkach Ruchu Drogowego. Udzia  w szko-
leniu pozwala zredukowa  kierowcy 6 punktów karnych. Szkolenia te s  wspólne dla kierowców 
wszystkich kategorii. Nie ma specjalnych kursów reedukacyjnych skierowanych do motocykli-
stów.  

6.4.3. Promocja bezpiecznych zachowa  na drodze 

Na terenie kraju organizowany jest ca y szereg imprez kierowanych do mi o ników motocykli 
takich jak rajdy, pikniki, festyny. Na pocz tku i na ko cu sezonu motocyklowego odbywaj  si  
zjazdy motocyklistów. Organizatorami tych imprez s  stowarzyszenia motoryzacyjne, automo-
bilkluby, fundacje. W ich organizacj  w czaj  si  instytucje statutowo zajmuj ce si  brd, jak 
Policja, instytuty naukowe. Przy okazji tych imprez promowane s  zasady bezpiecznej jazdy na 
motocyklach oraz pokazywane skutki niebezpiecznych zachowa  równie  w kontek cie zdarze  
drogowych zaistnia ych na terenie kraju. Imprezy motocyklowe odbywaj ce si  na drogach cz -
sto maj  na celu pokazanie sposobu bezpiecznego zachowania tej grupy uczestników oraz 
zwrócenie uwagi na zagro enia, jakie wi  si  z udzia em motocyklistów w ruchu drogowym. 
Celem organizacji wielu imprez jest promocja sportów motocyklowych, jednak zawsze powinno 
si  wskazywa  na elementy bezpiecze stwa.  

W 2010 r. odby y si  nast puj ce imprezy organizowane specjalnie dla motocyklistów promu-
j ce bezpiecze stwo na drogach: 

 �Dojed  motocyklem do ko ca sezonu� � festyn, 

 �Nie zamieniaj jedno ladu na wielo lad� � kampania spo eczna, 

 �Motoserce�, 

 �Motocyklowa niedziela na stacjach BP�, 
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 �Dzie  motocyklisty�, 

 �Speed days�, 

 �Motocyklowe Zaduszki�, 

 �Bezpieczny Motocyklista�, 

 �Super Motocyklista 2010 roku�. 

W promocj  bezpiecznych zachowa  motocyklistów anga uj  si  media. Przyk adem mo e 
by  produkcja programu edukacyjno-o wiatowego �Motomania�, promuj cego zasady bez-
piecznej jazdy na motocyklu, wielokrotnie emitowanego w telewizji kablowej WTK na terenie 
Wielkopolski i wybranych miast Polski. 

6.4.4. Badania  

Motocykli ci s  grup  uczestników ruchu, których zagro enie wzros o trzykrotnie na prze-
strzeni lat 2006 � 2009. Analizy statystyczne wskazuj  na coraz wi ksze zagro enie tej grupy 
uczestników ruchu, ale nie pozwalaj  na dok adne scharakteryzowanie przyczyn tego zjawiska. 
W zwi zku z tym w 2010 r. ITS i KSP rozpocz y realizacj  wspólnego projektu, którego celem 
by o zebranie szczegó owych informacji o okoliczno ciach wszelkich zdarze  drogowych 
z udzia em motocyklistów, jakie mia y miejsce w Warszawie w 2010 r. Analiza zebranych danych 
pozwoli na dok adne opisanie przyczyn i okoliczno ci wypadków z udzia em tej grupy uczestni-
ków ruchu. Wyniki analizy b d  stanowi  podstaw  do prowadzenia wszelkich dzia a  
prewencyjno-edukacyjnych maj cych na celu popraw  bezpiecze stwa motocyklistów. 
 

6.5. Inne dzia ania zwi zane z bezpiecze stwem ruchu drogowego 

6.5.1. Targi 

 Infrastruktura 2010 � VIII ods ona Targów, w której przedsi biorcy z kraju i zagranicy 
przedstawiali swoj  ofert  skierowan  do w adz samorz dowych, firm wykonawczych, biur 
projektowych i innych podmiotów zainteresowanych tematami zwi zanymi z infrastruktu-
r . Szczególnym wydarzeniem by a pierwsza Ogólnopolska Konferencja Bezpiecze stwa 
Ruchu Drogowego organizowana przez KRBRD oraz GDDKiA. W jej ramach zorganizowano 
seminarium pt. �Zarz dzanie bezpiecze stwem infrastruktury drogowej�, z udzia em 
m.in. przedstawicieli zarz dców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Konferencji 
towarzyszy  Salon BRD � maj cy na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie infra-
struktury s u cej bezpiecze stwu na drogach. Do udzia u w Salonie zaproszone zosta y 
wszystkie podmioty dzia aj ce w obszarze brd. Pod has em �W cz my lenie� na stoisku 
KRBRD cz onkowie Rady zaprezentowali przyk ady swoich dzia a , w tym elementy promo-
cyjne, wydawnictwa, materia y filmowe, ale tak e wiele mobilnych atrakcji jak: prezentacja 
roweru hybrydowego, alkogogli czy symulatora zderze . Wa nym elementem by a promo-
cja roweru jako alternatywnego rodka transportu oraz popularyzowanie odblaskowych 
elementów zwi kszaj cych bezpiecze stwo niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go. W salonie brd mo na by o porozmawia  z ekspertami poszczególnych jednostek 
odpowiedzialnych za bezpiecze stwo na polskich drogach.  

 XV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2010. 24-25 kwietnia 2010 r. w Centrum Targowo-
Kongresowym MT Polska w Warszawie, podczas XV Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 
2010, Sekretariat KRBRD przygotowa  wiele atrakcji dla najm odszych, m.in. mobilne mia-
steczko ruchu drogowego - gdzie pod nadzorem przedstawicieli WORD z om y dzieci 
mog y sprawdzi  swoje umiej tno ci jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogo-
wego oraz wzi  udzia  w konkursach sprawno ciowych na torze przeszkód. Podczas 
Targów KRBRD zaprezentowa a tak e materia y dotycz ce brd: elementy odblaskowe, kaski 
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rowerowe, apteczki samochodowe, plakaty i ulotki informacyjne dot. bezpiecznego poru-
szania si  po drodze. Targom towarzyszy y inne atrakcje, m.in. symulacje teoretycznych 
i praktycznych egzaminów na prawo jazdy, prezentacje sprz tu policyjnego i stra ackiego, 
czy pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. 

6.5.2. Konferencje 

Konferencje ogólnopolskie 

 �Problematyka bezpiecze stwa w ruchu drogowym - podsumowanie dzia a  podej-
mowanych w 2009 r. i przedstawienie zada  planowanych do realizacji w roku 2010� 
� konferencja organizowana przez MSWiA we wspó pracy z ITS.  

 �Mi dzynarodowe seminarium GAMBIT� � cykl konferencji organizowanych przez Poli-
technik  Gda sk  i Fundacj  Rozwoju In ynierii L dowej. 

 �II Mi dzynarodowa Konferencja �Ofiary Wypadków Drogowych � Nasza Wspólna 
Odpowiedzialno � � odby a si  22 listopada 2010 r. w Sejmie RP pod patronatem mar-
sza ka Sejmu RP Grzegorza Schetyny. W dwóch sesjach referatowych paneli ci 
z poszczególnych resortów, eksperci ds. bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz go cie 
z krajów Unii Europejskiej mówili o do wiadczeniach dotycz cych sposobów ograniczenia 
liczby ofiar wypadków drogowych. Organizatorem konferencji by  Minister Sprawiedliwo-
ci, a wspó organizatorami: Ministerstwo Infrastruktury, MSWiA, Ministerstwo Zdrowia, ITS, 
�Alter Ego�- Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogo-
wych, �Przej cie� � Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych. 

 �Europejski Projekt CLOSE TO� � konferencja organizowana przez ITS. 

 �Europejski Atlas Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego� � konferencja organizowana 
przez PZM, Fundacj  Rozwoju In ynierii L dowej oraz Politechnik  Gda sk  

Konferencje regionalne 

 �Bezpiecze stwo na drogach województwa wielkopolskiego� � woj. wielkopolskie,

 �Bezpiecze stwo na l skich drogach � nasz  wspóln  spraw � � woj. l skie,

 �Bezpiecze stwo dzieci i m odzie y w ruchu drogowym� � woj. warmi sko-mazurskie,

 Kongres brd zorganizowany przez GDDKiA w ramach Programu �Drogi zaufania � pro-
gram ochrony ycia i zdrowia ludzi na drogach krajowych�,

 Konferencja z udzia em wszystkich partnerów Narodowego Eksperymentu Bezpiecze -
stwa �Weekend Bez Ofiar�. 

