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Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2000 roku. 

 
1. Wprowadzenie 

 

W porównaniu z poprzednimi latami rok 2000 przyniósł nieznaczną poprawę w statystyce 

wypadków drogowych. Przede wszystkim był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się 

nieznacznie liczba osób zabitych. Nie jest to jednak znaczący postęp i nadal można 

stwierdzić, że bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach znacznie odbiega od 

akceptowalnego społecznie poziomu, który mógłby być porównywalny ze stanem brd w 

innych europejskich krajach. Wagę tego problemu podkreślają dodatkowo prognozy 

socjoekonomiczne, opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, które wskazują, że 

wypadki drogowe, będące dziś na 7 miejscu na liście największych zagrożeń zdrowia i życia 

ludzkiego, za 25 lat znajdą się już na drugim, tuż po chorobach słuchu występujących na tle 

nerwicowym. 

Za stan brd w Polsce odpowiedzialnych jest wiele instytucji. Ze strony administracji rządowej 

są to przede wszystkim: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, 

Policja, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oraz Straż Pożarna. Duże znaczenie ma także 

działanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Dla skutecznego działania instytucji rządowych 

warunkiem koniecznym jest dobra wymiana informacji, uzgadnianie i opiniowanie 

poszczególnych inicjatyw resortowych i określanie wspólnych kierunków działań. Także 

możliwość inicjowania odpowiednich działań społecznych zarówno realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, jak też przez lokalny samorząd terytorialny możliwa jest jedynie 

przy wspólnym podejmowaniu i realizowaniu działań zainteresowanych poprawą brd 

instytucji. 

Wskazane wyżej funkcje pełni międzyresortowy zespół koordynacyjny pod nazwą Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powołany uchwałą nr 92/93 Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 21 października 1993 roku. Rada BRD została reaktywowana zarządzeniem nr 71/98 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r. 

Obecnie Radzie przewodniczy Pan Jerzy Widzyk Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, 

mający dwóch zastępców: Podsekretarzy Stanu w MSWiA (vacat) oraz w MTiGM. Obsługę 

Rady BRD prowadzi Sekretarz Rady przy pomocy Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, który jest umiejscowiony jako samodzielna jednostka organizacyjna w 

Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. 
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2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2000 r. 
 

2.1. Ogólna ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 

 

W Polsce do1998 roku szybkiemu wzrostowi motoryzacji towarzyszył stały wzrost liczby 

wypadków i ich ofiar. Zaprzeczeniem tej tezy jest sytuacja w wysoko rozwiniętych krajach 

Europy, gdzie przy stałym wzroście motoryzacji systematycznie zmniejsza się liczba ofiar 

wypadków drogowych. W 1997 roku zanotowano w Polsce rekordową  liczbę ponad 66 tys. 

wypadków, w których śmierć poniosło 7310 osób. W 1998 roku sytuacja na szczęście uległa 

polepszeniu, gdyż liczba zabitych zmniejszyła się do 7080 osób (przy wzroście jednak liczby 

kolizji do ponad 270 tys.), a w 1999 r - do 6730 osób. Czyli stan brd w okresie ostatnich 

dwóch lat zaczął ulegać stopniowej poprawie. Mimo wzrostu liczby wypadków i rannych w 

2000 r, liczba osób zabitych na miejscu zmniejszyła się o 5% w stosunku do roku 1999. Był to 

kolejny rok o spadkowej  tendencji liczby osób zabitych. 

Codziennie na polskich drogach ginie jednak prawie 18 osób, a blisko 200 zostaje rannych. 

Co czwarty zgon z powodów zewnętrznych jest wynikiem wypadku drogowego. Eksperci 

Banku Światowego szacują, że Polska co roku traci 2,7% PKB z tytułu wypadków 

drogowych. Straty spowodowane wypadkami drogowymi wynoszą w ostatnich latach ponad 

30 mld PLN rocznie, obciążając zarówno gospodarkę narodową, budżet, jak też bezpośrednio 

poszczególnych obywateli. 

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju charakteryzują następujące wskaźniki: 

─ 17 ofiar śmiertelnych/100 000 mieszkańców, podczas gdy najlepsze pod względem 

bezpieczeństwa ruchu kraje europejskie osiągnęły już poziom 6 (Norwegia, Wielka 

Brytania, Szwecja), 

─ 12 ofiar śmiertelnych/100 wypadków drogowych, podczas gdy w krajach Unii 

Europejskiej wskaźnik ten wynosi niewiele ponad 3. 

Powyższą sytuację ilustrują załączone wykresy i tabele. Bardziej szczegółowe, chociaż 

wstępne dane, dotyczące liczby wypadków i ich ofiar, przyczyny, lokalizacje w zależności od 

województwa, trendy wzrostu i spadku zawarte są w załączniku nr 4 niniejszego 

sprawozdania (opracowanie Biura Koordynacji Służby Prewencji KGP). 
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2.2. Główne problemy mające wpływ na brd. 

 

Nadal (i to od wielu lat) wśród głównych przyczyn wypadków drogowych oraz czynników 

zwiększonego ryzyka można wskazać: 

 nadmierną prędkość, 

 nietrzeźwych uczestników ruchu, 

 zagrożenie niechronionych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów i motorowerzystów) 

 młodzi kierowcy, 

 ciężkość wypadków, 

 przejścia przez małe miejscowości, 

 miejsca koncentracji wypadków (czarne punkty). 

 

2.2.1. Nadmierna prędkość jazdy 

 

Z wysokim udziałem nadmiernej prędkości wśród przyczyn wypadków związany jest 

niedostateczny stopień przestrzegania ogólnych i lokalnych ograniczeń prędkości 

wprowadzanych z uwagi na wymagania bezpieczeństwa ruchu. W przypadku odcinków dróg 

poza terenem zabudowanym udział kierowców, przekraczających dopuszczalne prędkości w 

ruchu swobodnym, wynosi średnio ok. 50 %, a na przejściach drogowych przez małe 

miejscowości ok. 65%. Z danych policyjnych wynika, że w 1999 r. w Polsce, co piąty 

wypadek (22%) związany był albo z nadmierną prędkością, albo z prędkością nie 

dostosowaną do warunków drogowych. Wypadki, w których kierowcy jechali z nadmierną 

prędkością charakteryzują się dużą ciężkością. W 1999 r. stanowiło to 30 % wszystkich ofiar 

śmiertelnych. Na każde 100 wypadków tego typu przypadało 16 osób zabitych, podczas gdy 

średni wskaźnik ciężkości wypadków na polskich drogach wyniósł 12 w 2000 r. 

 

2.2.2. Młodzi kierowcy 

 

Wśród kierowców - sprawców wypadków drogowych, 35% stanowią osoby w wieku 18 - 24 

lat. Należy podkreślić, że ta grupa wiekowa to jedynie około 10% populacji kraju. Obecnie 

wypadki drogowe są jedną z głównych przyczyn nagłych zgonów w Polsce, a w grupie ludzi 

młodych - pierwszą. Wśród przyczyn nadmiernego ryzyka związanego z uczestnictwem 

młodych w ruchu drogowym wymienia się m.in.: 

 brak doświadczenia i umiejętności prowadzenia pojazdu, 
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 skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań, 

 stosunkowo częsty udział w sytuacjach związanych z powrotem z dyskoteki w piątek 

lub sobotę wieczorem, oraz jazda z nadmierną prędkością, nierzadko pod wpływem 

alkoholu. 

 

2.2.3. Niechronieni użytkownicy dróg 

 

Od lat bardzo znaczącą grupę ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią niechronieni 

użytkownicy dróg, czyli piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Można wśród nich wyróżnić 

grupy szczególnego zagrożenia; dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze wiekiem. 

Najechanie na pieszego to prawie 40% ogółu wypadków, co oznacza że obok zderzeń 

pojazdów w ruchu (ponad 40% wypadków) jest to najczęstszy rodzaj wypadków. Piesi 

stanowią około 40% ogółu ofiar śmiertelnych i około 30% wszystkich rannych, a kierujący 

rowerem i motorowerem około 10% ogółu ofiar śmiertelnych i 10% wszystkich rannych. Dla 

przykładu można wskazać, iż w 1999 r. miało miejsce 8 512 wypadków z dziećmi do lat 14 

(tj. 15 % ogółu wypadków), w których 8 790 dzieci zostało rannych (tj. 13% ogółu rannych), a 

292 poniosło śmierć (tj. 4% ogółu zabitych). Trudno jest oszacować jaki procent uczestników 

wypadków drogowych stanowią osoby niepełnosprawne. Powodem jest brak informacji w 

polskich statystykach wypadków o ewentualnej niepełnej sprawności uczestników wypadku 

drogowego związanej z kalectwem, inwalidztwem lub podeszłym wiekiem. Niezwykle rzadko 

też analizuje się wpływ rozwoju motoryzacji na jakość życia osób niepełnosprawnych. Wiemy 

natomiast, że przyczyny wypadków w tej grupie użytkowników dróg nie różnią się zbytnio od 

przyczyn wypadków drogowych charakterystycznych dla całej populacji. 

 

2.2.4. Nietrzeźwi użytkownicy dróg 

 

Od kilku lat systematycznie zmniejsza się zagrożenie związane z udziałem w ruchu 

nietrzeźwych użytkowników dróg. Jest to niewątpliwie konsekwencja przemian kulturowych 

jakie nastąpiły w naszym społeczeństwie w ostatniej dekadzie. Zmiana bowiem struktury 

spożycia alkoholu powoduje wzrost konsumpcji alkoholów lekkich (piwo i wino), oraz 

zmniejszenie konsumpcji napojów spirytusowych. Ponadto Policja znacząco usprawniła 

system kontroli trzeźwości kierowców, a kary za jazdę pod wpływem alkoholu zostały 

drastycznie zaostrzone. Nie oznacza to oczywiście, że alkohol przestał być istotnym 

czynnikiem mającym negatywny wpływ na brd. 
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2.2.5. Ciężkość wypadków drogowych 

 

Obecnie Polska ma jeden z najwyższych wskaźników ciężkości wypadków w Europie. 

Szacuje się, że około 70% ogółu ofiar śmiertelnych ginie na miejscu zdarzenia. W każdych 

100 wypadkach drogowych ginie w Polsce około 12 osób, podczas gdy w tym samym czasie 

w wielu krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi nieco powyżej 3. Na ogół wskazuje 

się na następujące, główne przyczyny wysokiego wskaźnika ciężkości wypadków w Polsce: 

 nadmierna prędkość jazdy, 

 długi czas liczony od momentu wypadku do chwili pojawienia się służb 

ratowniczych i medycznych, 

 słaba konstrukcja samochodów niektórych typów oraz niedostateczne ich 

wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa biernego pojazdów, 

 niepodatne otoczenie drogi (drzewa i przeszkody stałe bez barier ochronnych), 

 brak segregacji ruchu pieszych i rowerzystów od pozostałych uczestników ruchu. 

 

2.2.6. Przejścia dróg przez małe miejscowości 

 

Sieć drogowa w Polsce, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, ma wiele lokalnych 

mankamentów, które w sposób ewidentny przyczyniają się do błędnych decyzji kierowców. 

Na przeważającej części sieci odbywa się ruch pojazdów o zróżnicowanych możliwościach 

dynamicznych i ładunkowych; od pojazdów ciężarowych, i jadących bardzo wolno ciągników, 

do szybkich samochodów osobowych. Na prawie wszystkich drogach krajowych, również 

tych o największych natężeniach ruchu, występuje nakładanie się ruchu dalekobieżnego na 

lokalny. Zlokalizowane wzdłuż dróg obiekty (handlowo-magazynowe, produkcyjne, 

usługowe, mieszkaniowe) wymagają gęsto rozmieszczonych zjazdów. Na ogół rozwiązania 

drogowe podporządkowane są jednemu celowi, jakim jest utrzymanie możliwie dużej 

prędkości ruchu tranzytowego. Tymczasem w poprzek i wzdłuż tego typu dróg odbywa się 

lokalny ruch pojazdów oraz ruch pieszych i rowerzystów. Z analizy danych statystycznych 

wynika, że na terenach zabudowanych wydarzyło się 22% ogółu wypadków drogowych, z 

czego 35% stanowiły najechania na pieszych. Wyrywkowe analizy wskazują, że poziom 

ryzyka na przejściach przez miejscowości jest 2-3 razy wyższy niż na odcinkach poza nimi.  
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2.2.7. Miejsca koncentracji wypadków drogowych  

 

Z analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że w sieciach drogowych i ulicznych 

występują miejsca szczególnej koncentracji wypadków drogowych. Obecnie na drogach 

zamiejskich miejsca te (więcej niż 4 wypadki na odcinku 1 km w ciągu 1 roku) skupiają ok. 

20-30% wszystkich wypadków drogowych. Jeżeli uwzględnimy fakt, iż na drogach 

zamiejskich w Polsce ma miejsce ok. 48% ogółu wypadków, to możemy szacować, że w 

miejscach koncentracji wypadków na drogach zamiejskich i miejskich ma miejsce ponad 

połowa wypadków drogowych. W 1998 roku GDDP na podstawie danych z komend 

wojewódzkich policji zidentyfikowała ponad 1300 szczególnie niebezpiecznych odcinków 

dróg, gdzie w latach 1993-1997 wydarzyło się minimum 10 wypadków drogowych na 1 km. 

Przyczyny koncentracji wypadków są złożone, jednak można zaobserwować w tych miejscach 

częste powtarzanie się tych samych przyczyn wypadków. 
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3. Działania Rady BRD w 2000 r. 

3.1. Działania Sekretariatu i Rady BRD w 2000 r. 

Podejmowane działania określone na kolejnych posiedzeniach Plenarnych Rady realizowane 

były przez Sekretariat Rady BRD oraz instytucje uczestniczące w jej pracach.  

1) W 2000 r zorganizowano 3 posiedzenia Rady BRD kolejno: 

─ w dniu 8 marca pod przewodnictwem p. Ministra Tadeusza Syryjczyka. Na 

posiedzeniu tym oceniono wprowadzone zmiany legislacyjne, stan brd w 1999 r, 

założenia do Programu Poprawy BRD „Gambit 2000‖ oraz problematykę młodych 

kierowców. 

