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Nowe perspektywy w Programie Realizacyjnym na lata 2015-2016
Program zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i
kierunki określone w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego 2013-2020, określa czas wykonania poszczególnych
zadań oraz liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz
wyznacza zestaw wskaźników pokazujących stopień realizacji
zadaniaoraz i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zakładając konieczność koncentracji na najistotniejszych
problemach wyznaczono dwa priorytetowe obszary interwencji
Programu: ochronę pieszych i zarządzanie prędkością. Wynika to
z analizy danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Polsce w ostatnich latach, które wskazują, że liczba pieszych,
którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych stanowiła ok. 1/3
wszystkich ofiar tych wypadków,
a niedostosowanie prędkości było najczęstszą przyczyną
wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Jak to wygląda w praktyce?
W Programie Realizacyjnym na lata 2015-2016 w filarze
„Bezpieczny człowiek” określiliśmy konkretne zadania do
realizacji mierzone wskaźnikami, które pokażą rzeczywisty
wpływ realizowanych zadań na stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego, mierzonego ostatecznie liczbą osób zabitych oraz
ciężko rannych w wypadkach drogowych. Przykładowo jednym z
zadań w tym zakresie realizowanym przez GDDKiA będzie budowa
urządzeń bezpieczeństwa dla pieszych na drogach krajowych, w
miejscach o wysokim stopniu ryzyka indywidualnego. – mówi
Agata Foks, Sekretarz KRBRD. Sekretariat KRBRD przygotuje
natomiast wytyczne wyznaczania przejść dla pieszych przy

uwzględnieniu zmian w prawie w zakresie pierwszeństwa
pieszego. Na poprawę bezpieczeństwa pieszych będą wpływać
także zadania z zakresu zarządzania prędkością. – dodaje.
Na czym polega drugie z priorytetowych zadań Programu
Realizacyjnego 2015-2016 tzw. „zarządzanie prędkością”?
Monitoringi zachowań uczestników ruchu drogowego prowadzone w
latach 2002-2007 oraz badania Sekretariatu KRBRD z lat
2013-2014 r. potwierdzają, że zjawisko nadmiernej prędkości ma
w Polsce miejsce na znaczącą skalę. W 2014 r. kierowcy jadący
samochodami w Polsce przekraczali prędkość w ok. 57%
przypadków. Zarządzanie prędkością to ustanowienie ogólnych i
lokalnych limitów prędkości, które będą egzekwowane przez
użycie odpowiednich środków związanych z planowaniem,
projektowaniem i eksploatacją dróg, nadzorem oraz użyciem
nowych technologii. Przykładowo w programie ujęto zadanie
polegające na intensyfikacji nadzoru policji w zakresie
przekraczania dozwolonej prędkości. Za rozwój systemu
automatycznego nadzoru w zakresie przekraczania prędkości i
niestosowania się kierowców do czerwonego sygnału świetlnego,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych
odpowiedzialny będzie GITD. Sekretariat KRBRD zbada natomiast
skuteczność działań podejmowanych w zakresie zarządzania
prędkością dotyczącą metod i środków stosowanych w zarządzaniu
prędkością na drogach samorządowych oraz przeanalizuje wpływ
systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na
zachowania kierowców w Polsce, wraz z analizą skuteczności
tego systemu – wyjaśnia.
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