Ponadto 11 marca 2010 r. Sekretariat KRBRD zorganizowa  konferencj  �Czego Ja  si  nie 
nauczy, tego Jan nie b dzie umia �. W konferencji udzia  wzi li psychologowie w dziedzinie 
wychowania dzieci: Ma gorzata Ohme z Wy szej Szko y Psychologii Spo ecznej, Dorota Zawadz-
ka - pedagog i psycholog rozwojowy, znana równie  z cyklu odcinków telewizyjnych 
po wi conych psychologii dziecka pt. �Super Niania�. Uczestnikami panelu byli tak e przedsta-
wiciele instytucji pozarz dowych (Fundacji) oraz KGP, ITS oraz sygnatariusze Europejskiej Karty 
BRD. G ównym celem konferencji by o poznanie rodowiska psychologów dzieci cych i pozy-
skanie sta ego konsultanta KRBRD ds. dzieci. Na konferencji poruszane by y tematy zwi zane 
z wczesn  edukacj  najm odszych oraz jaki powinien by  skuteczny przekaz do dzieci na �doro-
s y� temat jakim jest bezpiecze stwo ruchu drogowego? Prelegenci przedstawili tematy: 
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W sierpniu 2010 r. KRBRD zorganizowa a konferencj  prasow  pn. �Program Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach � nowe zadania� dotycz c  nowych zada  w ramach 
czwartej edycji Programu oraz podsumowuj c  efekty realizacji tego Programu w latach 2005-
2009. W ramach Programu finansowanego z po yczek Banku wiatowego (I edycja) i Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego przebudowano 368 miejsc niebezpiecznych za czn  sum  417,5 
milionów z otych w 16 województwach. W drodze refundacji kosztów jednostki samorz du te-
rytorialnego otrzyma y 167 milionów z otych, co oznacza wykorzystanie rodków 
przeznaczonych za refundacje w 88,2%. W celu wykorzystania pozosta ych rodków finanso-
wych w 2010 r. w kwocie 19,5 mln z , dobrane zosta y nowe zadania do realizacji z listy 
rezerwowej Programu na kwot  ponad 40 mln z . Podczas konferencji podpisane zosta y Poro-
zumienia o finansowaniu inwestycji przewidzianych do realizacji w roku bie cym pomi dzy 
Ministrem Infrastruktury a Wojewodami. Na konferencji wyst pili m.in.: Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury - Rados aw St pie  i wicewojewoda mazowiecki - Dariusz Pi tek. 

21 pa dziernika 2010 r. Spó ka Tramwaje Warszawskie, pod honorowym patronatem Prezy-
dent m.st. Warszawy, Ministerstwa Infrastruktury, KRBRD i KSP, zorganizowa a konferencj  
prasow  w ramach II edycji kampanii spo ecznej pod has em �B d my razem bezpieczni�.  
Jej celem by o zmniejszenie liczby wypadków tramwajowych z udzia em pieszych i kierowców 
samochodów osobowych. Punktem kulminacyjnym spotkania by a symulacja zderzenia samo-
chodu z tramwajem, po której odby  si  pokaz dzia ania s u b ratunkowych: Pogotowia 
Energetycznego, Nadzoru Ruchu Tramwajowego, Policji, Stra y Po arnej, Pogotowia Ratunko-
wego.  

18 wrze nia 2010 r. przed siedzib  Pol-
skiego Radia w Warszawie odby  si  piknik 
w ramach Dnia Otwartego Polskiego 
Radia z okazji 85-lecia tej stacji. Tematem 
wiod cym pikniku by o bezpiecze stwo 
ruchu drogowego, dlatego KRBRD by a 
partnerem tego wydarzenia. Dziennikarze 
Polskiego Radia oraz eksperci KRBRD pre-
zentowali w 4 programach tej stacji 
dzia ania podejmowane w celu zapobie-
gania wypadkom, promuj c w szczególno-
ci II ods on  kampanii �Pr dko  zabija. 

W cz my lenie�, a tak e popularyzowali 
ide  brd w ród s uchaczy, budowali 
wizerunek wiadomego i kulturalnego 
uczestnika ruchu drogowego oraz zwi k-
szenie skuteczno ci dzia a  prowadzonych na rzecz poprawy brd w Polsce. Mo na by o odwie-
dzi  redakcj  Radia Kierowców, a najm odsi mieli okazj  wzi  udzia  w imprezie edukacyjnej 
z zakresu wychowania komunikacyjnego pn. �Moje pierwsze prawo jazdy�. Doro li go cie mogli 
w symulatorach, dostarczonych przez ITS zapozna  si  z wra eniami, jakie towarzysz  zderze-
niom i dachowaniom, a tak e przetrenowa  udzielanie pierwszej pomocy pod okiem dr. Adama 
Pietrzaka, instruktora ratownictwa, cz onka Zespo u ds. Ratownictwa Drogowego PZM. Instruk-
torzy z PIMOT pokazywali jak bezpiecznie zapina  dzieci w fotelikach. Na miejscu by a równie  
wystawa GDDKiA pt. �Polska po drodze�, obrazuj ca skal  inwestycji drogowych oraz dzia ania 
maj ce na celu zapewnienie na nich bezpiecze stwa i ochron  rodowiska. Na stoisku KRBRD 
ka dy móg  przekona  si , jak dzia aj  alkogogle, a dla najm odszych przeprowadzane by y kon-



Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 80 

kursy plastyczne z cennymi nagrodami. Zarówno Polskie Radio, jak i KRBRD s  sygnatariuszami 
Europejskiej Karty Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego, b d cej wezwaniem Komisji Europejskiej 
do wszystkich organizacji oraz instytucji do dzia ania na rzecz bezpiecze stwa na drogach ca ej 
Europy. 

W 2010 r. Sekretariat KRBRD zorganizowa  1 posiedzenie plenarne KRBRD oraz 3 posiedzenia 
Prezydium KRBRD, które swoj  tematyk  obejmowa y mi dzy innymi: 

 plany dzia a  i rekomendacje KRBRD na rok 2010, 

 informacje o stanie prac nad tzw. ustaw  fotoradarow  i ustaw  o kieruj cych pojazdami, 

 zainicjowanie prac nad przygotowaniem nowej formu y dorocznego sprawozdania KRBRD, 

 omówienie koncepcji i propozycji dzia a  nad stworzeniem Krajowego Programu Bezpie-
cze stwa Ruchu Drogowego na lata 2012-2020 w oparciu o nowy projekt Europejskiego 
Programu Dzia a  w zakresie BRD na lata 2011-2020, 

 omówienie planów dzia a  promocyjno-edukacyjnych w zakresie brd na 2011 r., 

 rozpoznanie mo liwo ci przeprowadzenia bada  z zakresu stosowania odcinkowej kontroli 
pr dko ci,  

 analiz  ró nych koncepcji dzia a  zwi zanych z realizacj  idei powszechnego kursu zdoby-
wania karty rowerowej,  

 rozpatrywanie propozycji zg aszanych do Sekretariatu KRBRD dotycz cych podj cia wspó -
pracy z organizacjami i instytucjami dzia aj cymi w obszarze brd. 

6.5.3. Pierwsza pomoc 

Wiele dzia a  prewencyjno-edukacyjnych prowadzonych w 2010 r. dotyczy o pierwszej po-
mocy przedlekarskiej dla ofiar wypadków drogowych. Wiele WORD-ów w czy o si  
w popularyzacj  i rozwijanie spo ecznego ruchu ratownictwa drogowego. Popularyzacja zasad 
ratownictwa drogowego by a równie  niezmiernie wa nym aspektem dzia alno ci regionalnych 
stowarzysze  i organizacji spo ecznych.  

Podejmowane dzia ania mia y charakter:  

 konferencji 

 �Edukacja dla bezpiecze stwa, a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowane dzia-
ania s u b ratowniczych i placówek o wiatowych� � woj. kujawsko-pomorskie, 

 kampanii 

 Narodowy Eksperyment Bezpiecze stwa � �Weekend bez ofiar� � pokaz ratownic-
twa drogowego, pokaz technik zwi zanych z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej � kampania ogólnopolska, 

 � wiatowy Dzie  Pierwszej Pomocy Przedmedycznej� � woj. podlaskie,

 �Nie bój si  ratowa  ycia innym� � woj. ma opolskie,

 zawodów 

 Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym. W dniach 30 sierpnia � 4 wrze nia 
2010 r. w Olsztynie odby y si  I Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym. Przed-
si wzi cie wysokim patronatem obj  John Dalli - cz onek Komisji Europejskiej ds. 
Zdrowia i Polityki Konsumenckiej. Honorowego patronatu udzieli a Minister Zdrowia -  
Ewa Kopacz, Minister Spraw Wewn trznych i Administracji - Jerzy Miller oraz Minister-
stwo Infrastruktury � Sekretariat KRBRD. Zawody zorganizowa y: Samorz d 
Województwa Warmi sko-Mazurskiego i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. 
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W zawodach udzia  wzi o 50 zespo ów z krajów europejskich oraz go cinnie zaproszo-
nych zespo ów spoza Europy. Zawody zosta y rozegrane w Olsztynie: w centrum miasta 
oraz na terenie Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Kortowie. W trakcie Mistrzostw 
rozegranych zosta o kilka konkurencji medycznych i techniczno-sprawno ciowych. Na 
olszty skim Starym Mie cie zosta  zorganizowany festyn dla ok. 1000 dzieci w wieku 
szkolnym pn. �Z nami bezpieczniej� pod patronatem i przy wspó pracy Ministerstwa In-
frastruktury i Sekretariatu KRBRD, podczas którego najm odsi uczestnicy ruchu 
drogowego poznali m.in. zasady bezpiecznego zachowania na drogach, pierwszej po-
mocy w razie wypadku drogowego, dzia ania grup ratownictwa drogowego, 
bezpiecznego podró owania rodkami komunikacji publicznej, zachowania si  jako 
wiadek wypadku.

6.5.4. Projekty badawcze 

 �Kierowca 50+ Pakiet Eduka-
cyjny� � organizator: ITS � 
szczegó owy opis projektu znaj-
duje si  w rozdziale 6.1.1.

 �EuroRAP� � Europejski Program 
Oceny Ryzyka na Drogach (Euro-
pean Road Assessment 
Programme), który umo liwia 
niezale n  ocen  poziomu za-
gro enia zdrowia i ycia 
uczestników ruchu � organizato-
rzy: PZM, Fundacja Rozwoju 
In ynierii L dowej oraz Politech-
nika Gda ska. 

 �DRUID� � alkohol, narkotyki i 
lekarstwa � badanie skali zjawi-
ska w ca ej Europie i stworzenie 
rekomendacji dla Komisji Euro-
pejskiej z zakresu polityki unijnej 
wobec zagro e  jakie nios  za 
sob  te rodki w ruchu drogo-
wym. � organizator: ITS. 