─ w dniu 27 lipca pod przewodnictwem p. Ministra Jerzego Widzyka, na którym 

omówiono: stan brd w I półroczu 2000 r, ocenę działalności Rady w I półroczu 2000 r, 

prace nowelizacyjne nad przepisami związanymi z brd, „makietę‖ projektu Krajowego 

Programu Poprawy BRD – GAMBIT 2000, działania związane z Programem „Global 

Road Safety Partnership"   

─ w dniu 15 grudnia 2000 r pod przewodnictwem p. Witolda Chodakiewicza, 

Podsekretarza Stanu w MTiGM – Wiceprzewodniczącego Rady BRD. Omówiono na 

nim m.in. stan brd za pierwsze 11 miesięcy 2000 r, Projekt Krajowego Programu 

Poprawy BRD-GAMBIT 2000 (akceptując ten projekt), stan prac nad ustawą 

zmieniającą ustawę Prawo o ruchu drogowym, wpływ reklam przydrożnych i 

dostępności dróg na brd oraz ocenę III Międzynarodowego Tygodnia BRD.  

2) Zorganizowano 4 posiedzenia Zespołu Roboczego Rady ds. Infrastruktury oraz 3 

posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Legislacyjnych. 

3) Uczestniczono w nadzorze i kontroli prac naukowo-badawczych zleconych przez 

MTiGM, a związanych m.in. z zapewnieniem właściwych i bezpiecznych warunków 

ruchu dla osób niepełnosprawnych.  

4) Uczestniczono w pracach organizacyjnych turniejów ogólnopolskich: 

─ Turnieju Rowerowego (finał w czerwcu 2000 r w Bydgoszczy) 

─ Turnieju wiedzy o brd dla szkół podstawowych i gimnazjów (finał w Bydgoszczy) 

─ Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych (finał w czerwcu 2000 r w 

Warszawie) 

─ oraz w kilkunastu turniejach i imprezach lokalnych. 

5) Uczestniczono w 35 seminariach, konferencjach i imprezach dotyczących brd oraz 

problematyki osób niepełnosprawnych. Na wielu z tych konferencji wygłoszono stosowne 



 10 

referaty. Sekretariat Rady uczestniczy także w pracach Komitetu Organizacyjnego 

Światowej Konferencji TRANSED 2001 dotyczącej problematyki osób 

niepełnosprawnych i ich bezpiecznego poruszania się, która pod honorowym patronatem 

Prezydenta Warszawy i Ministra TiGM odbędzie się w lipcu 2001 r w Warszawie. 

6) Brano udział w 10 audycjach TV, kilkunastu wystąpieniach w PR, liczne wywiady i 

publikacje prasowe. 

7) Uczestniczono we współpracy międzynarodowej, naradach, konferencjach, w tym udział 

w pracach Komitetu Sterującego Porozumienia o współpracy Polska-Holandia (MOU) w 

sprawach brd. 

8) Zlecono i uczestniczono w opracowaniach dotyczących m.in.: 

─ organizacji III Międzynarodowego Tygodnia BRD (finał odbył się w maju 2000 roku) 

pod auspicjami EKG ONZ. Honorowy patronat nad tą imprezą objął p. Marszałek 

Sejmu RP. Akces zgłosili m.in. przewodniczący związków wyznaniowych w Polsce. 

Hasłem przewodnim było „Partnerstwo na drodze to większe bezpieczeństwo‖. 

─ dostosowania przepisów oraz infrastruktury drogowej i transportowej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz propagowanie w różnych formach ułatwień dla tych osób w 

ruchu drogowym. Wydano w związku z tym 3 odrębne Porady Projektowe oraz 

materiały nt. „Kto to jest niepełnosprawny?‖ i „Bariery utrudniające życie 

niepełnosprawnym‖ (odpowiednio po 5 i 10 tys. egz.) 

─ stały udział w pracach 3 rad redakcyjnych miesięczników "Wychowanie 

Komunikacyjne" i "Paragraf na drodze" oraz biuletynu informacyjnego "Prawo jazdy" 

─ współpracy z niemieckim instytutem BASt w ramach międzynarodowej bazy danych o 

wypadkach drogowych IRTAD prowadzonej z upoważnienia MTiGM przez ITS 

─ współpraca z jednostkami pozarządowymi, w tym szczególnie Stowarzyszeniem 

„Droga i Bezpieczeństwo‖ (wydanie w maju br. 100 tys. ulotek promujących 

wprowadzenie 50 km/h, a w grudniu 20 tys. materiałów dydaktycznych dla szkół – na 

dyskietkach) 

9) Uczestniczono w pracach związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia. 

10) Uczestniczono, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w posiedzeniach Nadzwyczajnej 

Podkomisji Sejmowej dot. zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

11) Czynny udział w pracach organizacji międzynarodowych CEMT, OECD oraz Phare Multi 

Country Transport Programme. 

12) Udział w pracach nad nowelizacją Krajowego Programu Poprawy BRD "Gambit 2000" 

zleconego przez MTiGM. Po akceptacji przez Radę BRD w grudniu 2000 r oraz 
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kierownictwo resortu tigm w styczniu 2001 r przewiduje się skierowanie projektu 

programu na posiedzenie Rady Ministrów do końca I kwartału 2001 r. 

13) Kontynuowano współpracę z Bankiem Światowym oraz udział w realizacji przetargów 

dotyczących: 

─ zakupu ze środków BŚ rozsypywarek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg  

─ zakupu i zainstalowania 26 szt. stacji pogodowych i kontroli ruchu oraz wyposażenia 

komputerowego (w tym po 1 szt. dla każdej WRBRD) 

─ zakupu i zainstalowania 165 tys. sztuk elementów odblaskowych (kocich oczek) 

─ opracowania dokumentów i zatrudnienia w Sekretariacie Rady BRD koordynatora 

międzynarodowego brd oraz dwóch ekspertów polskich  

─ zakupu wyposażenia technicznego dla Sekretariatu Rady BRD oraz sprzętu 

komputerowego (po 1 sztuce) dla każdej Wojewódzkiej Rady BRD). 

14) Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, Fundacjami, firmami, 

stowarzyszeniami oraz przedstawicielami mass-mediów. 

15) Udział w powołaniu i pracach pilotażowego programu Global Road Safety Partnership 

pod egidą Banku Światowego. Krajowy Komitet i program GRSP został utworzony w 

Polsce na wiosnę br. pod przewodnictwem W. Chodakiewicza – Podsekretarza Stanu w 

MTiGM (punkt 3.3).  

16) Nawiązano współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym w zakresie promocji ograniczeń 

prędkości do 50 km/h. 

17) Udział w realizacji kampanii reklamowej Firmy Cityboard Media pt. „Każdy jest pieszym. 

50 km/h.‖ oraz w przygotowaniu następnej kampanii w tak wielkiej skali - 

„Autodestrukcja‖ i „Autoprzemoc‖. 

18) Zorganizowano 2 posiedzenia Zespołu Ekspertów Rady ds. Infrastruktury. Udział w 

zorganizowanym przez Daimler Chrysler i ITS konkursie na pocztówki o treściach brd dla 

dzieci ze szkół podstawowych (finał – maj 2000 r). 

19) Współorganizowano, uczestniczono bądź współfinansowano wiele inicjatyw i imprez o 

charakterze krajowym, regionalnym i lokalnym (Turnieje motoryzacyjne i wiedzy o brd 

dla dzieci i młodzieży, Policjant Ruchu 2000, szkolenia dla specjalistów – pracowników 

administracji rządowej i samorządowej, imprezy dla osób niepełnosprawnych, 

opracowanie i druk oraz rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych, itp.) 

20) Zorganizowano, wspólnie z Gabinetem Politycznym MTiGM Program Bezpieczna Droga 

do domu – bądź błyskotliwy, finansując produkcję 135 tys. opasek odblaskowych dla 

dzieci.  
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21) Reaktywowano współpracę z Renault Polska w ogólnoposkim programie 

„Bezpieczeństwo dla wszystkich‖. Ten międzynarodowy program ma objąć wszystkie 

szkoły w Polsce począwszy od 2001 roku.  

22) Uczestnictwo w opracowaniu założeń i realizacji Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu 

„STOP Wypadkom‖ realizowanego przez Biuro Promocji KOB – Kultura Oświata 

Bezpieczeństwo. 

23) Istotną rolę w programowaniu brd wśród dzieci odegrał osobiście Przewodniczący Rady p. 

Minister J. Widzyk, uczestnicząc w wielu szkołach w spotkaniach z dziećmi, gronem 

pedagogicznym oraz przedstawicielami miejscowych władz i organizacji w 

przekazywaniu dzieciom elementów odblaskowych.  

 

Opis szczegółowych działań na rzecz brd realizowanych przez poszczególne resorty i 

instytucje zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania. 

 

3.2. Działania w ramach Globalnego Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (GRSP) 

 

Krajowy Komitet GRSP (Global Road Safety Partnership) został utworzony podczas 

posiedzenia w Warszawie w dniu 13 marca 2000 roku. W skład komitetu weszli 

przedstawiciele administracji rządowej, Policji, nauki, ubezpieczycieli i przedsiębiorców: 

Przewodniczący: Witold Chodakiewicz, Ministerstwo Transportu i Gospodarki 

Morskiej 

Sekretarz: Robert Marszałek, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 

Vice przewodniczący: Ryszard Krystek, Politechnika Gdańska, 

Vice przewodniczący: Ewa Łabno-Fałęcka, Daimler Chrysler Polska, 

Doradca GRSP dla Europy Wschodniej i Środkowej: Peter Elsenaar. 

Idea GRSP zakładająca współpracę na rzecz poprawy brd organizacji rządowych, 

pozarządowych, przedstawicieli nauki i gospodarki została zaprezentowana przez Petera 

Elsenaara podczas dwóch konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego w maju i czerwcu 

bieżącego roku (konferencja ―Gambit 2000‖ w Gdańsku oraz III Konferencja BRD w 

Pułtusku). 

Komitet GRSP przyjął do realizacji następujące przedsięwzięcia: 

1) Poprawę widoczności samochodów ciężarowych w nocy poprzez oznakowanie konturowe 
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2) Niekonwencjonalne oznakowanie 5-ciu tzw. ―czarnych punktów‖ na sieci dróg krajowych 

3) Modernizację 5-ciu ―czarnych punktów‖ na sieci dróg krajowych przy wykorzystaniu 

środków Banku Światowego 

4) Przeprowadzenie szkolenia grupy inżynierów ruchu w Siemens Traffic Engineering 

School w Monachium 

5) Poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły poprzez wdrożenie programów 

edukacyjnych 

6) Promocję wprowadzenia limitu 50 km/h w obszarach zabudowanych 

7) Wdrożenie systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego 

8) Wydanie podręcznika o bezpieczeństwie ruchu drogowego kierowanego do polityków i 

osób zarządzających infrastrukturą drogową (decydentów na szczeblu krajowym i 

regionalnym) 

9) Promocję UDS – urządzenia rejestrującego parametry ruchu pojazdu, umożliwiającego 

odtworzenie w szczegółach wypadku drogowego. 

Dla każdego z w/w zadań została wyznaczona osoba prowadząca oraz partnerzy, którzy będą 

współpracowali dla osiągnięcia celów założonych w programach. 

Zadaniem Komitetu GRSP jest monitorowanie postępów w realizacji podjętych programów, 

ocena osiąganych rezultatów oraz inicjowanie nowych działań na rzecz poprawy brd. 

Powyższe działania mają promować bezpieczeństwo ruchu drogowego w społeczeństwie, 

wśród polityków, ludzi nauki, decydentów różnego szczebla i przedsiębiorców oraz 

przedstawicieli usług. 

W dniu 16.06.2000 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie GRSP w siedzibie Misji Banku 

Światowego w Warszawie (pierwsze w ukonstytuowanym składzie). Oprócz sprawozdania z 

bieżącej realizacji poszczególnych zadań przyjęto w poczet członków kolejną firmę (Zakład 

Produkcji Znaków Drogowych ―WIMED‖ z Tuchowa) oraz ustalono, że należy podjąć dalsze 

wysiłki na rzecz szerzenia idei Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas 

Międzynarodowych Targów Roads and Traffic 2000 w dniach 6-8 października br. w 

Warszawie. 

Na kolejnym spotkaniu w listopadzie 2000 roku przyjęto w poczet członków firmę ―Drabpol‖, 

prowadzącą m.in. sprzedaż i serwis tachografów oraz urządzenia UDS (―czarnej skrzynki‖) w 

samochodzie. GRSP wydaje międzynarodowy periodyk, w którego ostatnim numerze wysoko 

oceniono dorobek Polski w realizacji zadań określonych w Programie i ideologii działań 

GRSP.  
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4. Podsumowanie i ocena podejmowanych działań 

 

4.1. Ocena stanu brd w Polsce w 2000 roku 

 

W porównaniu z poprzednimi latami w roku 2000 zanotowano poprawę bezpieczeństwa i 

kultury jazdy, co zaskutkowało zmniejszeniem liczby zabitych w wypadkach drogowych o 

kolejne 6% w stosunku do 1999 r. 

Niewątpliwie przyczyniły się do tego podejmowane działania edukacyjne i propagandowe, a 

w dużym stopniu większe zainteresowanie polityków, członków Rządu i Parlamentu oraz 

mass-mediów. 

Nadal jednak stan brd odbiega negatywnie od akceptowanego społecznie poziomu przede 

wszystkim od krajów Unii Europejskiej oraz powoduje wymowne straty ekonomiczne liczone 

na około 2,7% PKB. Ważne jest, że mimo dalszego, choć nie tak jak w ubiegłych latach 

wzrostu motoryzacji i mobilności tendencje wzrostu zagrożenia w ruchu drogowym zostały 

zahamowane. 

Dane szczegółowe odnośnie stanu brd i głównych okoliczności wypadków zawarte są w 

punkcie 2 niniejszego sprawozdania oraz w Załączniku 3 i 4. 

 

4.2. Ocena podjętych działań 

 

 

1) Liczba posiedzeń Rady BRD oraz omówiona tematyka były zgodne z założeniami. 

2) Należy zwiększyć liczbę posiedzeń Zespołów Roboczych Rady BRD, umożliwiając tym 

samym szybsze rozwiązywanie i podział zadań szczegółowych pomiędzy członków 

plenarnych Rady BRD i instytucji zainteresowanych poprawą brd. 