 �SHLOW� � przeprowadzenie europejskiego konkursu dla studentów polegaj cego na 
opracowaniu rozwi za  z zakresu zarz dzania pr dko ci  � organizator: ITS. 

 �Dakota� � doskonalenie europejskiego system zbierania, opracowywania i udost pniania 
danych z zakresu bezpiecze stwa ruchu drogowego (zebranie w ca o  bada  w bezpie-
cze stwie ruchu drogowego) � organizator: ITS. 

 �SAFE WAY 2 SCHOOL� � tworzenie za o e  dla bezpiecznej drogi do szko y �od drzwi do 
drzwi� przy wykorzystaniu inteligentnych systemów transportowych � organizator: ITS. 

 �MODULE CLOSE TO� � opracowanie i pilota  nowego modu u edukacyjnego w szkoleniu 
kierowców polegaj cego na konfrontacji kandydatów na kierowców ze sprawc  wypadku 
drogowego � organizator: ITS. 

 �ERIC� � opracowanie i przeprowadzenie pilota u multimedialnych programów kompute-
rowych dla kierowców zawodowych (dwa tematy zm czenie i fizyka jazdy) � organizator: 
ITS. 
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 �SARTRE IV� � czwarta edycja cyklicznego projektu Komisji Europejskiej badaj cego po-
stawy i zachowania kierowców w Europie � organizator: ITS. 

 �SOL� � aktywizacja spo eczno ci lokalnych do dzia a  poprawiaj cych brd w swoim regio-
nie poprzez szkolenia i pomoc merytoryczn  specjalistów z zakresu brd � organizator: ITS. 

 �ISEMOA� � tworzenie poradnika jak zapewni  wi kszy dost p przestrzeni publicznej 
i transportu publicznego dla osób z ograniczon  mobilno ci  � organizator: ITS. 

 �BESTPOINT� � stworzenie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dot. ujednolicenia sys-
temu punktów karnych dla kierowców w Europie � organizator: ITS.  

 �ICARUS� � badanie opinii, postaw i zachowa  m odych uczestników ruchu drogowego 
(17 � 25 lat) � organizator: KGP, ITS. 

6.5.5. Obserwatoria BRD 

W 2010 r. rozpocz to budow  Krajowego Obserwatorium BRD ze rodków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i rodowisko. Celem utworzenia Obserwatorium jest doskonalenie 
polskiego systemu zbierania danych o brd poprzez pozyskiwanie danych, prowadzenie analiz, 
propagowanie najlepszych rozwi za , wskazywanie kierunków dalszych dzia a   rozpowszech-
nianie wiedzy na temat brd. Utworzona w ten sposób baza pozwoli na okre lenie skali zagro e  
dla poszczególnych kategorii u ytkowników i dróg.  

Jednocze nie w czerwcu 2010 r. zako czono I etap budowy Warmi sko-Mazurskiego Re-
gionalnego Obserwatorium BRD. 
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7. Wspó praca mi dzynarodowa 
 

2010 r. prowadzono szeroko zakrojon  wspó prac  mi dzynarodow  zwi zan  
z wymian  do wiadcze , najlepszych praktyk, podejmowaniem wspólnych dzia a  
na rzecz poprawy brd, a tak e przyjmowano plany dzia a  na kolejne lata.  

Udzia  w posiedzeniach Grupy roboczej Rady Unii Europejskiej ds. transportu l dowego 
dot. Konkluzji Rady UE. Jedno z najwa niejszych przedsi wzi , w które zaanga owany by  
Sekretariat KRBRD w 2010 r., to udzia  w posiedzeniach Grupy roboczej Rady Unii Europejskiej 
ds. transportu l dowego dot. konkluzji Rady UE. Sukcesem zako czy y si  starania 
o doprowadzenie do zmiany zapisów tak, aby odzwierciedla y one polskie interesy zwi zane 
z przysz o ci  polityki transportowej, a konkretnie potrzeb  stworzenia spójnego systemu trans-
portowego w ca ej Unii Europejskiej (co b dzie korzystne dla gospodarek pa stw cz onkowskich 
UE) oraz o wprowadzenie w konkluzjach Rady UE zapisu, k ad cego nacisk na wag  budowy i 
rozwoju infrastruktury drogowej dla poprawy brd. 

W 2010 r. w kompetencji Sekretariatu KRBRD znalaz o si  tak e przygotowanie stanowi-
ska Rz du odno nie komunikatu COM (2010) 389. W lipcu 2010 r. Komisja Europejska przyj a IV 
Europejski Program Dzia a  na rzecz Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego w latach 2011 - 2020 (komu-
nikat COM (2010) 389). Celem g ównym Programu jest zmniejszenie o po ow  liczby ofiar 
miertelnych wypadków drogowych w ci gu nadchodz cej dekady. W komunikacie Komisja Europej-

ska okre li a sposoby realizacji tego ambitnego zamierzenia. Rz d Rzeczypospolitej Polskiej w 
oficjalnym stanowisku popar  dzia ania na rzecz poprawy brd i przychyli  si  do generalnych kie-
runków wskazanych w ww. komunikacie. 

Udzia  w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla ds. BRD dzia aj cej przy Komisji Europej-
skiej. Sekretarz KRBRD wzi a udzia  w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla ds. BRD, dzia aj cej 
przy Komisji Europejskiej. Cz onkami High Level Group s  przedstawiciele wszystkich pa stw 
cz onkowskich UE. Spotkanie koncentrowa o si  wokó  najwa niejszych obecnie wyzwa  stoj -
cych przed Komisj  Europejsk  oraz pa stwami cz onkowskimi UE. Ustalone zosta y wytyczne 
do budowy nowego programu � IV Programu BRD UE oraz odby a si  ewaluacja ex-post III Pro-
gramu BRD UE (2001-2010). Dyskutowane by y przyczyny wypadków z udzia em motocyklistów 
i wypadków drogowych w zwi zku z wykonywana prac  oraz sposoby im przeciwdzia ania. 
Omówione zosta y tak e najnowsze ustalenia ekspertów dotycz ce wp ywu alkoholu, narkoty-
ków i leków na zdolno  do kierowania pojazdem.  

Uczestnictwo Sekretariatu KRBRD oraz GDDKiA w seminariach polsko-szwedzkich dot. 
�Wizji Zero�. W 2010 r. odby y si  2 seminaria polsko-szwedzkie po wi cone bezpiecze stwu 
ruchu drogowego. Ich celem by o zaprezentowanie inicjatywy �Wizja Zero� oraz wymiana wie-
dzy i do wiadcze  w dziedzinie rozwi za  na polu bezpiecze stwa ruchu drogowego w Polsce 
i Szwecji. Poruszono nast puj ce tematy: bezpiecze stwo uczestników ruchu drogowego - ich 
szkolenie i edukacja, projektowanie dróg, rozwi zania dla bezpiecze stwa dzieci w ruchu dro-
gowym, brd w kontek cie zarz dzania i nadzoru ruchu oraz technologia pojazdów. Seminaria 
zorganizowane zosta y przez Szwedzk  Administracj  Drogow , Ambasad  Szwecji i Biuro Rad-
cy Handlowego Ambasady Szwecji w Warszawie. KRBRD by a partnerem strategicznym 
przedsi wzi cia. 

Udzia  w III Okr g ym Stole ds. brd dla Europy rodkowej i Wschodniej. We wrze niu 2010 
r. Sekretariat KRBRD uczestniczy  w Trzecim Okr g ym Stole ds. brd dla Pa stw Europy rodko-
wej i Wschodniej. Okr g y Stó  jest cyklicznym spotkaniem specjalistów brd z sektora w adzy 
publicznej. G ównymi tematami dyskusji by y: narodowe programy brd na nast pn  dekad , 
bezpiecze stwo rowerzystów w ruchu drogowym, prowadzenie pod wp ywem alkoholu (pro-

W 
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gramy rehabilitacyjne, efektywne sposoby pomiaru) oraz zarz dzanie pr dko ci . Okr g y Stó  
zorganizowany zosta  przez S owe sk  Rad  BRD we wspó pracy z Austriack  Rad  BRD.  

Organizacja wydarze  w zwi zku z inauguracj  Dekady Dzia a  na rzecz Brd 2011-2020, 
og oszon  przez ONZ. Sekretariat KRBRD w czy  si  w prace Grupy Inicjatywnej, która pod 
przewodnictwem pos anki Beaty Bublewicz, organizuje w Polsce inauguracj  Dekady Dzia a  na 
rzecz brd 2011-2020, og oszonej przez Organizacj  Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych og osi o lata 2011-2020 Dekad  Dzia a  na rzecz bezpiecze -
stwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem b dzie zmniejszenie liczby 
miertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikacj  dzia a  prowadzo-

nych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. 3 marca 2010 r. odby a si  debata 
Zgromadzenia ONZ na temat wiatowego kryzysu bezpiecze stwa ruchu drogowego, podczas 
której przyj to rezolucj  na temat poprawy wiatowego bezpiecze stwa drogowego. Polska 
znalaz a si  w gronie sygnatariuszy rezolucji.  

Wspó organizacja konferencji z Bankiem wiatowym pn.: �Czy jeste my na dobrej dro-
dze? � o stanie bezpiecze stwa ruchu drogowego w kontek cie raportu Banku 

wiatowego na temat stanu bezpiecze stwa drogowego w Europie Centralnej i Wschod-
niej�. W marcu 2010 r. KRBRD i Bank wiatowy zorganizowa y wspóln  konferencj  pt.: �Czy 
jeste my na dobrej drodze?�. Podczas konferencji przedstawiono dwa opracowania: raport Con-
fronting �Death on Wheels�: Making Roads Safe in Europe and Central Asia, dotycz cy 
zagadnie  z zakresu bezpiecze stwa dróg w Europie i Azji Centralnej, oraz cz  raportu �Trans-
port Policy Note for Poland�  która zawiera analiz  systemu zarz dzania bezpiecze stwem ruchu 
drogowego w Polsce oraz podpowiada sposoby jego poprawy.  

W swojej bie cej dzia alno ci Sekretariat KRBRD udziela  tak e informacji partnerom za-
granicznym odno nie: stanu brd w Polsce, �driving distractions�, multi-disciplinary crash 
investigation, inicjatywy harmonizacji regulacji prawnych dot. kamizelek odblaskowych 
w Europie, mo liwo ci rejestracji pojazdów z kierownic  po prawej stronie, organizacji zaanga-
owanych w dzia ania na rzecz brd w Polsce etc. Sekretariat KRBRD udziela  tak e informacji 

partnerom krajowym i obywatelom na nast puj ce tematy: instytuty badawcze brd w Euro-
pie, wspó praca na polu bezpiecze stwa ruchu drogowego z Wielk  Brytani , Holandi , 
Azerbejd anem, Niemcami, Belgi , etc. Przedstawiciele Sekretariatu KRBRD uczestniczyli 
w licznych spotkaniach z reprezentantami organizacji zagranicznych i mi dzynarodowych 
w sprawie wymiany do wiadcze  i mo liwo ci wspó pracy np.: z Global Road Safety Partnership. 
Sekretariat odpowiada  tak e za przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Kierownictwa 
MI na spotkania za granic , w tym np. przygotowanie wk adu do instrukcji dla przedstawiciela 
Polski na posiedzenie Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Sekretariat KRBRD 
uczestniczy  tak e w wewn trz-resortowych pracach grupy roboczej ds. transportu l dowe-
go H1 ws. priorytetów Prezydencji polskiej w Radzie UE, gdzie opiniowa  m.in. propozycje 
odno nie do nowych regulacji dot. mocowania adunków. 
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8. ród a finansowania  
 

 Polsce nie istnieje obecnie sta y, jednolity system finansowania dzia a  na rzecz brd. 
ród a finansowania dzia a  prowadzonych w 2010 r. w tym obszarze pochodzi y z: 

 
 bud etu pa stwa,  

 rodków unijnych (m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego),  

 bud etów samorz dów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

 Krajowego Funduszu Drogowego,  

 Banku wiatowego, 

 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

 rodków przeznaczanych przez instytucje pozarz dowe i organizacje spo eczne.  

Przedsi wzi cia w zakresie poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego finansowane s  naj-
cz ciej przez podmioty b d ce ich organizatorami lub wspó organizatorami. S  to m.in. organy 
administracji publicznej (rz dowej i samorz dowej), WORD-y, instytucje pozarz dowe, organi-
zacje spo eczne, instytucje prywatne.  

Dzia ania WRBRD w g ównej mierze opieraj  si  na rodkach finansowych przeznaczonych 
przez WORD-y. Dzia ania edukacyjne ukierunkowane na popraw  brd s  cz sto dofinansowane 
przez innych cz onków wojewódzkich Rad BRD, w tym g ównie: 

 marsza ka województwa, 

 wojewod ,  

 PZM,  

 automobilkluby,  

 Kuratorium O wiaty, 

 Stra  Po arn . 

Dzia ania zwi zane z popraw  bezpiecze stwa realizowane przez zarz dców dróg finansowa-
ne by y z bud etu pa stwa, rodków unijnych, bud etu samorz dów oraz w ramach Krajowego 
Funduszu Drogowego czy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

W ramach rezerwy celowej corocznie, na realizacj  rz dowego programu ograniczania prze-
st pczo ci i aspo ecznych zachowa  �Razem bezpieczniej� zabezpieczana jest kwota 3 mln z  na 
aktywizacj  spo eczno ci lokalnych. Kwota ta jest przekazywana do bud etów wojewodów na 
zadania realizowane przez organizacje pozarz dowe i jednostki samorz du terytorialnego. 
W latach 2007 � 2009 na projekty o charakterze prewencyjno-profilaktycznym w obszarze bez-
piecze stwa w ruchu drogowym przekazano cznie  prawie 1,5 mln z . Natomiast w 2010 r. 
w obszarze ruchu drogowego wytypowano do dofinansowania 5 projektów na sum  ponad  
405 tys. z . 

 

W 
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9. Podstawa dzia ania: polskie i europejskie 
programy bezpiecze stwa ruchu drogowego 

 
9.1. Krajowy Program Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 2005 � 2007 � 2013 

GAMBIT 2005 

 

Krajowy Program Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 2005 � 2007 � 2013 GAMBIT 2005 to 
program opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyj ty przez Rad  Ministrów w dniu 
19 kwietnia 2005 r. Program stanowi diagnoz  i ocen  stanu bezpiecze stwa ruchu drogowego 
w Polsce uwzgl dniaj ca polskie i europejskie warunki programowania brd. Program GAMBIT 
2005 to dzia ania maj ce na celu realizacj  celu g ównego i celów szczegó owych przyj tej przez 
Polsk  Wizji ZERO do roku 2013. Jest to program dzia a  administracji rz dowej w zakresie brd, 
które w sposób bezpo redni lub po redni ukierunkowane s  na aktywno  w zakresie zarz dza-
nia brd w regionach, powiatach i gminach. Program stwarza strukturom samorz dowym 
warunki do skutecznego dzia ania w zakresie brd.  

 Cel g ówny: zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar miertelnych o ponad 50% w sto-
sunku do roku 2003, tj. nie wi cej ni  2800 ofiar miertelnych rocznie. 

 Cele etapowe, kontrolne realizacji strategii: 

 rok 2007 - nie wi cej ni  4300 ofiar miertelnych, 

 rok 2010 - nie wi cej ni  3500 ofiar miertelnych. 

 Cele szczegó owe: 

 stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i d ugofalowych dzia a  na rzecz brd, 

 kszta towanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, 

 ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów, 

 budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej, 

 zmniejszenie ci ko ci i konsekwencji wypadków drogowych. 

 Czas realizacji: 2003-2013 w trzech perspektywach czasowych: 

 wizja bezpiecze stwa ruchu drogowego do roku 2025, 

 strategia bezpiecze stwa ruchu drogowego do roku 2013, 

 program operacyjny brd na lata 2005 � 2007. 

 

 

9.2. III Europejski Program Dzia a  na rzecz Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 

 

III Europejski Program Dzia a  na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego to program popra-
wy bezpiecze stwa ruchu drogowego w UE, dla którego wyj ciowym dokumentem jest Bia a 
Ksi ga, w której KE wyznaczy a cel: zmniejszenie o po ow  liczby ofiar miertelnych wypad-
ków drogowych do roku 2010. Poprawa brd nast pi poprzez zach canie u ytkowników dróg 
do poprawnego zachowania na drodze, popraw  bezpiecze stwa pojazdów, popraw  infra-
struktury drogowej. 

 Cel g ówny: zmniejszenie o 50% ofiar miertelnych w roku 2010. Osi gni cie warto ci 
nie wi cej ni  20 tys. zabitych we wszystkich krajach Unii w roku 2010. 

 Cele szczegó owe/obszary dzia ania: 
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 sk anianie u ytkowników dróg do poprawy zachowa , 

 wykorzystanie post pu technicznego do poprawy bezpiecze stwa pojazdów, 

 zach canie do poprawy stanu infrastruktury drogowej, 

 bezpiecze stwo w komercyjnych przewozach osób i towarów,  

 s u by ratownictwa i udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, 

 gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych o wypadkach. 

 Czas realizacji: 2003-2010. 

 Uczestnicy: wszystkie kraje cz onkowskie UE. 

 Realizacja programu:  

 ocena post pów w osi ganiu za o onego celu za pomoc  odpowiednich wska ników 
kontrolnych na poziomie Wspólnoty i na poziomie krajowym, 

 zach canie wszystkich zainteresowanych stron do podpisania Europejskiej Karty BRD, 

 monitorowanie przestrzegania zobowi za  z o onych przez sygnatariuszy.  
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10.Stan realizacji Krajowego Programu Bezpie-
cze stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 

 
rajowy Program Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005 
okre li  kierunki i zakres zada  koniecznych do zmniejszenia zagro e  na polskich dro-
gach (patrz: Rozdzia  9). Zgodnie z zaleceniami zawartymi w �Polityce Transportowej UE 

do roku 2010 � Czas na decyzj � oraz w �III Programie Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego UE�, 
za cel strategiczny Programu przyj to zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar miertelnych 
o ponad 50% w stosunku do roku 2003, tj. nie wi cej ni  2800 ofiar miertelnych rocznie.  
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Prognoza

Podejmowane dzia ania mia y koncentrowa  si  na: 

 budowie systemu bezpiecze stwa ruchu drogowego (prawo, system finansowania, bada-
nia naukowe, systemy informacyjne, zarz dzanie), 

 kszta towaniu prawid owych zachowa  w ruchu drogowym (przestrzeganie ogranicze  
pr dko ci, stosowanie pasów bezpiecze stwa, trze wo  uczestników ruchu drogowego, 
edukacja, komunikacja ze spo ecze stwem), 

 ochronie pieszych i rowerzystów, budowie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogo-
wej (hierarchizacja sieci dróg i ulic, nowoczesne zarz dzanie ruchem drogowym, audyt brd 
projektów drogowych), 

 zmniejszaniu ci ko ci wypadków (urz dzenia bezpiecze stwa w poje dzie, "mi kkie" oto-
czenie dróg, dzia ania ratownicze).  

Z danych z lat 2003-2010 wynika, e chocia  sytuacja w tym okresie by a zmienna, a w 2007 r. 
zanotowano znaczny wzrost zagro enia, to jednak uda o si  utrzyma  tendencje spadkowe, a na 
przestrzeni 8 lat: 

 liczba ofiar miertelnych zmniejszy a si  o 31%,  

K 
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 liczba wypadków i rannych zmniejszy a si  o 24%. 