3) Doprowadzono do ustanowienia bądź zmiany wielu uregulowań prawnych. Mimo, że nie 

zakończono prac nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym to jest nadzieja, że 

zostaną one ukończone w I kw. 2001 r i zmiany zostaną uchwalone przez Sejm jeszcze w I 

półroczu 2001 r. Jest to niezmiernie istotne, gdyż uchwalenie głównych propozycji tj. 

zmniejszenie prędkości w miastach do 50 km/h, przesunięcie do 18 lat wieku otrzymania 

prawa jazdy kat. B oraz rozszerzenie jazdy na światłach mijania na całą dobę i cały rok 

winny przyczynić się istotnie do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar na drogach. 

Ograniczenie prędkości do 50 km/h i zwiększenie nadzoru i kontroli ze strony Policji dało 

wyraźne i pozytywne efekty w Warszawie. Realizując „Gambit Warszawski‖ i 
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ograniczając prędkość na ulicach Warszawy do 50 km/h zmniejszono liczbę wypadków i 

ofiar w ciągu 2 miesięcy o ponad 40%.  

Wymierne efekty dało też zainteresowanie się najwyższych polityków Państwa – z p. 

Premierem na czele – mass mediów i organizacji pozarządowych działaniami związanymi 

z organizacją i przebiegiem III Międzynarodowego Tygodnia BRD. Do działań włączyły 

się również związki wyznaniowe. Opracowano i zatwierdzono na posiedzeniu Rady BRD 

projekt „Krajowego Programu Poprawy BRD – Gambit 2000‖. Przewiduje się 

przedłożenie projektu Radzie Ministrów pod koniec I kw. 20001 r. Jego zatwierdzenie 

przez Rząd w istotny sposób umożliwi rozpoczęcie systemowych i długofalowych działań 

w sposób możliwie efektywny i skoordynowany. 

Dla ułatwienia informacji założono stronę internetową w MTiGM, która będzie 

systematycznie wzbogacana. Skutecznie rozwija się współpraca w ramach GRSP oraz z 

instytucjami pozarządowymi. 

Lecz istotnym minusem działań jest zbyt mała aktywność wielu instytucji 

uczestniczących w pracach Rady BRD. Systemowo prace te prowadzono z czynnym 

udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Komendy Głównej Policji, Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej, MSWiA, MEN i po części z Ministerstwem 

Sprawiedliwości.  

4) Kontynuowano zaawansowany proces tworzenia terenowej struktury BRD.  

    Na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady BRD powołano 9 Wojewódzkich Rad 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które podjęły już działania. Dalsze utworzono na 

przełomie 2000/2001, a ostatnia powstanie pod koniec marca 2001 r. 

 Na czele Wojewódzkich Rad BRD stanęli Wojewodowie (rzadziej Wicewojewodowie), a 

Wiceprzewodniczącymi zostali Marszałkowie województw lub, co najmniej Członkowie 

Zarządu Województwa.  

    Członkami tych Rad są przedstawiciele większości instytucji odpowiedzialnych za brd: 

Policji, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, zarządów dróg oraz wielu przedstawicieli 

instytucji pozarządowych, w tym wyższych uczelni, PZMot, stowarzyszeń, fundacji, a 

nawet firm. 

     Do najlepiej pracujących i najwcześniej powołanych należą Rady województw: 

pomorskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. MTiGM 
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(Rada BRD) wyposaża sukcesywnie każdy z Sekretariatów WRBRD w sprzęt 

komputerowy (po 1 zestawie). 

     Analizując stan brd w 2000 r można odnieść wrażenie, że na obszarach, na których nie 

powołano jeszcze WRBRD stan brd w roku 2000 był gorszy od innych województw 

(szczególnie dotyczy to woj. łódzkiego i lubelskiego). 

     Powołanie a w konsekwencji funkcjonowanie WRBRD ma niezmiernie istotne znaczenie 

dla aktywizacji działań lokalnych oraz współpracy i koordynacji prac zainteresowanych 

instytucji najlepiej znających problemy występujące na ich terenie oraz posiadających 

bezpośrednio możliwości ich rozwiązania.  

 

 

5. Kierunki dalszych działań 

 

5.1. Kierunki działań strategicznych 

 

Najistotniejszą sprawą będzie realizacja działań określonych w Krajowym Programie 

Poprawy BRD – GAMBIT 2000 w kierunku: 

─ powszechnego wdrożenia środków dla zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar 

─ zdobycia społecznego poparcia dla działań z zakresu brd 

─ stworzenia podstaw dla prowadzenia skutecznej i długofalowej polityki w zakresie brd 

─ uzyskania politycznego i rządowego wsparcia dla podejmowanych działań 

Zadania strategiczne, których realizacja pozwoli na postęp w poprawie stanu brd: 

─ skupienie się na tych przedsięwzięciach, które wpływają na kształtowanie, modyfikację i 

utrwalanie pożądanych form zachowania człowieka w ruchu drogowym, zwłaszcza 

kierującego pojazdem oraz bezpośrednio służą ochronie życia i zdrowia użytkowników 

dróg 

─ docelowe umocowanie ustawowe Rady BRD 

─ metodyczne ustalanie celów i ich konsekwentna realizacja oraz systematyczny nadzór nad 

ich wykonaniem 

─ informowanie społeczeństwa o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia w ruchu 

drogowym 

─ stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych działań, zapewnienie stabilnego źródła 

finansowania programów brd oraz systematyczne kształcenie kadry 
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─ metodyczna ocena efektywności podejmowanych działań i elastyczna polityka 

modyfikacji programów brd 

─ wdrażanie tych środków poprawy brd, które wykazały się największą skutecznością 

─ wdrażanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2001 r. Programu 

dostosowania sieci drogowej TINA w Polsce, w celu dostosowania polskiej sieci 

drogowej do standardów UE (modernizacja, remonty, budowa nowych połączeń 

drogowych).  

─ systematyczny rozwój badań naukowych nad brd, będących jedyną podstawą 

programowania działań systemowych na szeroką skalę. 

─ rozwój audytu brd począwszy od etapu planowania i projektowania. 

─ rozwój nadzoru i kontroli ruchu drogowego, szczególnie przy użyciu automatycznych 

rejestratorów prędkości. W 2000 roku pilotażowo wdrożone rejestratory dały 

nadspodziewanie pozytywny efekt. W celu przyspieszenia prac nad automatyzacją 

pomiarów prędkości powoła się specjalny Zespół Roboczy Rady BRD. 

─ objęcie wzmożonym nadzorem, pod kątem przestrzegania obowiązujących ograniczeń 

prędkości, pojazdów ciężkich (o dmc pow. 16 t) oraz pojazdów wykonujących 

międzynarodowy transport drogowy – wzmożenie kontroli urządzeń samoczynnie 

rejestrujących prędkość, czas jazdy i postoju („tachografy‖). 

─ rozwój współpracy z instytucjami pozarządowymi oraz instytucjami i ośrodkami 

zagranicznymi 

 

5.2. Kierunki działań programowych 

 

1) Kontynuacja w 2000 roku i latach następnych działań związanych z: 

 

─ ograniczeniem prędkości jazdy 

─ szkoleniem i nadzorem nad zachowaniem młodych kierowców 

─ ochroną najsłabszych uczestników ruchu 

─ likwidacją „czarnych punktów” 

 

2) Zakłada się, że uzyskanie poprawy stanu brd w najbliższym czasie wiąże się z podjęciem 

przede wszystkim następujących działań: 
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─ zatwierdzenie przez Rząd i wdrożenie Krajowego Programu Poprawy BRD – GAMBIT 

2000 oraz propagowanie jego założeń we wszystkich jednostkach administracyjnych i 

realizacyjnych 

─ rozwój działań w ramach tworzonych Wojewódzkich, a w dalszej kolejności 

Powiatowych Rad BRD 

─ wykorzystanie w większym stopniu, a tam gdzie potrzeba zlecenie dalszych prac 

badawczo-wdrożeniowych z zakresu brd, rozszerzając problematykę bezpieczeństwa w 

miastach i na terenach zabudowanych 

─ kontynuowanie współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi 

─ wykorzystanie w znacznie większym stopniu instytucji pozarządowych, które w istotny 

sposób mogą dopomóc w kształtowaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym 

─ kontynuowanie prac nad stworzeniem warunków dla bezpiecznego poruszania się 

pieszych, szczególnie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie 

liczby zadań prowadzących do uspokojenia (spowolnienia) ruchu w małych 

miejscowościach 

─ współorganizacja w lipcu 2001 r. IX Międzynarodowej Konferencji „Poruszanie się i 

transport osób starszych i niepełnosprawnych‖ Transed 2001 

─ kontynuacja działań związanych z edukacją komunikacyjną dzieci, w tym ich 

wyposażenie w elementy odblaskowe 

─ rozwinięcie audytu i procedur monitoringu podejmowanych działań oraz badanie 

skuteczności podejmowanych rozwiązań 

─ przeprowadzenie kolejnej ogólnopolskiej kampanii społecznej w celu uświadomienia 

społeczeństwu skali zagrożeń w ruchu drogowym i uzyskania akceptacji dla wdrażanych 

przedsięwzięć (działania takie wdrożono już głównie w odniesieniu do ograniczenia 

prędkości i poprawy brd w „czarnych punktach‖, jazdy z włączonymi światłami w dzień 

─ rozpoczęcie realizacji programów pilotażowych w wybranych wcześniej dawnych 

województwach gdańskim, krakowskim i suwalskim, dla których opracowano już 

szczegółowe programy realizacyjne. Część zadań programów pilotażowych 

finansowana będzie ze środków pożyczki Banku Światowego na realizację II Projektu 

Drogowego 

─ opracowanie systemu szkolenia kadry różnych szczebli w zakresie znajomości i 

wdrażania działań związanych z poprawą brd 

─ dalsze propagowanie nowych uregulowań prawnych związanych z ustawą Prawo o 

ruchu drogowym, kodeksem karnym, kodeksem wykroczeń 
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─ kontynuowanie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany doświadczeń i 

najlepszych rozwiązań, które znacząco wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa ruchu w 

innych krajach 

─ dalszy rozwój współpracy ze środkami masowego przekazu szczególnie telewizji 

─ włączenie firm ubezpieczeniowych do działań na rzecz poprawy brd 

─ podjęcie wysiłków w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację 

planowanych działań 

─ podjęcie prac naukowo-badawczych mających na celu oszacowanie ryzyka związanego 

z przewozem materiałów niebezpiecznych 

─ uwzględnienie w pracach Rady BRD zaleceń organizacji międzynarodowych oraz Rady 

Unii Europejskiej 

─ reaktywowanie prac Społecznej Komisji BRD zrzeszającej organizacje społeczne, 

związki, stowarzyszenia, fundacje, producentów sprzętu, itp. 

─ wdrożenie skierowanej do Sejmu ustawy o ratownictwie medycznym opracowanej przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

Zakłada się, że zgodnie z Programem „Gambit 2000” podjęte działania umożliwią spadek 

liczby zabitych w wypadkach drogowych do 5500 w 2003 r i do 4000 w roku 2010. 
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Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ BRD REALIZOWANE PRZEZ 

POSZCZEGÓLNE RESORTY I INSTYTUCJE 

- CZŁONKÓW RADY BRD 
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1. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

 

W MTiGM główne zadania realizowane były przez Sekretariat Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, Departament Transportu Samochodowego oraz przez Departament Polityki 

Transportowej. W mniejszym zakresie przez departamenty: Kolejnictwa, Integracji 

Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Prawno-Legislacyjny oraz Finansów i Analiz 

Ekonomicznych (szczególnie przez zespół zajmujący się współpracą z międzynarodowymi 

organizacjami pomocowymi i pożyczkowymi). 

 

1.1. Sekretariat Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

W ramach reorganizacji centrali MTiGM utworzono w październiku 2000 r Biuro 

Drogownictwa oraz Sekretariat Rady BRD jako samodzielne komórki organizacyjne. 

Sekretariat Rady BRD funkcjonuje obecnie w składzie 5 osobowym i wspomagany jest 

ekspertem międzynarodowym brd oraz dwoma ekspertami krajowymi. 

Opis działań Rady BRD i Sekretariatu zawarty jest w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

 

1.2. Departament Transportu Samochodowego 

 

1) Opracowanie i przekazanie do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę Prawo o 

ruchu drogowym oraz stały udział w pracach Podkomisji Sejmowej rozpatrującej ten 

projekt. Po licznych posiedzeniach i konsultacjach Podkomisji, przewiduje się 

ukończenie prac nad ustawą w I półroczu 2001 r. tak, aby ustawa mogła wejść w życie 

najpóźniej z dniem 1 stycznia 2002 roku. Powinna ona wprowadzić wiele istotnych z 

punktu widzenia BRD zmian: ograniczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze 

zabudowanym do 50 km/h, wprowadzenie obowiązku jazdy na światłach przez całą 

dobę, podwyższenie wieku wymaganego dla prawa jazdy kategorii B na 18 lat, 

sprecyzowanie zasad przewozu dzieci w fotelikach ochronnych itp. 

2) Udział w pracach nad innymi ustawami rozpatrywanymi przez Sejm, w których 

zmieniane są przepisy ruchu drogowego (np. ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o działalności ubezpieczeniowej), 

3) Opracowanie i przekazanie do Sejmu projektu ustawy o Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz stały udział w pracach komisji Sejmowych rozpatrujących ten 

projekt. Utworzenie Inspekcji umożliwi m.in. wykonywanie specjalistycznej kontroli 

przewozu materiałów niebezpiecznych, zintensyfikowanie kontroli w zakresie 

obciążeń pojazdów i innych wymagań mających bezpośredni wpływ na stan 

techniczny polskich dróg itp.). 

4) Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych wprowadzająca 

bezpieczne zasady ruchu dla Gimbusów oraz przepisy zezwalające na blokowanie 

przez straż gminną (miejską) pojazdów pozostawionych w strefach parkowania bez 

wniesienia opłaty. 

5) Wydanie i wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem, w którym m.in. położono znacznie większy nacisk na spełnianie 

kryteriów BRD przez zatwierdzane projekty organizacji ruchu. 
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6) Wydanie i wdrożenie rozporządzeń w sprawach: 

a) badań psychologicznych kierujących oraz kandydatów na instruktorów i 

egzaminatorów. 

b) okresowych ograniczeń i zakazów ruchu niektórych pojazdów. 

c) wymiany praw jazdy, 

d) szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie 

krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, 

e) czynności związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu. 