Wyj tkowo pozytywne zmiany nast pi y w ostatnich dwóch latach, w których liczba ofiar 
miertelnych spad a do 4 572 w 2009 r. i do 3 907 w roku 2010. Tak niskiego zagro enia jeszcze 

nie odnotowano. 
 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Liczba zabitych Liczba rannych Liczba wypadków

 

Wci  jednak nie uda o si  osi gn  g ównego celu Programu GAMBIT. W 2010 r. liczba zabi-
tych by a wi ksza od zak adanej o 407 osób. 

Do uzyskania tak pozytywnych efektów przyczyni y si  podejmowane od lat dzia ania. 
W latach 2006-2007 funkcjonowa  Program Realizacyjny, który bardzo precyzyjnie okre la  za-
dania do wykonania. Dla kolejnych lat takiego szczegó owego programu realizacyjnego nie 
opracowywano. Pomimo to w latach 2008-2010 podj to szereg inicjatyw zgodnych z kierunka-
mi okre lonymi w Programie GAMBIT 2005 , w tym: 

 zrealizowano cykl kampanii spo ecznych (�W cz my lenie�, �Drogi Zaufania�, �U yj wy-
obra ni�),  

 znacznie zintensyfikowano nadzór nad ruchem drogowym (dzia ania Policji, ITD, Stra y 
Miejskich),  

 przeprowadzono liczne dzia ania edukacyjne (szkolenia, konkursy, festyny, pogadanki, ulot-
ki),  

 zrealizowano inwestycje drogowe maj ce na celu uspokojenie ruchu (np. kompleksowe 
uspokojenie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej 824 w Pu awach wraz z budow  instruk-
ta owego terenu uspokajania ruchu "Miasteczko Holenderskie", �Program Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych na Drogach Samorz dowych�, �Program Redukcji Liczby Ofiar miertel-
nych na Drogach Krajowych�), 

 wdro ono szereg regulacji prawnych s u cych poprawie brd, w tym rozpocz to tworzenie 
systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, który b dzie zdalnie obs ugi-
wa  fotoradary, a docelowo równie  i inne urz dzenia samoczynnie rejestruj ce 
wykroczenia drogowe (np. przejazd na czerwonym wietle),  

 pozyskano fundusze UE i Banku wiatowego na inwestycje i inicjatywy lokalne, 

 rozpocz to budow  Polskiego Obserwatorium BRD. 
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W wyniku koordynacji dzia a  i konsekwentnego d enia do realizowania za o e  Programu 
GAMBIT 2005 osi gni to:  

 trwa y, nienotowany od lat na tak  skal , spadek liczby wypadków drogowych oraz liczby 
ofiar miertelnych i rannych w ich wyniku, 

 wzrost wiadomo  spo ecznej w zakresie bezpiecznego zachowania si  na drodze, 

 zmniejszenie kosztów zdarze  drogowych,  

 aktywizacj  samorz dów, mobilizacj  funduszy i skanalizowanie wysi ków na konkretne 
dzia ania redukuj ce zagro enia w ruchu drogowym, 

 rozwój wspó pracy mi dzy organami administracji rz dowej z samorz dami  
i organizacjami pozarz dowymi. 

W trakcie realizacji Programu napotkano tak e na problemy takie jak: 

 brak wyra nego lidera Programu,  

 brak systemowego zarz dzania Programem,  

 brak kolejnych (oprócz pierwszego - na lata 2006 � 2007) programów realizacyjnych,  

 brak okre lenia finansowych potrzeb dla realizacji poszczególnych dzia a  w kolejnych 
latach przyj tego programu,  

 zbyt ma e zaanga owanie cz onków KRBRD i WRBRD,  

 niezadowalaj ca wspó praca pomi dzy organami rz dowymi i samorz dowymi, 

 niewystarczaj ca akceptacja spo eczna dla dzia a  na rzecz brd.  

Jednak najpowa niejsz  przeszkod  dla osi gni cia wszystkich celów Programu GAMBIT jest 
brak stabilnego systemu finansowania brd, zbyt ma e rodki do realizacji poszczególnych dzia-
a . Z tego tez powodu nie uda o si  osi gn  celów etapowych okre lonych w Programie, ale 

du e spadki liczby zabitych w wypadkach drogowych w latach 2009 i 2010 pozwoli y znacz co 
przybli y  si  do wyznaczonego celu. 
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11. Wnioski i rekomendacje na rok 2011  
 
11.1. Wnioski 
 

Wnioski ogólne 

Zadania, które uda o si  zrealizowa : 

 uko czenie prac nad zmian  systemu szkolenia kierowców, 

 zako czenie sukcesem dzia a  maj cych na celu budow  systemu automatycznego nadzo-
ru nad ruchem drogowym. 

Wnioski WRBRD 

Sprawozdania WRBRD pozwalaj  stwierdzi , e dzia ania zrealizowane na szczeblu regional-
nym w 2010 r. przyczyni y si  do poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego. Niew tpliwy 
wp yw na to mia a rosn ca wiadomo  spo eczna w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowe-
go oraz zaanga owanie coraz wi kszej liczby partnerów na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
Wi e si  to z konsekwentnie prowadzon  szerok  edukacj  brd.  

 
11.2. Rekomendacje 

 Stworzenie systemu finansowania inwestycji w brd. 

 Konsekwentna kontynuacja dzia a  wiadomo ciowych: edukacja w zakresie zasad ruchu 
drogowego oraz promocja bezpiecznych zachowa  na drodze, ze szczególnym uwzgl dnie-
niem:  

 grup docelowych: kierowcy w ró nych grupach wiekowych, niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego w ró nych grupach wiekowych, w tym rowerzy ci, dzieci i seniorzy;  

 problemów: jazdy z pr dko ci  niedostosowan  do warunków ruchu, brawury, prowa-
dzenia pojazdu po spo yciu alkoholu, jazdy bez zapi tych pasów bezpiecze stwa, 
niestosowania materia ów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów podczas porusza-
nia si  po drodze, 

 zagadnie : system fotoradarowy, nowe zasady szkolenia kierowców. 

 Usprawnianie form i kana ów komunikacji ze spo ecze stwem w zakresie brd, m.in. poprzez 
Internet (media spo eczno ciowe, portal prawny �Prawo o ruchu drogowym w orzecznictwie 
organów administracji�, Inteligentne Systemy Transportowe, wydarzenia informacyjno � 
edukacyjne, uczestnictwo w akcjach organizowanych przez partnerów zewn trznych). 

 Promocja alternatywnych rodków transportu: komunikacji miejskiej, P+R (Park and Ride), 
roweru. 

 Edukacja zarz dców dróg w zakresie metod i rodków uspokojenia ruchu. 

 Popularyzacja tematyki brd w programach studiów, na przyk ad prawniczych i pedagogicz-
nych. 

 Sukcesywne wdra anie wychowania komunikacyjnego w szko ach i innych instytucjach 
o wiatowych.  

 Aktywizacja dzieci i m odzie y do lat 16 - najm odszych uczestników ruchu drogowego, po-
przez konkursy, akcje edukacyjne, miasteczka ruchu drogowego. 

 Inicjowanie wspó pracy i wspieranie ró norodnych organizacji zaanga owanych w popraw  
brd. 
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 Kontynuowanie realizacji Regionalnych Programów Poprawy BRD i zach cania do ich two-
rzenia a  do szczebla powiatu i gminy. 

 Szkolenia dla kadr zajmuj cych si  brd w instytucjach odpowiedzialnych za jego stan. 

 Inicjowanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy brd, m.in. ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym (rozszerzenie dost pno ci do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla celów 
badawczych).  

 Inicjowanie dzia a  na rzecz stworzenia polityki rowerowej � budowa porozumienia spo ecz-
nego i opracowanie zasad. 

 Promowanie dobrych praktyk w zakresie brd. 

 Rozwój kontaktów mi dzynarodowych w celu zdobywania wiedzy, korzystania 
z do wiadcze  i pozyskiwania funduszy zagranicznych na rzecz poprawy brd w Polsce, po-
przez m.in.: organizowanie wizyt studyjnych dla partnerów zagranicznych, opracowanie 
programów wspó pracy z innymi pa stwami, udzielanie partnerom zagranicznym informacji 
o stanie brd i rozwi zaniach na tym polu w Polsce. 

 Udzia  w przygotowaniach do polskiej prezydencji w Radzie UE w II po owie 2011 r. oraz w -
czenie si  w jej prace, w tym udzia  w grupach roboczych Rady UE i tworzenie instrukcji dla 
przedstawicieli Polski.  

 Inicjowanie dzia a  w asnych i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez partne-
rów brd, zwi zanych z Dekad  Dzia a  na rzecz brd w latach 2011-2020, og oszon  przez 
Organizacj  Narodów Zjednoczonych. 

 Zako czenie prac nad Krajowym Programem Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego na lata 
2012-2020. 

 Prowadzenie wzmo onych kontroli pojazdów przewo cych osoby pod k tem eliminowania 
przewozów z nadmiern  liczb  pasa erów, a tak e prowadzenie akcji informacyjnej skiero-
wanej do podró nych, aby korzystali z us ug sprawdzonych, ciesz cych si  dobr  opini  
przewo ników. 
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12. Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu 
Drogowego � misja, historia, kierownictwo, 
cz onkowie 

 
isj  KRBRD jest kszta towanie wiadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowe-
go, respektuj cego prawo na drogach i szanuj cego prawa innych. Wzoruj c si  na 
do wiadczeniach krajów�liderów w bezpiecze stwie ruchu drogowego, KRBRD zdecy-

dowa a si  wprowadzi  podobn  polityk  � polityk  spójnych dzia a , prowadzonych we 
wspó pracy administracji rz dowej z w adzami regionalnymi, samorz dami terytorialnymi, sek-
torem prywatnym oraz organizacjami pozarz dowymi. Podstawowym za o eniem jest, e 
dzia ania te, aby by y skuteczne, powinny mie  zintegrowan  koncepcj  i zbli ony przekaz. 
Funkcj  koordynatora tych dzia a  spe nia KRBRD. 

Historia skoordynowanych, multidyscyplinarnych dzia a  maj cych na celu popraw  stanu 
bezpiecze stwa ruchu drogowego w Polsce si ga 1993 r.: 

 21 pa dziernika 1993 r. - powo anie mi dzyresortowego zespo u koordynacyjnego pod na-
zw  �Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego� uchwa  nr 92/93 Rady Ministrów,  

 6 pa dziernika 1998 r. - reaktywowanie Rady BRD zarz dzeniem nr 71/98 Prezesa Rady Mini-
strów (Rada nie posiada a umocowania ustawowego, co ogranicza o jej potencja  w procesie 
poprawy brd), 

 1 stycznia 2002 r. - powo anie mi dzyresortowego organu pomocniczego Rady Ministrów 
w sprawach bezpiecze stwa ruchu drogowego - Krajowej Rady Bezpiecze stwa Ruchu 
Drogowego na mocy ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o zmianie ustawy � Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 
r. Nr 149, poz. 1452).  

Przewodnicz cym KRBRD jest minister w a ciwy ds. transportu � obecnie Minister Infrastruktu-
ry (MI), a jego zast pcami s  sekretarze lub podsekretarze stanu w MI i w MSWiA.  

Cz onkami KRBRD s  � zgodnie z ustaw  - Prawo o ruchu drogowym - wskazani przez Premiera 
przedstawiciele: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwo ci oraz ministrów w a ci-
wych do spraw: administracji publicznej, bud etu, finansów publicznych, gospodarki, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, o wiaty i wychowania, rodowiska, transportu, we-
wn trznych, pracy oraz Komendanta G ównego Policji, Komendanta G ównego Stra y Po arnej, 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewodowie. 

Jednostk  wykonawcz  KRBRD jest Sekretariat, który dzia a w strukturze organizacyjnej Mini-
sterstwa Infrastruktury (sekretariat@krbrd.gov.pl). 

KRBRD okre la kierunki i koordynuje dzia ania administracji rz dowej w sprawach bezpiecze -
stwa ruchu drogowego. Do zada  KRBRD nale y mi dzy innymi:  

 proponowanie kierunków polityki pa stwa, opracowywanie programów poprawy brd,  

 zlecanie bada  naukowych,  

 inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie brd,  

 inicjowanie wspó pracy zagranicznej jak równie  dzia alno ci edukacyjno-informacyjnej,  

 wspó praca z organizacjami spo ecznymi i instytucjami pozarz dowymi,  

 analizowanie i ocena podejmowanych dzia a .  

Jednocze nie z KRBRD w ka dym z szesnastu województw utworzona zosta a Wojewódzka 
Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego, która dzia a przy marsza ku województwa jako woje-
wódzki zespó  koordynacyjny dzia a  administracji publicznej w sprawach brd. Przewodnicz -

M 

mailto:(sekretariat@krbrd.gov.pl)
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cym WRBRD jest marsza ek województwa, jego zast pcami s : wojewoda i wojewódzki komen-
dant Policji. Cz onkowie WRBRD to przedstawiciele zarz du województwa, zarz dów powiatów 
i gmin, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Pa stwowej Stra y Po arnej, oddzia u 
GDDKiA, zarz du dróg wojewódzkich, zarz dów dróg powiatowych i wojewódzkiego kuratora 
o wiaty. Do zada  WRBRD nale y mi dzy innymi opracowywanie regionalnych programów 
poprawy brd, opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie brd, szkolenie kadr w zakresie 
bezpiecze stwa ruchu drogowego, inicjowanie wspó pracy mi dzywojewódzkiej, wspó praca 
z organizacjami spo ecznymi i pozarz dowymi, inicjowanie dzia alno ci edukacyjno-
informacyjnej, oraz analizowanie i ocena dzia a  brd na terenie województwa. 

KRBRD ma obowi zek sk adania sprawozda  dotycz cych stanu bezpiecze stwa ruchu dro-
gowego oraz dzia a  realizowanych w tym zakresie na podstawie sprawozda  WRBRD 
i poszczególnych resortów. Sprawozdanie to sk adane jest corocznie Premierowi, Sejmowi, Se-
natowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Lista rzeczywistych cz onków KRBRD: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

 Ministerstwo Finansów, 

 Ministerstwo Gospodarki, 

 Ministerstwo Infrastruktury, 

 Ministerstwo Obrony Narodowej, 

 Ministerstwo Sprawiedliwo ci, 

 Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, 

 Ministerstwo rodowiska, 

 Ministerstwo Zdrowia, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

 G ówny Inspektorat Transportu Drogowego, 

 Komenda G ówna Pa stwowej Stra y Po arnej, 

 Komenda G ówna Policji. 

 
Lista instytucji o charakterze doradczym: 

 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

 Instytut Transportu Samochodowego, 

 Polski Zwi zek Motorowy, 

 Przemys owy Instytut Motoryzacji, 

 Zwi zek Ochotniczych Stra y Po arnych RP. 
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13. Partnerzy 
 
13.1. Partnerzy zagraniczni 

 

 Komisja Europejska � European Commission � DG MOVE ( Directorat-General Mobil-
ity&Transport) 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm 

Informacje na portalu dotycz  najistotniejszych obszarów zagro e  (alkohol, nadmierna pr d-
ko , zabezpiecze  w poje dzie, piesi, m odzi kierowcy, rowerzy ci, zagadnienia prawne, 
statystyka, przewodniki i najlepsze praktyki). 

 

 Organizacja Narodów Zjednoczonych � United Nations Organization � UN 

http://www.un.org/en 

Organizacja anga uje si  w bezpiecze stwo ruchu drogowego UE wydaj c Rezolucje Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ (na wniosek Europejskiej Komisji Gospodarczej - ECE) w zakresie 
organizacji obchodów, akcji i wydarze  o tematyce brd w Europie. 

 

 wiatowa Organizacja Zdrowia � World Heath Organization � WHO 

http://www.who.int/roadsafety/en/ 

Organizator dzia a  na rzecz brd, w szczególno ci programu �Dekada na rzecz brd 2011-2020�.

 

 Europejska Komisja Gospodarcza EKG ONZ � United Nations Economic Commission for 
Europe - UNECE

http://www.unece.org/Welcome.html  

Organizator dzia a  na rzecz brd, wydaje europejskie regulaminy dotycz ce dróg i pojazdów. 

 

 Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju � Organization for Economic Co-operation 
and Development - OECD 

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 

OECD to organizacja mi dzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiaj ca 33 wysoko rozwi-
ni te i demokratyczne pa stwa, aktywnie dzia aj ca na rzecz ujednolicenie aspektów regulacji 
przepisów prawnych bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmniejszenia liczby ofiar miertelnych 
w pa stwach cz onkowskich.  

 

13.2. Partnerzy krajowi 

13.2.1. Szczebel centralny 

 Parlamentarny Zespó  ds. Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego, 

 Komenda G ówna Policja, 

 andarmeria Wojskowa, 

 Stra  Graniczna, 

 Polski Komitet Olimpijski, 

 Automobilklub Polski, 

 Polski Zwi zek Motorowy. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://www.un.org/en
http://www.who.int/roadsafety/en/
http://www.unece.org/Welcome.html
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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13.2.2. Instytuty naukowe 

 Instytut Transportu Samochodowego,  

 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

 Przemys owy Instytut Motoryzacji. 

13.2.3. Organizacje  

Fundacje i stowarzyszenia: 

 Fundacja Krzysztofa Ho owczyca � �Kierowca Bezpieczny�, 

 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ,  

 Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpiecze stwa Drogowego, 

 Stowarzyszenie Aktywno  Lokalna "M odzi - Aktywni", 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, 

 Fundacja Rozwoju In ynierii L dowej, 

 Mazovia MTB Maraton - Stowarzyszenie �Zielony Szlak�, 

 Krajowe Centrum BRD, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego "DROGA I 
BEZPIECZE STWO", 

 Alter Ego � Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. 

13.2.4. Media 

 Program I Polskiego Radia �Lato z radiem�. 

 

13.3. Partnerzy lokalni 

13.3.1. Instytucje samorz dowe i pozarz dowe 

 Urz dy Miast, 

 Polski Czerwony Krzy , 

 Stra  Miejska, 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 Kuratoria O wiaty, 

 Szko y, 

 Zarz dy Dróg Wojewódzkich, 

 Wojewódzkie O rodki Ruchu Drogowego. 

13.3.2. Inne 

 Akademia Muzyczna we Wroc awiu, 

 Wydzia  Radia i Telewizji Uniwersytetu l skiego, 

 Zak ady Linii Kolejowych PKP PLK S.A., 

 Bank Gospodarki ywno ciowej, 

 Arkus&Romet, 

 Radio Kraków, 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w Kielcach, 

 LOTOS, 

 Sto eczna Estrada, 

 Renault Polska, 



Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 99

 Gda sk Transport Company,  

 Miejska Rada BRD w Gda sku, 

 Telewizja SFERA z Rudy l skiej, 

 Automobilklub Wielkopolski.  

13.3.3. Media 

 Telewizja kablowa WTK na terenie Wielkopolski i wybranych miast Polski. 