7) Zmiana rozporządzeń w sprawach: 

a) rejestracji i oznaczania pojazdów – wprowadzenie nowych tablic rejestracyjnych, 

które m.in. spełniają rolę dodatkowych elementów odblaskowych zwiększając 

widoczność nieoświetlonych pojazdów, 

b) szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów – m.in. weryfikacja zadań egzaminacyjnych dla 

kandydatów na kierowców. 

8) Opracowanie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń BRD, a także warunków ich umieszczania na drodze 

(przewiduje się podpisanie tego rozporządzenia do  końca I kw. 2001 r.) 

 

1.3. Departament Polityki Transportowej 

 

1) Kontynuacja rozpoczętych prac nad „Polityką transportową Państwa na lata 2000-2015 

dla zrównoważonego rozwoju kraju‖. Jednym z istotnych rozdziałów tej polityki jest 

poprawa brd. Oprócz niezbędnych konsultacji tego dokumentu, jego zawartość 

prezentowana była na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i 

spotkaniach (m.in. na Kongresie SiTKom Transport 2000, który odbył się w dniach 14-

16.09.2000 r oraz Polsko-Fińskim Seminarium w sierpniu 2000 r w Warszawie. 

2) Kontynuacja rozpoczętych prac nad projektem „Narodowej strategii rozwoju transportu 

na lata 2000-2006‖. W opisach stanu transportu (diagnozie) wyartykułowano wzrost 

wypadkowości na drogach publicznych, wskazując, że jedną z przyczyn tej tendencji 

jest brak autostrad i dróg ekspresowych oraz występujące zaległości w robotach 

utrzymaniowych i modernizacyjnych. W poszczególnych rozdziałach dotyczących 

podstawowych działań poczyniono szereg zapisów, których realizacja mieć będzie 

istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należą do nich m.in.: 

─ wdrożenie instrumentów zmniejszających uzależnienie wzrostu PKB od 

transportochłonności gospodarki 

─ oddziaływanie na rzecz zmiany struktury gałęziowej w przewozach osób i 

ładunków, poprzez zwiększenie udziału transportu zbiorowego i zmniejszenie 

udziału ciężarowego transportu samochodowego, zwłaszcza w przewozach 

ładunków na dalsze odległości. 

─ intensyfikowanie transportu kombinowanego. 

3) Wprowadzenie do programu ISPA przedsięwzięcia w zakresie „małych‖ modernizacji i 

poprawy brd. 
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4) Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na opracowanie projektu pt. „Grupa projektów 

dotycząca wzmocnienia dróg krajowych do przenoszenia nacisku do 115KN/oś‖ na 

kwotę prawie 500 mln EURO. 

5) Uczestnictwo i wsparcie prac nad rządowym Programem pt. „Bezpieczeństwo i 

porządek publiczny w Polsce‖ przedłożonym przez MSWiA. Realizacja tego Programu 

może być jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę brd. 

6) Uczestnictwo w konferencjach i naradach poświęconych wprowadzeniu prędkości 50 

km/h na terenie Warszawy. 

 

1.4. Departament Kolejnictwa 

1) Kontynuacja działań w celu aktywizacji wykorzystania kolei do transportu zbiorowego 

głównie w aglomeracjach miejskich. 

2) Dokonano okresowej oceny bezpieczeństwa ruchu kolejowego na sieci PKP z   

 uwzględnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w 1999 r i I połowie 

2000 r. 

3) Współuczestnictwo w organizacji seminarium SITKOM w dniu 20.06.2000 

nt. ―Jednopoziomowe skrzyżowania dróg z koleją – bezpieczeństwo ruchu i 

usprawnienia‖. 

 

1.5. Departamenty Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Finansów i Analiz 

Ekonomicznych oraz Prawno-Legislacyjny 

 

1) Organizacja lub współudział w organizacji wyjazdów studialnych związanych z akcesją 

Polski do UE, z zapoznaniem się i oceną możliwości poprawy brd (m.in. wyjazd 

studialny do Finlandii w marcu 2000 r. z udziałem przedstawiciela Sekretariatu Rady 

BRD). 

2) Przekazywanie do wykorzystania materiałów dotyczących brd, a będących ustaleniami 

bądź wytycznymi UE, EKG-ONZ, CEMT i OCDE, a także artykułów z prasy 

zagranicznej. 

3) Organizacja kolejnych misji Banku Światowego dotyczących w części problematyki 

brd, a także uczestnictwo w ustalaniu zadań i zakupu sprzętu do poprawy brd ze 

środków pożyczkowych i pomocowych. 

4) Uczestnictwo w procesach i procedurach oraz uzgodnieniach aktów prawnych 

związanych z problematyką brd. 

 

1.6. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców – Zarząd Krajowy w MTiGM 

1) Prowadzenie działalności społecznej w zakresie profilaktyki, kultury jazdy, trzeźwości i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

    Podjęte przez Zarząd Krajowy działania profilaktyczne z udziałem zarządów kół 

terenowych, zakładowych i wojskowych TTT oraz organizacji samorządowych i 

społecznych, środków masowego przekazu spowodowały znaczny wzrost 

zainteresowania społeczeństwa sprawą bezpieczeństwa i trzeźwości w ruchu 

zmotoryzowanych na polskich szlakach komunikacyjnych. Szczególną uwagę zwracano 
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na stan trzeźwości i kwalifikacje kierowców oraz sprawność techniczną pojazdów 

samochodowych. 

2) Współuczestnictwo w konkursach, prelekcjach, współzawodnictwie, wystawach plansz 

o tematyce trzeźwości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pokazach filmów m.in. 

„Zabójcza prędkość‖, „Kierowca + alkohol = fatalne skutki‖. 

3) Przekazanie materiałów szkoleniowych dla kierowców zawodowych i prywatnych 

zarządom kół terenowych zakładowych i wojskowych TTT m.in.: informator 

transportowców, plansze, ulotki, mapy i atlasy samochodowe Polski oraz inne materiały 

promujące edukację w zakresie profilaktyki kultury jazdy, trzeźwości i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

4) Wzięcie udziału (Przedstawiciele Zarządu Krajowego TTT) w imprezach 

organizowanych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez 

przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi oraz w 

konferencjach bezpieczeństwa w transporcie i sprzęcie Sił Zbrojnych RP. 

5) Uczestnictwo w organizacji ogólnopolskiego konkursu ―Stop-Wypadkom‖.  

Zarząd Krajowy TTT został wyróżniony w 2000 roku za współpracę na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, Komendę 

Główną Policji i Stowarzyszenie Ludzi Życzliwych statuetką ―Wiktoria 2000‖. 

 

 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

 

W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu w działalności służb drogowych GDDP w 

2000 roku dominujące znaczenie odgrywały działania podejmowane ze środków 

przeznaczonych na likwidację miejsc szczególnie niebezpiecznych, bieżące utrzymanie dróg 

oraz zmiany dokonane w oznakowaniu pionowym oraz na skrzyżowaniach z sygnalizacją 

świetlną wynikające z nowych przepisów w tym zakresie. 

Do podstawowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

zaliczyć:  

1) Działania modernizacyjne w miejscach koncentracji wypadków drogowych. 

Od kilku lat Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych wydziela z posiadanego budżetu 

środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki te przeznaczone są na 

niewielkie zadania modernizacyjne w miejscach koncentracji wypadków drogowych. W 

2000 r. GDDP w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GDDP 

przeprowadziła prace modernizacyjne w 70 miejscach szczególnie niebezpiecznych na 

kwotę 40.800 tys. zł ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz 40 miejscach szczególnie niebezpiecznych ze środków przeznaczonych 

na bieżące utrzymanie dróg. 

W efekcie tych robót prognozuje się zmniejszenie na sieci dróg krajowych liczby 

wypadków o około 550 ogólnej liczby wypadków i wypadków z zabitymi o około  90. 

Prace te obejmowały m.in.: 

─ modernizację niebezpiecznych skrzyżowań m.in. poprzez budowę małych rond i 

sygnalizacji świetlnych, itp.,  
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─ realizację różnych rozwiązań technicznych i inżynierskich mających na celu 

uspokojenie ruchu w obszarach zurbanizowanych,. 

─ budowę chodników i  ciągów pieszo-jezdnych. 

Ponadto w roku 2000 oznakowano znakami niekonwencjonalnymi 33 miejsca wypadków 

za kwotę 990 tys. zł. 

2) Wprowadzenie nowego systemu oznakowania dróg krajowych 

Nowa numeracja dróg krajowych została określona w zarządzeniu Generalnego Dyrektora 

Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nadania numerów dla dróg krajowych, 

wydanym na podstawie § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów 

mostowych (Dz. U. Nr 32 poz. 393). Nową numeracje wprowadzono na znakach w 

okresie pomiędzy 11 a 17 września br. Stosownie do nowej numeracji dróg krajowych 

zostanie uporządkowane oznakowanie miejscowości docelowych na sieci dróg krajowych. 

Na zlecenie GDDP powstał projekt mapy kierunkowej oznakowania miejscowości 

docelowych. Opracowanie to, będzie podstawą do wprowadzenia jednolitego systemu 

oznakowania drogowskazowego dróg krajowych, które przewidywane jest w 2001 r.  

3) Dostosowanie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną do przepisów rozporządzenia w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych rozpoczęła prace nad dostosowaniem sygnalizacji 

świetlnych do przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58, poz. 622 z późn. zm.) wkrótce po jego ogłoszeniu. 

Do końca 1999 roku na 70% skrzyżowań z sygnalizacją świetlną usunięto tabliczki 

zezwalające na skręcanie warunkowe. W 2000 r. w miejscach gdzie było to uzasadnione, 

tabliczki jazdy warunkowej zastąpiono dodatkowymi komorami z sygnałem w kształcie 

zielonej strzałki.  

W 2000 r. zmodernizowane zostały wszystkie skrzyżowania, na których konieczna była 

zmiana lokalizacji sygnalizatorów. 

4) Realizacja statutowych zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg, tj.: 

─ podniesienie poziomu utrzymania i ujednolicenie oznakowania głównych dróg 

krajowych, m.in. poprzez zapewnienie prawidłowego i widocznego oznakowania 

pionowego i poziomego. Programem tym objęto całe ciągi dróg lub ich odcinki o 

łącznej długości około 4 500 km, stanowiące główne połączenia krajowe i 

międzynarodowe, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu tranzytowego i 

turystycznego – zarówno osobowego jak i ciężarowego. 

─ szybką likwidację istniejących na sieci drogowej zagrożeń związanych ze stanem 

technicznym nawierzchni , 

─ zapewnienie pełnej widoczności na skrzyżowaniach i łukach poziomych dróg m.in. 

poprzez wycinkę krzewów i gałęzi ograniczających widoczność, 

─ uzupełnianie obniżonych i zniszczonych przez pojazdy poboczy, 

─ podniesienie skuteczności działań interwencyjnych , zarówno w zakresie utrzymania 

letniego jak i zimowego dróg. 

─ wyegzekwowanie od wykonawców robót prowadzonych w pasie drogowym 

prawidłowego ich oznakowania i zabezpieczania. 
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5) Weryfikacja ograniczeń prędkości 

Kontynuowano pracę nad ujednoliceniem oznakowania dróg pod kątem uwiarygodnienia 

stosowanych ograniczeń prędkości poprzez: 

─ zmniejszenie liczby miejsc, w których stosuje się ograniczenie prędkości znakiem  

B-33, 

─ przyjęcie zasady nie stosowania ograniczeń prędkości mniejszych niż 50 km/h; 

stosowanie niższych prędkości wyjątkowo, z wyraźnym wskazaniem przyczyny 

ograniczenia,  

─ zastępowanie ograniczeń prędkości ostrzeżeniami o rodzaju występującego 

niebezpieczeństwa lub zagrożenia np. dla skoleinowanych odcinków dróg stosowanie 

znaku A-30 "inne niebezpieczeństwo" z tabliczką T-13 wskazującą odcinek drogi, na 

którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein, bez umieszczania znaku 

B-33 "ograniczenie prędkości". 

6) Ochrona pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia drogi na 

warunki i bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Przy lokalizacji zjazdów do obiektów przy drodze, wpływ ewentualnego wjazdu oraz jego 

geometrii na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z podstawowych czynników 

branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji.   

7) Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  

W ramach podpisanej umowy między polską i holenderską administracją drogową o 

współpracy m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

─ ustalono, iż materiały z dotychczasowej współpracy zostaną przetłumaczone na język 

polski i opublikowane w jednym opracowaniu, które będzie rozpowszechnione .  

─ zorganizowano seminarium szkoleniowe poświęcone problemom związanym z 

nadmierną prędkością jako jednym z podstawowych czynników w powstawaniu 

wypadków. W programie seminarium znalazły się zarówno wykłady specjalistów 

holenderskich przedstawiające sposób podejścia przez różne instytucje do problemu 

nadmiernej prędkości jak i praktyczne pokazy metod działania policji holenderskiej. W 

wyjeździe wzięli udział przedstawiciele GDDP, Policji, Instytutu Transportu 

Samochodowego, Politechniki Krakowskiej oraz administracji samorządowej szczebla 

wojewódzkiego. 

8) Organizacja IV Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Przedstawiciele GDDP brali udział w pracach nad przygotowaniem i organizacją IV 

Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Bezpieczeństwo ruchu drogowego w 

projektowaniu dróg i mostów", która odbyła się w dniach 24-26 maja 2000 r. w Pułtusku.  

 

3. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej 

 

1) Opracowanie i przekazanie do Komitetu Badań Naukowych sprawozdania ze 

zrealizowanego projektu badawczego ―Wpływ czynników psychofizjologicznych 

młodych kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego‖. 

2)  Wykonanie w ramach współpracy z Komendą Stołeczną Policji badań lekarskich 267  

kierowców, którzy uczestniczyli w wypadkach drogowych na terenie woj. 

mazowieckiego. 
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3)  Przeszkolenie 370 lekarzy (160 mężczyzn, 210 kobiet) w zakresie badań lekarskich 

kierowców.  

4)  Kontynuowanie prowadzenia specjalizacji z medycyny transportu dla 5 lekarzy. 

5)  Wydanie ―Komentarza do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

30 czerwca 1999 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami i kierowców‖. 

6)  Opublikowanie w miesięczniku ―Zdrowie Publiczne‖ CX, Nr 7-8 (2000) artykułu pt. 

―Analiza przyczyn wypadkowości drogowej w województwach stołecznym i 

ciechanowskim w latach 1993-1995‖. 

 

4. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) 

 

Główne zadania na rzecz poprawy brd realizowao w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego ITS (CBRD ITS). Należały do nich:  

1)   Prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu brd, 

2) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

3) Współpraca międzynarodową  

W ramach swoich prac ITS CBRD koncentruje się na następujących zagadnieniach: 

1) Analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2) Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży, 

3) Szkolenie i reedukacja kierowców, 

4) Ocena skuteczności wybranych działań w zakresie brd. 

 

4.1. Prace naukowo-badawcze 

 

Z ważniejszych prac wykonano: 

─ Opracowanie zasad wdrożenia nowoczesnego systemu szkolenia kandydatów na 

kierowców 

─ Założenia dla szkoleń i doskonalenia kadry w zakresie brd 

─ Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg 

krajowych w latach 1998 i 1999. 

─ Nowy model szkolenia i reedukacji kierowców. 

Raporty lub opracowania dotyczące: 

─ Stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w1999 roku 

─ Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu drogowego 

─ Zagrożenia dzieci na polskich drogach w latach 1995-1999 

─ Zagrożenia rowerzystów na polskich drogach w latach 1996-1999 

─ Wpływu prędkości na zagrożenie na drogach w Polsce w 1999 roku 

─ Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit Warszawski. Raport z 

badań prędkości w gminie Warszawa Centrum przed i po wprowadzeniu strefy 

ograniczonej prędkości (współpraca z Politechniką Warszawską) 
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W 2000 roku trwały prace w poszczególnych zespołach problemowych. (ds. programów 

szkolenia, metod i środków dydaktycznych, egzaminów, kształcenia i doskonalenia 

instruktorów oraz powoływania egzaminatorów oraz działań organizacyjno-prawnych) 

składających się z przedstawicieli praktyków zajmujących się szkoleniem i egzaminowaniem 

kierowców, których wynikiem jest opracowanie: 

─ Programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

kategorii B 

─ Programu jednodniowego szkolenia kierowców posiadających uprawnienia do 

kierowania pojazdami kategorii B 

─ Wytycznych w zakresie przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego na 

prawo jazdy kategorii B 

 

4.2. Działania popularyzatorskie 

 

1) Organizacja w imieniu MTiGM III Międzynarodowego Tygodnia BRD w Polsce, w tym 

przygotowanie:  

─ programów działań w okresie poprzedzającym Tydzień, w samym Tygodniu oraz w 

okresie po zakończeniu Tygodnia 

─ strony Internetowej poświęconej tematyce ―Tygodnia‖ i posiadające bezpośrednie 

połączenie z organizatorem głównym Wydziałem Transportu EKG ONZ. Strona 

zawierała informacje podstawowe, statystyki, materiały merytoryczne związane z 

hasłem Tygodnia, apele o włączenie się do działań organizacji rządowych i 

pozarządowych , regulaminy konkursów, informacje o działaniach podejmowanych w 

kraju w języku polskim i angielskim 

─ materiałów informacyjnych oraz propagandowych związane z hasłem Tygodnia 

(ulotki, naklejki) 

─ materiałów dla prasy, wysłanych do wszystkich redakcji prasy codziennej oraz 

periodyków 

─ materiałów dla mediów, które przekazywano redakcjom radiowym i telewizyjnym 

─ specjalnego numer Kwartalnika BRD poświęconego w całości tematyce ―Tygodnia‖ 

─ informacji dla organizatora głównego tj.  EKG ONZ oraz krajowego tj. MTiGM 

(Sekretariat Rady BRD). 

2) Uczestnictwo w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjów na projekt pocztówki na temat Partnerstwo na drodze to 

większe bezpieczeństwo, będąc równocześnie fundatorem nagród dla uczestników 

konkursu. 

3) Wzięcie udziału w imprezach organizowanych w ramach ―Tygodnia‖ na terenie całego 

kraju. Podczas tych imprez rozdawano materiały informacyjne i propagandowe 

przygotowane przez ITS oraz zbierano podpisy pod deklaracją przeciw zabijaniu na 

drodze. Deklaracja ta wraz z 2000 podpisów  została przekazana przedstawicielom 

najwyższych władz w Polsce: Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego oraz Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej Jerzego Widzyka. 15 grudnia 2000 roku zorganizowano 

w ITS seminarium będące podsumowaniem realizacji III Tygodnia BRD w Polsce. 

Uczestnicy seminarium w ramach dyskusji określili kierunki działań w przyszłości w 

zakresie popularyzacji ideii ―Tygodnia ― w tym między innymi: 

─ Prowadzenie akcji na wzór Międzynarodowego Tygodnia należy w Polsce powtarzać 

co najmniej raz do roku. Powinny one mieć charakter zarówno centralny (chodzi o jak 

najszersze nagłośnienie problemów), jak i lokalny, aby wśród społeczności lokalnych 
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poszukiwać skutecznych i powszechnie akceptowanych rozwiązań oraz 

popularyzować najlepsze rozwiązania krajowe i zagraniczne. 

─ ITS powinien stać się jednostką koordynującą  działania w tym zakresie w Polsce i co 

roku w uzgodnieniu z władzami centralnymi ogłaszać termin i cel ―Tygodnia 

Bezpieczeństwa Ruchu‖. 

─ ITS powinien prowadzić stałe strony internetowe, zawierające wszelkie bieżące 

informacje na temat imprez prowadzonych w kraju oraz sprawozdania z ich przebiegu.  

─ ITS powinien stanowić ośrodek rozpowszechniania materiałów propagandowych oraz 

organizujący wymianę informacji pomiędzy jednostkami terenowymi zajmującymi się 

problemami brd. 

4) Wydanie i rozpowszechnienie 5 numerów Kwartalnika BRD (nr 1, 2, 3, 4/ 2000  rok + 

numer specjalny) 

5) Wydanie i rozpowszechnienie ulotki o tematyce brd (Pieszym bywa każdy, Bądź widoczny 

- bądź bezpieczny) 

6) Wydanie i rozpowszechnienie biuletynu z zakresu brd w tym: 

 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD 

 Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – materiały pomocnicze do  prowadzenia 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 Coraz wiecej rowerzystów na naszych drogach 

 Zagrożenie na polskich drogach w 1999 roku 

7) Organizacja seminariów na tematy związane z brd z udziałem specjalistów krajowych i 

zagranicznych  

8) Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu dla szkół podstawowych z 

gminy Warszawa - Bielany pt. „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie‖ 

9) Uczestnictwo w charakterze wykładowców w szkoleniach dla nauczycieli szkół 

podstawowych w zakresie brd, egzaminatorów kierowców oraz pracowników 

administracji rządowej i pozarządowej 

 

4.3. Współpraca międzynarodowa 

 

1)  Współpraca w ramach OECD IRTAD (jako koordynator krajowy z upoważnienia 

MTiGM) w międzynarodowej bazie danych tzn. dostarczanie danych i uczestnictwo w 

pracach grup roboczych. Na dorocznej konferencji IRTAD, która odbyła się w Wiedniu w 

dniach 25 – 26 września 2000 r. zaprezentowano referat na temat danych statystycznych z 

zakresu wypadków drogowych i stanu brd w Polsce.  

2)  Przeprowadzanie badań opinii publicznej na temat stosowania urządzeń brd przez 

użytkowników pojazdów. Wyniki tych prac zostały wykorzystywane w ramach 

współpracy międzynarodowej (OECD, ECMT) 

3)  Współpraca w ramach międzynarodowego projektu badawczego SARTRE pt. ―Badanie 

opinii kierowców nt. brd‖ we wszystkich krajach Europy 

4)  Współpraca wraz z Prevention Routiere Internationale (Międzynarodowa Prewencja 

Drogowa). 
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5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 

Opracowanie szeregu prac naukowo-badawczych związanych z brd w tym: 

 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

1)  „Ocena skutków ruchu pojazdów o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających 

dopuszczalne wielkości parametrów określone w przepisach o ruchu drogowym‖. 

2) „Określenie metod ewidencji sieci dróg publicznych‖ dla potrzeb Ministerstwa Skarbu 

Państwa oraz Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej wynikających z 

Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie zasad 

ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. 

3) „ Zasady oceny stanu technicznego oznakowania poziomego na drogach publicznych‖. 

4)  „Opracowanie tabel opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 

publicznych‖. 

5)  „Opracowanie zaleceń technologicznych i doboru materiałów w celu uzyskania 

nawierzchni o wysokim współczynniku przyczepności‖. 

6)  „Opracowanie wytycznych i zaleceń technologicznych wykonywania konstrukcji 

nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem cienkiej warstwy ścieralnej i wzmocnionych 

dolnych warstw‖. 

7)  Opracowano projekt aneksu do wytycznych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni pt. 

„Szorstkość – zasady pomiaru i oceny stanu‖ – etap I. 

8) „Wykonanie termomapingu na drogach krajowych nr 3 i nr 10‖. 

9) „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym‖. 

 na zlecenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej 

1) „Testowanie polskiego systemu telematycznego – rozbudowa automatycznej drogowej 

stacji pomiarowej o układ do ważenia pojazdów  w ruchu‖. 

2)  „Centralna Baza Danych z uwzględnieniem potrzeb Ministerstwa Transportu i 

Gospodarki Morskiej w technologii hurtowni danych etap II‖. 

 na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu 

1) „Wykonanie pomiaru właściwości oznakowania poziomego na terenie miasta 

Wrocławia wraz z opracowaniem: badania widoczności w dzień; badania widoczności 

w nocy; trwałości oznakowania‖. 

 na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Krakowie 

1) „Ocena stanu utrzymania ulic w Krakowie‖. 
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6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

6.1. Departament Porządku Publicznego 

6.1.1. Działania legislacyjne 

Departament Prawny MSWiA nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych nad projektami aktów 

prawnych, które dotyczyłyby bezpośrednio bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Na etapie prac Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej znajduje się projekt ustawy zmieniającej 

ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym, a w wewnątrzresortowych 

uzgodnieniach projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 lipca 1990 r Prawo o 

zgromadzeniach. Proponowane zmiany mają na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na drogach. 

 

6.1.2. Wprowadzenie taryfikatora mandatów drogowych 

Policja jest jednym z kilkunastu podmiotów, które zostały przez ustawodawcę uprawnione do 

nakładania grzywien w formie mandatów karnych (wydawanych ukaranemu za 

pokwitowaniem odbioru). Rola służb policyjnych ogranicza się do stwierdzenia wykroczenia 

oraz ukarania jego sprawcy. Egzekwowaniem grzywien (mandatów karnych) zajmują się inne 

organy administracji państwowej. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydając przepisy związane z wprowadzeniem 

do użytku tzw. taryfikatora mandatów, podkreślił, że jego intencją jest wyeliminowanie 

obrotu gotówkowego przy wymierzaniu grzywien. Przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2000 r w sprawie 

określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za 

poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Z dnia 20 października 2000 r, Nr 88, poz. 987). Na 

mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r w sprawie nakładania 

grzywien w postępowaniu mandatowym (Dz.U. z dnia 26 października 2000 r, Nr 90, poz. 

995 z późn. zm.), funkcjonariusz Policji nie jest upoważniony do przyjmowania pieniędzy 

(gotówki) od ukaranego kierowcy, ale przysługuje mu prawo do wystawienia wyłącznie tzw. 

mandatu kredytowanego. Zdaniem resortu spraw wewnętrznych i administracji, zastosowanie 

powyższych rozwiązań ma na celu, m.in. ograniczenie zjawiska korupcji w policji drogowej. 

6.1.3. Wdrożenie systemu automatycznej kontroli prędkości pojazdów  

Wzorem państw Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Holandia, Włochy) proponuje się 

przeniesienie ciężaru wykonywania czynności z zakresu kontroli prędkości pojazdów na 

urządzenia automatyczne, tzw. fotoradary. Oprócz zwiększenia liczby ujawnionych 

przypadków przekroczenia prędkości pojazdów oraz wpływów do budżetu Państwa z tytułu 

opłat uiszczanych przez osoby lekceważące normy prawne w tym zakresie, realizacja 

programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli również na zmianę sposobu 

pełnienia służby przez policjantów. Funkcjonariusze Policji, pełniący dotąd służbę na stałych 

posterunkach, będą mogli aktywnie uczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. 

Uzyskane środki finansowe mogłyby być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć z 

omawianego zakresu, co jednak wymaga odrębnych regulacji prawnych. 

 

 



 33 

7. Komenda Główna Policji 

 

I. W zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w transporcie drogowym oraz 

eksploatacji pojazdów Policja podjęła następujące działania: 

A. Transport materiałów niebezpiecznych.  

Prowadzono działania ukierunkowane na kontrolę tych przewozów. Były to działania 

dwudniowe prowadzone, co miesiąc przez każdą Komendę Wojewódzką Policji. 

Kontrolowano transporty przy ich załadunku i rozładunku, na drogach oraz przejściach 

granicznych. W celu przeprowadzenia tych działań powołano zespoły w skład, których 

wchodzili przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Straży Granicznej (w 

zasięgu przejść granicznych). W 2000 r. w działaniach tych osiągnięto następujące wyniki 

przy kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne: 

1. Ogółem skontrolowano      -    30.977 

w tym: 

a) w czasie transportu (kontroli drogowej)   -    30.397 

b) przy załadunku i rozładunku     -         580 

2. Ujawniono braki w wyposażeniu pojazdów: 

a) brak kompletu narzędzi     -      1.188 

b) brak klinów       -      1.029 

c) brak lamp ostrzegawczych     -         992 

d) brak trójkąta ostrzegawczego    -         654 

e) brak uziemienia      -         747 

f) brak gaśnic       -         979 

g) brak tablic ostrzegawczych     -         381 

h) brak instrukcji bezp.      -         846 

i) brak lub niesprawny tachograf    -         659 

l) braki techniczne      -      4.377 

3. Zastosowano środki prawne w tym: 

a) mandaty karne         -       5.643 

    na sumę       -   413.958 

b) skierowano wnioski do Kolegiów ds. Wykroczeń  -            88 

c) zastosowano pouczenia     -     11.531 

4. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych i skierowano na badania techniczne 

                              -       1.824 

5. Niedopuszczono do dalszej jazdy    -          115 

W trakcie prowadzonych działań ujawniono również 42 nietrzeźwych kierujących co stanowi 

wzrost o 100% w stosunku do roku 1999 oraz stwierdzono, że 555 kierujących nie posiadało 

świadectwa kwalifikacji. 