 Radio Kraków 

 

13.4. Polscy sygnatariusze Europejskiej Karty Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 
 

1. SHELL Polska 

2. PKN ORLEN 

3. Magazyn Zmotoryzowanych MOTO 

4. AXEL SPINGER 

5. Grupa Kapita owa LOTOS 

6. DHL Polska 

7. Polska Izba Spedycji i Logistyki 

8. Warszawska Masa Krytyczna 

9. Centrum szkolenia kierowców Dora 
i Piotr 

10. Polkomtel 

11. Unilever 

12. EKKOM 

13. Alstom Power 

14. Zwi zek Miast Ba tyckich 

15. Politechnika ódzka 

16. Szko a Podstawowa nr 32 Lublin 

17. Security Training and Consulting 

18. Towarzystwo Przyjació  Dzieci 

19. Przedszkole nr 50 Lublin 

20. Polskie Radio SA 

21. IV LO Lublin 

22. Portal Ecokierowcy.pl 

23. Fundacja Wielkiej Orkiestry wi -
tecznej Pomocy 

24. Auto Klub Dziennikarzy Polskich 

25. Wydawnictwo Rondo 

26. TER Enterprises 

27. Motoryzacyjna Akademia Kierow-
ców SJC 

28. Fundacja Krzy  

29. Przedszkole nr 9 Warszawa 

30. Grupa Image 

31. Fundacja Proventus 

32. Job Safety 

33. Szko a J zykowa High 

34. Automobilklub Polski 

35. Road Sign Design 

36. Fundacja Optimo Modo 

37. Zespó  Szkó  Samochodowych i Lice-
alnych nr 2 w Warszawie 

38. Wydzia  Ruchu Drogowego KSP War-
szawa 

39. Instytut Transportu Samochodowego 

40. Test &Training Safety 

41. Autostrada Eksploatacyjna 

42. Miasto Chorzów 

43. Miasto Szczecin 

44. Miasto Kalisz 

45. Miasto Pozna  

46. Miasto Radom 

47. Miasto Kraków 

48. Miasto Olsztyn 

49. Miasto Gdynia 

50. Gmina Zakopane 

51. Warszawskie Tramwaje 

52. Polskie Drogi 

53. FHU Sakowska 

54. PZU 

55. Agencja Wydawnicza BIS 

56. Ratmed.pl 

57. Polski Czerwony Krzy  

58. Szko a Nauki Jazdy SJS 

59. Internet Prasa Radio 

60. ABB Poland 

61. Stalexport Autostrada Ma opolska 
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62. Toru ska Akademia Jazdy 

63. Szko a Jazdy Rajder 

64. Browary Polskie 

65. Ogólnopolska Federacja M odzie-
owych Samorz dów Lokalnych 

66. Akademia Bezpiecznej Jazdy 

67. ZMPD 

68. Fundacja Kierowca Bezpieczny 

69. Polskie Drogi 

70. D ugi J zyk Centrum J zyków 

71. 3M Poland 

72. Polskie Stowarzyszenie Motorowe 
Doskonalenia Techniki i Bezpiecznej 
Jazdy 

73. PKS Ostrowiec w. 

74. Stowarzyszenie na rzecz poprawy brd, 
droga i bezpiecze stwo 

75. PKP 

76. Hi London School 

77. Biuro In ynierskie 

78. Przedszkole nr 18 Warszawa 

79. Wydawnictwo FORUM 

80. Przedszkole nr 11 Mikó ów 

81. Centrum Bezpiecze stwa Ruchu Dro-
gowego 

82. Motor Engel Central Europe 

83. Szko a nr 16 Tarnów 
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14. S ownik 
 

[1] [2] 

Termin lub skrót  
(wg alfabetu) 

Rozwini cie skrótu / Opis terminu 

Bezpiecze stwo 
bierne 

Wyposa enie pojazdu maj ce na celu zmniejszenie skutków (ci ko ci) zaistnia ej 
kolizji lub wypadku drogowego.  

Bezpiecze stwo 
czynne 

Inaczej: bezpiecze stwo aktywne � elementy konstrukcji i wyposa enie pojazdu 
zmniejszaj ce ryzyko zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego. 

Bezpiecze stwo 
ruchu drogowego 
(BRD/brd) 

Bezpiecze stwo ruchu drogowego � ogó  dzia a  edukacyjno-informacyjnych, 
in ynierskich, kontrolnych, prawnych zmierzaj cych do obni enia liczby wypad-
ków drogowych i ich ofiar. 

CEPIK 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców � jest systemem informatycz-
nym obejmuj cym centraln  baz  danych gromadz c  dane i informacje 
o  pojazdach, ich w a cicielach i posiadaczach oraz osobach posiadaj cych 
uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja jest prowadzona w sys-
temie teleinformatycznym. 

Ci ko  wypadków Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych.  

Diagnostyka Ocena stanu technicznego pojazdu u ytkowanego na drogach publicznych.  

Dyrektywa Unijna  
Akt prawa Unii Europejskiej, którego moc  prawodawcy pa stw cz onkowskich 
Unii zostaj  zobowi zani do wprowadzenia okre lonych regulacji prawnych, s u-

cych osi gni ciu wskazanego w dyrektywie, po danego stanu rzeczy. 

Edukacja brd 
Ogó  oddzia ywa  i rodków obejmuj cych zarówno nauczanie jak i wychowanie 
podejmowanych w celu wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia zagro-

e  na drogach.  

EBI 

Europejski Bank Inwestycyjny � powsta  na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank 
Unii Europejskiej udzielaj cy d ugoterminowych po yczek. Bank zajmuje si  
udzielaniem po yczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europej-
skie. Bank dzia a na terenie UE oraz w oko o 140 krajach na ca ym wiecie, 
z którymi UE zawar a umowy o wspó pracy. 

Fotoradar  
Stacjonarne urz dzenie rejestruj ce, ujawniaj ce i zapisuj ce za pomoc  technik 
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kieruj cych 
pojazdami (g ównie nadmiern  pr dko ).  

GDDKiA 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym urz dem admini-
stracji rz dowej obs uguj cym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad i wykonuj cym zadania zarz du dróg krajowych. Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rz dowej 
w a ciwym w sprawach dróg krajowych, do którego nale y m.in. wykonywanie 
zada  zarz dcy dróg krajowych i realizacja bud etu pa stwa w zakresie dróg 
krajowych. 

GITD 

G ówny Inspektor Transportu Drogowego jest centralnym organem administracji 
rz dowej podleg ym ministrowi w a ciwemu do spraw transportu. G ówny In-
spektor kieruje Inspekcj  przy pomocy podleg ego mu G ównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego powo ana jest do kon-
troli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego 
i niezarobkowego krajowego i mi dzynarodowego przewozu drogowego wyko-
nywanego pojazdami samochodowymi. 

GUS 

G ówny Urz d Statystyczny � urz d administracji rz dowej obs uguj cy Prezesa 
G ównego Urz du Statystycznego i dzia aj cy pod jego bezpo rednim kierownic-
twem. Prezes G ównego Urz du Statystycznego jest centralnym organem 
administracji rz dowej w a ciwym w sprawach statystyki. 
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k.p.s.w. 

Kodeks post powania w sprawach o wykroczenie. Normy post powania w spra-
wach o wykroczenie okre laj  prawa i obowi zki organów procesowych (s du, 
prokuratora - w post powaniu przygotowawczym), stron i innych uczestników 
tego post powania oraz warunki i formy ich dzia ania, które musz  mi  okre lo-
n  form  zawieraj c  si  w ramach okre lanych przez ustaw . 

Kampania spo eczna  

Zestaw dzia a  zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do okre lonej 
grupy docelowej, której celem jest wywo anie zmian spo ecznie po danych 
poprzez wzrost wiedzy, kszta towanie prawid owych postaw. Kampania spo ecz-
na mo e stosowa  narz dzia i techniki reklamowe.  

KE 

Komisja Europejska � organ wykonawczy UE, który sk ada wnioski legislacyjne, 
egzekwuje przestrzeganie prawa oraz reprezentuje i chroni wspólne interesy 
Europy. Komisja opracowuje projekty nowych aktów prawnych i zarz dza na 
bie co wdra aniem polityki UE i wydatkowaniem unijnych funduszy. Czuwa 
równie  nad przestrzeganiem postanowie  traktatów i przepisów prawa europej-
skiego. 

KGP 

Komenda G ówna Policji � jednostka organizacyjna Policji, przy pomocy której 
Komendant G ówny Policji realizuje zadania okre lone w ustawach. Komendant 
G ówny Policji jest centralnym organem administracji rz dowej, w a ciwym w 
sprawach ochrony bezpiecze stwa ludzi oraz utrzymania bezpiecze stwa i po-
rz dku publicznego, podleg ym ministrowi w a ciwemu do spraw wewn trznych. 

Kierowca Osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. 

Kieruj cy 
Osoba, która kieruje pojazdem lub zespo em pojazdów, a tak e osoba, która pro-
wadzi kolumn  pieszych, jedzie wierzchem albo p dzi zwierz ta pojedynczo lub 
w stadzie 

KMP Komenda Miejska Policji. 

Kolizja Zdarzenie drogowe, które poci gn o za sob  wy cznie straty materialne . 

KPP Komenda Powiatowa Policji. 

KRBRD 

Krajowa Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego � mi dzyresortowy organ po-
mocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpiecze stwa ruchu drogowego, dzia a 
jacy przy ministrze w a ciwym do spraw transportu. KRBRD okre la kierunki i ko-
ordynuje dzia ania administracji rz dowej w sprawach bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 

KSP Komenda Sto eczna Policji. 

KWP Komenda Wojewódzka Policji. 

Nadzór nad ruchem 
drogowym 

Ca okszta t przedsi wzi  maj cych na celu eliminacj  uczestników ruchu dro-
gowego nieprzestrzegaj cych prawa i stwarzaj cych zagro enie. Dzia alno  ta 
skoncentrowana jest na ograniczeniu do minimum negatywnych zjawisk, które 
stanowi  o poziomie zagro enia na drogach. 