B. Kontrola płatnego transportu osób i towarów pod kątem nieuczciwej konkurencji.  

Prowadzono działania mające na celu ujawnianie przewoźników wykonujących transport 

niezgodnie z prawem pod krypt.„KABOTAŻ‖.  
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Wyniki powyższych działań przedstawiają się następująco: 

   a) Liczba skontrolowanych przewozów ogółem    -   55.174 

    w tym: 

       - przewoźnicy krajowi       -   43.990 

       - przewoźnicy zagraniczni      -   13.462 

   b) Ujawnione nieprawidłowości ogółem     -   12.735 

       w tym stanu technicznego pojazdów     -     1.058 

   c) Nałożono mandaty karne      -     2.837 

   d) Skierowano wnioski do Kolegiów ds. Wykroczeń        -          50 

W działaniach tych wzięło udział prawie 18 tys. policjantów  

C. Kontrola stanu technicznego pojazdów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

(działania lokalne). 

Wyniki działań przedstawiają się następująco: 

1. Liczba skontrolowanych pojazdów ogółem    -  534.281 

w tym: 

a) samochodów ciężarowych      -  146.670 

b) autobusów        -    22.476 

2. Liczba ujawnionych niesprawnych pojazdów ogółem   -    83.697 

w tym: 

a) samochodów ciężarowych      -    29.140 

b) autobusów        -      3.150 

3. Liczba ujawnionych nieprawidłowości w stanie technicznym ogółem -    84.343 

w tym: 

a) układu kierowniczego       -      9.135 

b) układu hamulcowego       -    10.869 

c) układu wydechowego       -      8.253 

d) ogumienia        -    24.193 

e) innych                                                                 -    31.449 

4. Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ogółem   -    

53.339 

w tym: 

a) za stan techniczny       -    41.407 

5. Zastosowano środków prawnych w postaci: 

a) mandaty karne        -    71.605 

    na kwotę        -6.044.681 

b) skierowanych  wniosków do Kolegiów ds. Wykroczeń  -      3.124 

c) pouczeń        -    80.428 

D. Kontrola stanu technicznego pojazdów w aspekcie ochrony ekologicznej. 

Stan ten sprawdzany był również w trakcie codziennych rutynowych kontroli pojazdów. 

Działania na drogach koncentrowały się głównie na kontroli zadymienia, toksyczności spalin, 

głośności pracy silników, sprawności układu hamulcowego oraz na oględzinach zewnętrznych 

pojazdu w celu określenia stanu ogumienia i obowiązkowego wyposażenia w przypadku 
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pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. W działaniach tych wzięło udział prawie 4 

tys. policjantów. 

Wyniki przeprowadzonych działań: 

1. Analizator spalin 

a) liczba przeprowadzonych badań ogółem    -    30.463 

w tym przy wykorzystaniu urządzeń zainstalowanych w 

samochodach Ekip Technicznych Dróg i Ekologii   -    26.773 

 b) liczba ujawnionych niesprawnych pojazdów ogółem  -    10.738 

w tym przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów   -    19.574 

 c) w stosunku do kierujących zastosowano środki prawne w postaci: 

- skierowanie wniosków do Kolegiów ds. Wykroczeń -         163 

- mandaty karne       -      5.034 

           na kwotę zł       -  438.310 

- pouczeń       -      5.966 

d) liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ze skierowaniem 

    na badania techniczne                                                 -      7.338 

2. Dymomierz 

a) liczba przeprowadzonych badań ogółem    -    20.943 

w tym: 

- przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów  -    19.521 

b) liczba ujawnionych nieprawidłowości w pojazdach ogółem  -    10.164 

w tym: 

przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów    -      7.612 

c) zastosowano środków prawnych w postaci: 

- skierowaniem wniosków do Kolegiów ds. Wykroczeń -           69 

- mandaty karne       -      7.935 

           na kwotę       -  391.363 

- pouczeń       -      3.788 

d) liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i skierowaniem 

    na badania techniczne                       -      5.775 

3. Sonometr 

a) liczba przeprowadzonych badań ogółem    -      6.315 

w tym: 

- przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów  -      7.791 

b) liczba ujawnionych nieprawidłowości w  pojazdach ogółem:  -      

1.717 

w tym: 

- przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów  -      1.717 

c) zastosowano środki prawne w postaci: 

- mandaty karne       -          858                 

           na kwotę       -     81.730 

- pouczeń       -          967 

- skierowaniem sprawy do Kolegiów ds. Wykroczeń    -              4 

d) zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ze skierowaniem  
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    na badania techniczne                                                    -          685 

4. Urządzenie do badania skuteczności układu hamulcowego 

a) liczba przeprowadzonych badań ogółem    -       1.429 

w tym: 

- przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów                 -        1.407 

b) liczba ujawnionych nieprawidłowości w pojazdach ogółem:           -           

296 

w tym: 

- przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów                 -          282 

c) zastosowano środki prawne w postaci: 

- skierowaniem wniosków do Kolegiów ds. Wykroczeń -              5 

- mandaty karne       -          114 

         na kwotę        -     20.000 

- pouczeń       -            90 

d) zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i skierowaniem  

    na badania techniczne        -        256 

 

II. Przedstawiciele KGP nawiązali współpracę z Komendą Stołeczną oraz Urzędem Gminy 

Centrum organizując pokaz pod hasłem „Widzę i jestem widziany‖, którego jednym z celów 

było tworzenie lobby do upowszechnienia stosowania materiałów odblaskowych przez 

użytkowników dróg a przede wszystkim przez dzieci. W ramach pokazu, który odbył się 

przed wakacjami zaprezentowano film dydaktyczny przygotowany we współpracy z Policją, 

specjalnie na tę imprezę. Przewiduje się, że film propagujący bezpieczeństwo młodych 

uczestników ruchu Gmina Centrum będzie bezpłatne rozprowadzała w warszawskich 

szkołach. Pokaz, na który zaproszono wiele ważnych osobistości z życia politycznego oraz 

massmediów powinien stanowić impuls do dalszych działań zmierzających do propagowania 

tego problemu na terenie całej Polski. 

III. W związku z dużym zagrożeniem pieszych uczestników ruchu przygotowano w Wydziale 

Ruchu Drogowego Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP projekt krajowych działań 

policyjnych pod kryptonimem „PIESZY‖ skierowanych na poprawę bezpieczeństwa tej grupy 

uczestników ruchu. W kwietniu poleceniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego 

Policji zobligowano komendy wojewódzkie policji do opracowania stosownych programów 

poprawy bezpieczeństwa ruchu najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego przede 

wszystkim osób pieszych, rowerzystów, motorowerzystów itp. KWP zostały zobowiązane do 

prowadzenia przynajmniej raz w miesiącu działań na drogach województwa ukierunkowanych 

na ww. użytkowników dróg.  

Prowadzono także czynności profilaktyczno - propagandowe skierowane na niechronionych 

użytkowników dróg - młodych pieszych i rowerzystów, m.. innymi współuczestnicząc w 

organizacji „Ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego‖. 

IV. Prowadzono, podobnie jak w ubiegłym roku, ogólnopolskie działania pod kryptonimem 

„POMIAR‖. W wybranych terminach (przynajmniej raz w miesiącu) poszczególne KWP 

organizowały zmasowane działania skierowane na ujawnianie kierujących znajdujących się 

pod wpływem alkoholu. Równolegle z kontrolami na drogach prowadzono nasiloną 

propagandę w środkach masowego przekazu, która miała na celu wytworzenie dezaprobaty 

społecznej do tego typu negatywnych zachowań oraz atmosfery nieuchronności wykrycia 

nietrzeźwych kierowców.  
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W działaniach, w których uczestniczyło prawie 30 tys. policjantów skontrolowano ponad 240 

tys. kierujących pojazdami, z czego 192 tys. samochodami osobowymi. W trakcie działań 

ujawniono 4147 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu w tym 2323 osoby 

kierujące pojazdami osobowymi, 190 kierujących pojazdami ciężarowymi, 10 autobusami i 

1682 innymi pojazdami przede wszystkim rowerami. W trakcie tych działań nałożono prawie 

31 tys. mandatów karnych, zatrzymano 1825 praw jazdy i 7515 dowodów rejestracyjnych. 

Ujawniono także 189 nietrzeźwych pieszych użytkowników dróg.  

V. Opracowano założenia, zorganizowano i przeprowadzono ogólnokrajowe działania pod 

kryptonimem: 

 „Ferie 2000‖. Były to działania o charakterze edukacyjnym, propagandowym oraz 

kontrolnym. Działania przeprowadzono w dniach 24 stycznia - 13 lutego odpowiednio 

do terminu ferii na terenie poszczególnych województw 

 „Święta‖ w dniach 21 – 24 kwietnia br. – związane ze wzmożonym ruchem 

wynikającym z obchodów Świąt Wielkanocnych, 

 „Wiosenny Weekend‖ w dniach 28 kwietnia – 3 maja br. – związane ze wzmożonym 

ruchem spowodowanym długim weekendem, 

 „Weekend czerwcowy‖ w dniach 21 – 25 czerwiec br. związane ze wzmożonym 

ruchem spowodowanym długim weekendem i obchodami Święta Bożego Ciała, 

 „Znicz 2000‖ w dniach poprzedzających i 1 listopada 2000 r. 

Ponadto ze względu na występujące negatywne zjawisko złego stanu technicznego autobusów 

wykonujących przewozy pasażerskie zainicjowano jednorazowe działania pod kryptonimem 

„BUS‖. Działania zostały wpisane do zadań stałych policjantów wykonujących kontrole 

drogowe. 

VI. Prowadzono od początku listopada 2000 r. przez KWP działania pod kryptonimem 

„Waga‖ w związku ze znaczną degradacją dróg powodowaną pojazdami przeciążonymi. 

Kontrole zostały zainicjowane uzgodnieniami pomiędzy KGP i GDDP i miały na celu 

ujawnianie pojazdów o przekroczonych naciskach na osie, nie posiadających stosownych 

zezwoleń. Działania prowadzone były wspólnie ze służbami drogowymi, które dokonują 

pomiarów nacisków osi. Ze względu na dotychczasowe doświadczenia, skomplikowane 

procedury prawne, drogowcy nie wystawiają nakazów płatniczych do uiszczania należnych 

opłat podwyższonych. Wobec powyższego oraz stosownych ustaleń między służbami, 

policjanci nakładają grzywny i stosują inne dostępne prawem środki w przypadkach 

ujawnienia nieprawidłowości w tym zakresie. 

W okresie do 8.12.2000 r. w czasie działań „Waga‖ zaangażowanych było w całej Polsce 

ponad 1 tys. policjantów oraz ponad 2,1 tys. pracowników służb drogowych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych skontrolowała ponad 7 tys. pojazdów ciężarowych. Wobec 5862 

pojazdów zatrzymanych do kontroli podjęto decyzję o dokonaniu ważenia, wyłącznie w 

miejscach specjalnie przygotowanych do tego celu, posiadających określoną równość 

nawierzchni, pochylenie itp. parametry. Wymagania te warunkują poprawność wykonania 

pomiaru. Z grupy zważonych pojazdów 1045 szt. czyli ok. 18 % kontrolowanych okazała się 

pojazdami przeciążonymi. Działania zostały zawieszone w okresie zimy ze względu na 

warunki atmosferyczne (temperatura min. 4 
o 
C). 

VII. Opracowano założenia i wdrożono zmodyfikowaną taktykę kontroli drogowej pojazdów 

ciężarowych. Opracowano wzór ulotek informujących o nowych zasadach kontroli i 

rozprowadzono je w kraju oraz wśród przewoźników zagranicznych. 

VIII. Prowadzono prace zmierzające do poprawy dyscypliny kierujących pojazdami 

przekraczających dozwolone prędkości, w tym prace skierowane na automatyzowanie 

rejestracji wykroczeń związanych z nadmierną prędkością. Opracowano również założenia 
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ogólnokrajowych działań profilaktyczno – kontrolnych pod nazwą PRĘDKOŚĆ przesyłając 

do wszystkich KWP polecenia w tym zakresie. Współuczestniczono w organizacji pokazu pt. 

„Prezentacja wpływu wybranej prędkości jazdy na długość drogi zatrzymania pojazdu. Ocena 

skutków powstałych w wyniku uderzenia pojazdu w przeszkodę‖. 

 

8. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

 

1) Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń 

w komunikacji drogowej w ponad 27 tys. zdarzeniach (wg wstępnych danych). Stanowi 

to wzrost o 13,3% w stosunku do roku ubiegłego. 

2) Wdrożenie planu ratowniczego dla odcinka autostrady A-4 Katowice-Kraków. 

3) Uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum "Gambit 2000". 

4) Uaktualnienie powiatowych planów ratowniczych. 

5) Zakupienie 2 szt. żurawi ratowniczych 50 t i 4 samochodów ciężkich ratownictwa 

technicznego klasy RW 3 

6) Kontynuacja wdrażania ratownictwa medycznego. 

Zgodnie ze swą misją, jak również na mocy zobowiązań prawnych, Państwowa Straż Pożarna 

rozwija ratownictwo medyczne nadając codziennym działaniom formę zorganizowaną, opartą 

na precyzyjnych regulacjach i spełniającą wymogi rozwiązań systemowych. Od wielu lat 

strażacy PSP udzielali poszkodowanym pomocy medycznej, głównie w czasie likwidowania 

skutków wypadków drogowych.  

Wykaz działań i czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach 

na drogach w 2000 roku:  

─ z użyciem zestawu opatrunkowego    - 746 

─ z użyciem zestawu do tlenoterapii 100% tlenem   -  17 

─ z użyciem worka samorozprężalnego    -  16 

─ z użyciem respiratora      -    5 

─ przywracanie drożności dróg oddechowych   -  35 

─ wspomagający masaż serca     -  35 

─ zewnętrzny masaż serca      -  48 

─ tamowanie krwotoków zewnętrznych  

i opatrywanie ran       - 641 

─ tlenoterapia tlenem lub sztuczne oddychanie   -  36 

─ unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań   - 393 

─ schładzanie oparzeń      -     1 

─ zabezpieczenie przed utratą ciepła    - 507 

─ prowadzenie postępowania  

przeciwwstrząsowego      - 185 

─ opieka nad poszkodowanymi     - 513 

 

Państwowa Straż Pożarna realizuje działania z zakresu ratownictwa medycznego praktycznie 

w trzech sytuacjach: 

1) Gdy na miejscu zdarzenia nie ma jeszcze jednostek ochrony zdrowia - sytuacja 
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najczęściej spotykana w zdarzeniach na drogach 

2) Gdy miejsce zdarzenia jest niedostępne dla personelu medycznego - na drogach są to 

zazwyczaj zdarzenia wymagające wyznaczenia strefy zagrożenia 

3) Gdy liczba poszkodowanych przekracza możliwości sił i środków jednostek ochrony 

zdrowia obecnych na miejscu zdarzenia. 

Wymienione powyżej sytuacje nigdy nie stanowią płaszczyzny do jakichkolwiek konfliktów z 

jednostkami ochrony zdrowia; jednostki Państwowej Straży Pożarnej natomiast 

podporządkowują się nadzorowi merytorycznemu personelu medycznego odpowiedniej rangi. 

W zdarzeniach drogowych ramowe zadania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 

taktyki ratownictwa medycznego można określić następująco: 

1) Przybycie na miejsce zdarzenia 

2) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia ( w tym również bezpieczeństwa ratowników przez np. 

stosowanie środków ochrony osobistej) 

3) Wykonanie dostępu do poszkodowanych  

4) Ewentualna ewakuacja ze strefy zagrożenia 

5) Udzielenie poszkodowanym pomocy medycznej na poziomie przedlekarskim 

6) Współpraca z przybyłym na miejsce zdarzenia personelem jednostek ochrony zdrowia. 

Między innymi dla realizacji tych zadań opracowano i wdrożono „WYTYCZNE 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO‖, które stanowiły podstawę do rozpoczęcia 

pilotażowego programu szkolenia strażaków w zakresie ratownictwa medycznego. 

Jednocześnie rozpoczęto proces pozyskiwania lekarzy koordynatorów ratownictwa 

medycznego Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Lekarze 

koordynatorzy pełnią w przyjętej koncepcji ratownictwa medycznego w Państwowej Straży 

Pożarnej zasadniczą rolę doradców, egzaminatorów, opiekunów i przyjaciół strażaków 

ratowników realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego stanowiąc ich 

bezpośrednie zaplecze merytoryczne. 

Aktualnie trwają przygotowania do centralnego zakupu standardowego (zgodnego z 

najnowszymi kryteriami i trendami w medycynie ratunkowej) sprzętu ratowniczego i 

dydaktycznego. Umożliwi to pełne wdrożenie ratownictwa medycznego do programów 

szkoleniowych i pragmatyki służbowej Państwowej Straży Pożarnej. Zasadnicze zmiany w 

koncepcji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego spowodowały jego przekształcenie z 

systemu opartego na jednostkach ochrony przeciwpożarowej w system otwarty, 

ponadresortowy, gotowy do przyjęcia wszelkich podmiotów ratowniczych spełniających 

przewidziane kryteria. Państwowa Straż Pożarna zgłosiła gotowość do udostępnienia 

niektórych obiektów na miejsca stacjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa 

medycznego - tam, gdzie z analizy zabezpieczenia operacyjnego wynika, że zmiana miejsca 

stacjonowania zwiększa szanse zespołu ratownictwa medycznego na spełnienie kryterium 

"złotej godziny". Aktualnie strażacy szkoleni są w zakresie zasad kierowania ruchem na 

drogach, co ma często duże znaczenie podczas likwidacji skutków wypadków drogowych. 

Wyznaczenie i zabezpieczenie przez Państwową Straż Pożarną miejsc lądowania śmigłowców 

ratowniczych może przyczynić się do zwiększenia efektywności pomocy udzielanej 

poszkodowanym. 

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendą Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 

Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęto identyczny jak w Państwowej 

Straży Pożarnej program szkolenia, standardy wyposażenia i postępowania w zakresie 

ratownictwa medycznego również w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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Porozumienie takie ma ogromne znaczenie dla zapewnienia standardowego poziomu działań 

ratowniczych realizowanych przez wszystkie jednostki włączone do systemu. Rola jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w zdarzeniach na terenach oddalonych od siedzib Jednostek 

Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej jest, zwłaszcza w początkowej fazie 

akcji ratowniczej, kiedy od właściwie zastosowanych procedur pierwszej pomocy medycznej 

niejednokrotnie zależy życie poszkodowanych, niebagatelna. 

Strategia rozwoju ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

zakłada osiągnięcie stanu, kiedy każdy interwencyjny wyjazd jednostek systemu stwarzał 

będzie możliwość udzielenia poszkodowanym pomocy medycznej na poziomie 

przedlekarskim według przyjętych standardów i przy użyciu standardowego sprzętu. 

Ratownictwo medyczne, dla uzyskania maksymalnej skuteczności, wymaga rozwiązań 

systemowych uwzględniających specyfikę różnego rodzaju zdarzeń (w tym zdarzeń na 

drogach) oraz zadania i możliwości poszczególnych służb ratowniczych.  

Wdrażanie ratownictwa medycznego w PSP: 

─ zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla lekarzy koordynatorów ratownictwa 

medycznego - kwiecień 2000 r, Gdynia.  

─ przeprowadzono szkolenie w zakresie  zasad weryfikacji placówek szkoleniowych,  

─ przeprowadzono szkolenie w zakresie zasad nadzoru merytorycznego nad przebiegiem 

egzaminów z ratownictwa medycznego,   

─ przeprowadzono szkolenie w zakresie analizy medycznych działań ratowniczych 

realizowanych przez ratowników PSP,  

─ przeprowadzono szkolenie w zakresie współczesnych technik dezynfekcji i sterylizacji 

sprzętu ratownictwa medycznego. Wybranych koordynatorów przeszkolono w zakresie 

medycyny ratunkowej w ramach tzw. „ krótkiej ścieżki‖ kursu specjalizacyjnego 

organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia,  

─ przeprowadzono szkolenie z zakresu zadań i koncepcji organizacyjnej Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego, 

─ brano udział w organizacji Seminarium nt. „ Ratownictwo medyczne – koncepcje – 

kierunki działania ‖ w Ameliówce k. Kielc,  

─ brano udział w organizacji ćwiczeń z elementami ratownictwa medycznego przy udziale 

obserwatorów  z całego kraju – Częstochowa, Kielce, Warszawa,   

─ brano udział w konferencjach dot. ratownictwa medycznego – Inowrocław, Częstochowa, 

Łódź,  

─ brano udział w seminarium poświęconym ratownictwu medycznemu – Nowy Targ, narada 

w  Komendzie  Powiatowej PSP w Nowym Targu,  

─ przygotowano standard sprzętowy i dokumentację przetargową na zakup sprzętu 

ratownictwa medycznego,  

─ przeprowadzono szereg szkoleń i konsultacji dla kadry dowódczej PSP i przedstawicieli 

władz lokalnych,  

─ realizowano nadzór merytoryczny poprzez udział koordynatorów szczebla centralnego w 

kilkudziesięciu egzaminach z zakresu ratownictwa medycznego,  

─ zorganizowano cykliczne seminaria dla koordynatorów ratownictwa medycznego PSP 

połączone z odprawami pionu operacyjnego i pionu dydaktycznego PSP,  

─ przeprowadzono konsultacje i uzgodnienia dotyczące współpracy z podmiotami 

ratowniczymi spoza KSRG,  

─ rozpowszechniono standard sprzętu medycznego i zasady jego weryfikacji jakościowej w 
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przypadkach zakupów realizowanych przez komendy powiatowe  

─ (miejskie) PSP,  

─ przeprowadzono pilotażowe analizy zabezpieczenia operacyjnego ratownictwa  

medycznego na terenie wybranych powiatów i województw.  

Wniosek w formie wspólnej koncepcji organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego 

podpisanej przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zyskał poparcie. Zintegrowanie procesu powiadamiania i 

dysponowania oraz analiza danych mają szczególne znaczenie w zdarzeniach w ruchu 

drogowym, gdzie często zachodzi konieczność współdziałania różnych służb ratowniczych i 

Policji. Utworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w wielu przypadkach umożliwi 

starostom skuteczną realizację zadań z zakresu organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego oraz innych powinności związanych z bezpieczeństwem obywateli. W 2000 roku 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz z Ministerstwem Zdrowia dofinansowały 

powstające Centra Powiadamia Ratunkowego na terenie kraju. 

 

9. Straż Graniczna 

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują niektóre działania z zakresu kontroli ruchu 

drogowego na przejściach granicznych i w strefie nadgranicznej na podstawie § 10 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w 

sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 53, poz. 563). 

W 2000 r. funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 25 855 przypadków naruszenia 

przepisów ruchu drogowego, w tym: 

— 10 140 przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia OC, 

— 12 381 przypadków złego stanu technicznego pojazdu, 

—   1 929 przypadków braku prawa jazdy, 

—      171 przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, 

—   1 234 przypadków braku obowiązkowego wyposażenia pojazdu, 

—     108 przypadków przewożenia ładunku zagrażającego bezpieczeństwu i ruchowi 

drogowemu. 

 

10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

Nie podejmowano bezpośrednich działań związanych z poprawą brd. 

 

11. Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

1) Realizacja zajęć z problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach 

wychowania komunikacyjnego, włączonego wcześniej do treści podstaw programowych 

przedmiotu technika w 6-letniej szkole podstawowej i w 3-letnim gimnazjum.  

Przedmiot ten, po wejściu reformy, nie we wszystkich klasach jest realizowany. Decyduje 

o tym dyrektor szkoły. Zamiast techniki wybiera często informatykę. W związku z tym 
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mniej jest aktualnie zajęć z BRD w szkołach. Korzystniejsza sytuacja pod tym względem 

powinna nastąpić w roku szkolnym 2001/2002.  

2) Wydawanie uczniom nowych, nieodpłatnych kart rowerowych zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, po zdobyciu przez uczniów uprawnień, tj. odpowiednich 

umiejętności i wiadomości w tym zakresie.  

Poza tym planuje się włączyć uzyskiwanie karty rowerowej w szkole również do zadań 

nauczycieli WF, którzy mają więcej godzin dydaktycznych w tygodniu. 

3) Uczestnictwo w organizacji XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego finał odbył się 

w maju 2000 r. w Bydgoszczy. 

4) Uczestnictwo w organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów 

szkół średnich, którego finał odbył się w czerwcu 2000 r. w Warszawie na stadionie 

Stegny. 

5) Utrzymywanie kontaktów – konsultacji z niektórymi redakcjami publikującymi 

czasopisma i książki oraz z firmami produkującymi środki dydaktyczne na temat BRD.  

Przedstawiciel MEN jest członkiem Rady Programowej miesięcznika Wychowanie 

Komunikacyjne. 

6) Realizacja już drugi rok dowozu uczniów do szkół w specjalnie do tego celu 

przystosowanych autobusach szkolnych (gimbusach). Zwraca się przy tym uwagę na 

zagrożenie wynikające z wprowadzenia tych autobusów. 

7) Uczestnictwo w seminarium poświęconym edukacji komunikacyjnej w Hulzen k. 

Amsterdamu, gdzie zapoznano się z osiągnięciami holenderskimi w tym zakresie. 

8) Uczestnictwo w pracach jury konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach III 

Międzynarodowego Tygodnia BRD.  

Ministra Edukacji Narodowej spotkał się z laureatami konkursu. W trakcie spotkania 

otrzymał nagrodzoną pracę oraz wziął udział w dyskusji na temat wychowania 

komunikacyjnego w szkołach. 

9) Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli nt. wychowania 

komunikacyjnego organizowanej przez Politechnikę Opolską w październiku 2000 roku. 

10) Uczestnictwo w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej dot. nowelizacji ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. 

11) Uczestnictwo w pracach związanych z wdrożeniem w szkołach podstawowych 

zintegrowanego programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich".  

Jest to międzynarodowa akcja zorganizowana przez koncern Renault, obejmująca szkoły 

z rejonu Warszawy, Kielc oraz Bydgoszczy. 

 

12. Ministerstwo Finansów 

 

Nie podejmowano działań bezpośrednio związanych z poprawą brd. 

 

13. Ministerstwo Obrony Narodowej 



 43 

1) Uczestnictwo w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej rozpatrującej projekt 

ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz przekazanie do Sejmu 

projektu ustawy o Żandarmerii Wojskowej, w której nadaje się uprawnienia żołnierzom 

Żandarmerii Wojskowej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia, w tym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 

2) Zorganizowanie przez poszczególne Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

konferencji i odpraw poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 

czasie których omawiano: 

─ zasadnicze zadania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego planowane do 

wykonania w 2000 r, 

─ stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 1999 r oraz priorytety działań 

Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2000 r, 

─ stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Siłach Zbrojnych RP i poszczególnych 

rodzajach wojsk, 

─ przewidywane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 

─ zmiany w systemie ratownictwa drogowego w Polsce w tym udzielania pierwszej 

pomoc na miejscu wypadku. 

3) Realizacja w dniach 01-07.05.2000 r oraz w okresie poprzedzającym w całych SZ RP 

działań związanych z organizowanym przez Wydział Transportu Europejskiej Komisji 

Gospodarczej ONZ III Międzynarodowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego pt. ― Partnerstwo na drodze to większe bezpieczeństwo‖, w ramach którego: 

─ przeprowadzono w jednostkach wojskowych szkolenia na temat: ―Bezpieczne 

poruszanie się po drogach pieszych i rowerzystów‖ i ―Wpływ ograniczenia prędkości 

pojazdów na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów‖, 

─ uaktywniono działalność służb dyżurnych jednostek i instytucji wojskowych oraz 

Punktów Kontroli Technicznej, w zakresie nadzoru nad pojazdami SZ RP 

wyjeżdżających i powracających do jednostek wojskowych, 

─ przeprowadzono szkolenia z wojskowymi użytkownikami dróg w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, 

─ umożliwiono na bazie wojskowych stacji diagnostycznych żołnierzom i pracownikom 

wojska dokonania bezpłatnych przeglądów stanu technicznego posiadanych pojazdów, 

─ przeprowadzono przez Żandarmerię Wojskową wzmożone działania kontrolne na 

drogach ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

przez wojskowych użytkowników dróg wobec pieszych i rowerzystów. 