Niechroniony uczest-
nik ruchu 
drogowego 

Uczestnicy ruchu drogowego niekorzystaj cy z technicznych zabezpiecze , takich 
jak karoseria pojazdu czy pasy bezpiecze stwa (piesi, rowerzy ci, motorowerzy-
ci). 

p.r.d. 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym � ustawa reguluj ca przepisy i zasady obowi -
zuj ce uczestników ruchu drogowego. "Kodeks drogowy" to wspólna nazwa 
wszystkich aktów prawnych, reguluj cych zasady ruchu drogowego w pa stwie. 

POIi  
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko � jeden z programów operacyj-
nych b d cych podstawowym narz dziem do osi gni cia za o onych w nich 
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celów przy wykorzystaniu rodków Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizuje si  du e inwestycje infra-
strukturalne w zakresie ochrony rodowiska, transportu (w tym brd), energetyki, 
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wy szego. 

Pojazd silnikowy Pojazd wyposa ony w silnik, z wyj tkiem motoroweru i pojazdu szynowego. 

PSP Pa stwowa Stra  Po arna.  

PZM 

Polski Zwi zek Motorowy � zwi zek stowarzysze  dzia aj cy na podstawie Prawa 
o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 r.), zrzeszaj cy cz onków sympaty-
ków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach motorowych oraz 
turystycznych. 

Ranny 

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego: 
 ci ko ranny - osoba, która dozna a ci kiego kalectwa, ci kiej choroby nie-
uleczalnej lub d ugotrwa ej choroby realnie zagra aj cej yciu, trwa ej choroby 
psychicznej, ca kowitej lub znacznej trwa ej niezdolno ci do pracy w zawodzie 
lub trwa ego, istotnego zeszpecenia lub zniekszta cenia cia a oraz urazów w 
postaci np. z ama , uszkodze  organów wewn trznych, powa nych ran ci -
tych i szarpanych;  

 lekko ranny � osoba, która ponios a uszczerbek na zdrowiu inny ni  ci ko 
ranny, naruszaj cy czynno ci narz du cia a lub rozstrój zdrowia na okres trwa-
j cy nie d u ej ni  7 dni, stwierdzony przez lekarza. 

Regionalne Centrum 
BRD 

Regionalne Centrum Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego � wdra a i realizuje sze-
reg projektów ukierunkowanych na popraw  stanu bezpiecze stwa ruchu 
drogowego na terenie województwa warmi sko - mazurskiego.  

R czny miernik pr d-
ko ci 

Przeno ne urz dzenie ujawniaj ce naruszenia ogranicze  pr dko ci przez kieru-
j cych pojazdami.  

Sekretariat KRBRD 

Sekretariat Krajowej Rady Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego � Krajowa Rada 
Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekre-
tariatu, który dzia a jako wewn trzna jednostka organizacyjna ministra 
w a ciwego do spraw transportu. 

SEWiK 

System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych - w systemie rejestrowane s  
wszystkie zdarzenia drogowe zaistnia e na drodze publicznej lub w strefie za-
mieszkania zg oszone Policji, które poci gn y za sob  ofiary w ludziach (wypadki 
drogowe) b d  wy cznie straty materialne (kolizje drogowe). Dane do systemu 
wprowadzane s  na podstawie �karty zdarzenia drogowego�. 

System informacji o 
brd 

System s u cy rozpowszechnianiu wiedzy i informacji o brd, wykorzystuj cy 
Internet, ale tak e wydawnictwa, czasopisma, biuletyny itp. 

wiat a do jazdy 
dziennej 

Rodzaj o wietlenia samochodowego przeznaczonego do jazdy w ci gu dnia o 
znacznie mniejszym nat eniu wiat a i mniejszym zu yciu energii. Od 7 lutego 
2011 r. UE wprowadzi a obowi zek wyposa ania w wiat a do jazdy dziennej 
wszystkie nowo wyprodukowane pojazdy. 

Uczestnik ruchu 
drogowego 

Uczestnik ruchu to pieszy, kieruj cy oraz ka da inna osoba przebywaj ca w po-
je dzie lub na poje dzie, na drodze. Uczestnik ruchu ma obowi zek stosowa  si  
do zasad ruchu drogowego. 

UE 

Unia Europejska � zwi zek demokratycznych pa stw europejskich b d cy efek-
tem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i spo ecznej 
zapocz tkowanej po drugiej wojnie wiatowej. Jako organizacja mi dzynarodowa 
funkcjonuje od 1 grudnia 2009. 

Umowa ADR 

Europejska umowa dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego mate-
ria ów niebezpiecznych, sporz dzona w Genewie 30 wrze nia 1957 r., 
opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewn trznego, raty-
fikowana przez Polsk  w 1975 r. 
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Vacatio legis 
Termin prawniczy oznaczaj cy okres mi dzy og oszeniem aktu prawnego a jego 
wej ciem w ycie. 

WHO 
wiatowa Organizacja Zdrowia (ang. ) � jedna z orga-

nizacji dzia aj cych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 
zajmuj ca si  ochron  zdrowia. Jej siedzib  jest Genewa 

Wideorejestrator  
Urz dzenie rejestruj ce, zainstalowane w poje dzie, ujawniaj ce i zapisuj ce za 
pomoc  technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego 
przez kieruj cych pojazdami.  

WITD 

Wojewódzki inspektor transportu drogowego - organami Inspekcji Transportu 
Drogowego s : G ówny Inspektor oraz wojewoda dzia aj cy za po rednictwem 
wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej 
inspekcji transportu drogowego wchodz cej w sk ad wojewódzkiej administracji 
zespolonej. Podzia  organizacyjny inspekcji pokrywa si  z podzia em administra-
cyjnym kraju. 

W cz my lenie! Has o kampanii organizowanych przez Sekretariat KRBRD.  

WORD 

Wojewódzki O rodek Ruchu Drogowego � Zarz d województwa tworzy, po 
uzgodnieniu z ministrem w a ciwym do spraw transportu, wojewódzkie o rodki 
ruchu drogowego na obszarze województwa. WORD jest samorz dow  woje-
wódzk  osob  prawn . Zarz d województwa sprawuje nadzór nad o rodkiem. Do 
zada  o rodka nale y organizowanie egzaminów pa stwowych sprawdzaj cych 
kwalifikacje osób ubiegaj cych si  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 
kieruj cych pojazdami. O rodek mo e wykonywa  inne zadania z zakresu bezpie-
cze stwa ruchu drogowego. 

WRBRD 
Wojewódzka Rada Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego � dzia a przy marsza ku 
województwa jako wojewódzki zespó  koordynacyjny w sprawach bezpiecze -
stwa ruchu drogowego. 

 WRD Wydzia  Ruchu Drogowego w Komendach Policji. 

Wychowanie komu-
nikacyjne 

wiadoma dzia alno  spo eczna maj ca na celu ukszta towanie odpowiednich 
motywacji etycznych, postaw spo ecznych oraz po danych zachowa  na dro-
gach, b d cych integralnym sk adnikiem ogólnej kultury cz owieka.  

Wypadek drogowy 
Zdarzenie, które mia o pocz tek na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, 
w zwi zku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu, które poci gn o za sob  
ofiary w ludziach, w tym tak e u sprawcy tego zdarzenia. 

Wypadek z pasa e-
rem 

Wypadek, w którym obra enia odniós  pasa er, na skutek: np. wypadni cia z po-
jazdu w czasie jazdy, przyci ni cia drzwiami autobusu w trakcie wsiadania lub 
wysiadania. 

Zabity/ofiara mier-
telna 

Osoba zmar a na miejscu wypadku lub w ci gu 30 dni od dnia wypadku na skutek 
doznanych obra e  cia a. 

Zagro enie miesz-
ka ców 

Liczba zabitych na 100 tys. lub 1 mln mieszka ców. 

Zarz dzanie ruchem 

Zarz dzanie ruchem to ogó  podejmowanych czynno ci organizacyjno - tech-
nicznych, takich jak: opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów 
organizacji ruchu, przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do 
realizacji, nadzór nad zgodno ci  organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem 
oraz nadzór i analiza istniej cej organizacji ruchu w zakresie bezpiecze stwa ru-
chu i jego efektywno ci, a tak e nadzór nad zarz dzaniem ruchem. 

Zdarzenie drogowe 
Zdarzenie zaistnia e lub maj ce pocz tek na drodze publicznej lub w strefie za-
mieszkania, w zwi zku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.  
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15. Zbiór sprawozdań cząstkowych członków 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i Wojewódzkich Rad 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego* 

                                 
* Zbiór sprawozdań cząstkowych członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich 
Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2010 r. znajduje się do wglądu w sekretariacie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, w sekretariacie Komisji Gospodarki Narodowej oraz w sekretariacie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/1200/sprawozdania1.pdf




1 Stan brd w Polsce 

2 Zmiany w przepisach dotycz cych brd w 2010 r. oraz ich cele

3 System nadzoru nad ruchem drogowym

4 Bezpiecze stwo transportu drogowego

5 System informacji o bezpiecze stwie ruchu drogowego

6 Dzia ania prewencyjne i edukacyjne

7 Wspó praca mi dzynarodowa 

8 ród a finansowania

9 Podstawa dzia ania: polskie i europejskie programy brd  

10 Stan realizacji Krajowego Programu BRD  GAMBIT 2005

11 Wnioski i rekomendacje na kolejny rok

12 Krajowa Rada BRD � misja, historia,  kierownictwo, cz onkowie

13 Partnerzy 

14 S ownik 

15 Zbiór sprawozda  cz stkowych cz onków KRBRD  i  WRBRD

Opracowano  
w Sekretariacie Krajowej Rady  

Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego 
(Ministerstwo Infrastruktury)  

 przy wspó pracy  
Instytutu Transportu Samochodowego 

 
Warszawa 2011 r. 
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