5) Organizacja w dniach 15-20.05.2000 r. przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej 

w Bydgoszczy Centralnych Zawodów Techniczno-Bojowych inspektorów ruchu 

drogowego. Zawody miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych inspektorów 

ruchu drogowego, zwłaszcza w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz ich 

praktycznego stosowania. 

6) Kontynuacja w ramach promowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych kierowców pojazdów SZ RP wyróżniania kierowców odznaką 

―Wzorowy kierowca‖ oraz zorganizowano na różnych szczeblach dowodzenia konkursy o 

miano najlepszego kierowcy. 

7) Kontynuacja przez Żandarmerię Wojskową w szerokim zakresie, działań 

profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

Przeprowadzono 2568 różnego rodzaju czynności, w tym 1313 pogadanek, 233 spotkania 

środowiskowe oraz uczestniczono w 233 odprawach. 



 44 

8) Prowadzenie działań kontrolnych przez Żandarmerię Wojskową. 

Ujawniono 3017 wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez żołnierzy 

kierujących wojskowymi pojazdami mechanicznymi, w tym 18 przypadków kierowania 

pojazdem w stanie nietrzeźwości i 5 przypadków kierowania pojazdem w stanie po 

użyciu alkoholu. 

Odnotowano 243 zdarzenia drogowe z udziałem żołnierzy kierujących wojskowymi 

pojazdami mechanicznymi, w tym 14 wypadków i 229 kolizji. 

W wypadkach drogowych z udziałem kierujących wojskowych zostało zabitych 5 osób i 

17 rannych. 

 

14. Ministerstwo Zdrowia 

 

Głównym elementem działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w roku 2000 było dalsze tworzenie i rozwijanie programu ―Zintegrowane 

Ratownictwo Medyczne‖. 

Program ten tworzony w oparciu o projekt ustawy o państwowym ratownictwie medycznym 

ma spowodować m.in. aby czas dotarcia ambulansu reanimacyjnego lub wypadkowego do 

uczestników kolizji drogowej lub innych poszkodowanych na drogach wynosił nie więcej niż 

do ośmiu minut w terenach miejskich i piętnaście minut w terenie pozamiejskim. 

Aby osiągnąć takie czasy dojazdu stworzono program pn. Zintegrowane Ratownictwo 

Medyczne, wyznaczający kierunki działań z których najważniejsze to: 

 Tworzenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 

 Tworzenie nowych zespołów wyjazdowych 

 Tworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego 

Ministerstwo Zdrowia pomagając w tworzeniu tego Programu przeznaczyło znaczne środki 

finansowe, dzięki którym w roku 2000 zakupiono 80 nowych w pełni wyposażonych 

ambulansów, przekazano środki finansowe w wysokości 40 milionów złotych na wyposażenia 

dla 89 nowo tworzonych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz 5,5 mln zł na 

doposażenie w sprzęt łącznościowy 56 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 

Podobne działania będą podejmowane w latach następnych tak, aby w roku 2004 zakładany 

Program został zrealizowany. 

 

15. Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

1) Wdrażanie w dalszym ciągu nowych kodyfikacji karnych, w tym w zakresie przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  

 Tematykę tę włączono do szkoleń zawodowych sędziów i prokuratorów. 

2) Zorganizowanie przez Instytut Ekspertyz Sądowych seminarium dla sędziów na temat: 

―Problematyka prawna i techniczna wypadków drogowych‖, w którym wzięło udział 50 

sędziów. 

3) Rozprowadzenie wśród sędziów i prokuratorów monografii pt. ―Problematyka prawna i 

techniczna wypadków drogowych.‖  
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Ma ona służyć doskonaleniu poziomu zawodowego sędziów i prokuratorów, a w 

konsekwencji jakości postępowań w sprawach o wypadki drogowe. 

4) Uczestnictwo w pracach Podkomisji Sejmowej pracującej nad zmianami kodeksu 

karnego zmierzającymi do zaostrzenia represji karnej za przestępstwa drogowe 

popełnione w stanie nietrzeźwości.  

Podjęte też zostały niezbędne czynności organizacyjne zmierzające do sprawnego 

rozpoznawania spraw o przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego, które to zachowanie z dniem 15 grudnia 2000 r 

zostało uznane za przestępstwo (art. 178 a k.k.). 

5)  Kontynuowanie prac nad projektem kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia. W projekcie kodeksu wykroczeń jeden z rozdziałów 

poświęcony jest wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 

Uwzględniono w nim uwagi zgłaszane w toku uzgodnień międzyresortowych. 

6) W ramach nadzoru służbowego, jak i w toku wizytacji, na bieżąco prowadzenie kontroli i 

nadzoru spraw o przestępstwa drogowe, dbając o ich należyty poziom. 

 

16. Ministerstwo Środowiska 

 
Ministerstwo Środowiska nie prowadzi bezpośrednich działań związanych z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego. 

W pracach legislacyjnych dotyczących klasyfikacji odpadów (rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów) proponuje się w załączniku nr 1 w pozycji kodu 

16 01 04 w rubryce 2 – Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów – określenie „Pojazdy wycofane z 

eksploatacji‖ zastąpić określeniem „Pojazdy wycofane z eksploatacji – niezarejestrowane lub 

niezdolne do ruchu‖ – co powinno w znacznym stopniu wyeliminować import niesprawnych 

pojazdów, skutkując poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Nie prowadzono działań bezpośrednio związanych z poprawą brd. 

 

18. Ministerstwo Gospodarki 

 

Główne zadania w zakresie poprawy brd realizowane były w tym resorcie przez Przemysłowy 

Instytut Motoryzacji. Były to: 

1) Wprowadzenie w samochodach osobowych i ciężarowych szeregu nowych rozwiązań 

technicznych, a także modernizacja dotychczasowych konstrukcji zwiększających 

bezpieczeństwo bierne podróżujących tymi pojazdami: 

─ nowe poduszki AIR BAG, 

─ trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń, 

─ podwyższone zagłówki, 

─ zabezpieczenia przed zderzeniami bocznymi. 
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2) Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wynikających z konieczności dostosowania 

produkowanych pojazdów do aktualnych wersji regulaminów EKG, a także badanie 

poszczególnych układów i urządzeń pod kątem spełnienia wymogów w/w regulaminów. 

3) Wykonywanie certyfikacji i homologacji, których uzyskanie jest warunkiem 

dopuszczenia pojazdów do ruchu. 

4) Wykonanie w II półroczu ok. 350 certyfikacji wyrobów przemysłu motoryzacyjnego na 

znak bezpieczeństwa „B‖ (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MTiGM z 

1 kwietnia 1999 r – Dz. U. Nr 44, poz. 432) 

5) Rozpoczęcie we współpracy z Akademią Medyczną i Politechniką Warszawską prac nad 

badaniami wpływu uderzeń zderzakami samochodów osobowych na obrażenia kończyn 

dolnych osób pieszych.  

Przewiduje się badania statystyczne określające częstotliwość występowania tego rodzaju 

wypadków i badania dynamiczne typowego profilu przodu samochodu i fantomów. 

Mogłoby to pozwolić na uzyskanie relacji między prędkością samochodu osobowego i 

obrażeniami pieszego. 

  

19. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

 

Nie prowadzono działań bezpośrednio związanych z poprawą brd. 

 

20. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 

 

Zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego realizowane są pośrednio poprzez 

uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego w koncepcjach i programach 

polityki zagospodarowania przestrzennego kraju oraz programach polityki regionalnej, w 

szczególności związanych z rozwojem dróg i transportu. 

 

21. Polski Związek Motorowy 

 

1) Organizacja i przeprowadzenie wspólnie z Komendą Główną Policji – Biurem 

Koordynacji Służby Prewencyjnej, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej i Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego,: 

─ półfinałów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Radomiu 

w dniach 19-20.05.br. na terenie Automobilklubu Radomskiego oraz w Poznaniu w 

dniach 12-13.05.br. na terenie działania Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu. 

Turnieje zostały zorganizowane przy udziale władz administracyjnych i 

samorządowych w Radomiu i Poznaniu i uzyskały bardzo wysoką ocenę. W 

programach tych półfinałów znalazły się liczne imprezy towarzyszące o charakterze 

rekreacyjnym z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa 

drogowego, zasad bezpiecznej jazdy, znajomości przepisów ruchu drogowego. 

─ finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla 

szkół podstawowych i gimnazjalnych w dniach 25-28.05.2000 r przeprowadzony na 
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torze kartingowym Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy. W trakcie finału 

niezależnie od realizacji przez zawodników określonych zadań regulaminowych 

zorganizowano dla młodzieży spotkania z czołowymi zawodnikami sportu 

żużlowego i kartingowego; odbyły się pokazy sprzętu ratownictwa drogowego i 

sprzętu turystycznego oraz straży pożarnej. 

─ finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w dniach 16-

17.06.2000 r na Torze Stegny w Warszawie. Z posiadanych informacji wynika, że 

począwszy od eliminacji szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich w Turnieju 

wzięło udział blisko 200 tys. uczniów szkół średnich. W każdym województwie 

powołane zostały Komitety Organizacyjne, w skład których wchodzili 

przedstawiciele Policji i działaczy PZM. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno Turniej dla szkół średnich jak i dla szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych rozpoczęły się w bardzo trudnym okresie zmian 

terytorialnych kraju oraz systemu i zasad szkolnictwa w naszym kraju. 

Przeprowadzone wstępne analizy i wyniki przebiegu Turnieju wskazują jednoznacznie na 

wzrastającą liczbę uczestników oraz coraz większe zainteresowanie ich przebiegiem, np. 

finał na Torze Stegny był relacjonowany przez Telewizję Polską Program II. 

2) Współorganizacja w dniu 4 czerwca 2000 r. na Błoniach w Krakowie imprezy 

edukacyjno-prewencyjnej „Nie bój się pomóc – pierwsza pomoc ratuje życie‖ przez 

Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie, który był realizatorem programu edukacyjno-

prewencyjnego w okresie marzec-maj 2000 r. Impreza miała charakter festynu – 

happeningu z głównym celem propagowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zapobiegania wypadkom na drogach, a tym samym ograniczenia ofiar i udzielaniu 

pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. 

3) Przeprowadzenie w dniu 6 czerwca 2000 r przez działaczy Polskiego Związku 

Motorowego lekcji wychowania komunikacyjnego w Zakładzie dla Dzieci Ociemniałych 

i Niedowidzących w Laskach. W ramach tych lekcji odbyły się zajęcia teoretyczne i 

praktyczne zachowania się w ruchu drogowym dla około 100 dzieci z udziałem 

instruktorów szkoły doskonalenia techniki jazdy Polskiego Związku Motorowego. 

Okazało się, że jest to bardzo potrzebne działanie, nawiązana została stała współpraca. A 

przed feriami zimowymi w szkołach na terenie Warszawy przeprowadzone zostały 

zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Akcja będzie kontynuowana. 

4) Przeprowadzenie w dniu 18 czerwca 2000 r. w Szczecinie przez Ratowników Drogowych 

PZM w ramach imprez organizowanych przez miasto pokazu akcji ratowniczej. 

Uczestnicy festynu mogli poznać zasady reanimacji i praktycznie nauczyć się stosowania 

masażu serca i sztucznego oddychania na fantomie. Prezentacja działań Ratowników 

Drogowych PZM spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina i 

spełniła wyznaczone zadania prewencyjne. Obecnie trwają przygotowania do organizacji 

Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych PZM w Lublinie, które odbędą się 

w III dekadzie września br. W zarządach Okręgowych PZM trwają szkolenia w zakresie 

ratownictwa drogowego. 

5) Uczestnictwo w organizacji i przebiegu III Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

pod wspólnym hasłem „Partnerstwo na drodze to większe bezpieczeństwo‖. Imprezy w 

ramach Tygodnia organizowane były przez Zarządy Okręgowe PZM i miały bardzo 

różnorodny charakter, od konkursów do spotkań z młodzieżą, wykładów i pogadanek, a 

także festynów o charakterze masowym.  

6) Uczestnictwo w pracach Sejmowej Podkomisji ds. rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
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7) Powołanie Stowarzyszenia Zmotoryzowanych Autoklub PZMot, którego celem jest 

wszechstronne zajmowanie się problemami zmotoryzowanych. Poprzez rozpoczynające 

swoje działania Stowarzyszenie Zmotoryzowanych PZM chce wzmocnić prowadzone od 

lat działania w zakresie ochrony różnorodnych interesów zmotoryzowanych w tym przede 

wszystkim dotyczących spraw bezpieczeństwa na drogach. Są to główne cele statutowe 

nowo powstałego Stowarzyszenia, które swoim członkom w ramach świadczeń oferuje 

jednocześnie pomoc drogową, informację turystyczną, bezpieczeństwo, opiekę w podróży 

i edukację motoryzacyjną. 

8) Udzielanie przy współpracy z Telewizją Polską S.A. w programie pt. „Jutro Weekend‖ 

porad i wskazówek praktycznych dla kierowców wyjeżdżających do krajów europejskich. 

M.in. informowano o przepisach ruchu drogowego, wprowadzonych czasowych 

ograniczeniach ruchu drogowego, obowiązujących prędkościach, możliwościach 

parkowania, itp.  

Do chwili obecnej z inicjatywy PZM w tym cyklicznym magazynie telewizyjnym 

propagowane są zasady bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w tym technika 

jazdy sprzyjająca unikaniu wypadków w sytuacjach zagrożenia na drodze. Prezentowane 

są symulacje nawiązujące do zmian w przepisach ruchu drogowego np. porównywanie 

długości drogi hamowania przy 50 i 60 km/godz., jak również wpływ, jaki na 

bezpieczeństwo jazdy może mieć stan techniczny samochodu, czy niewłaściwe używanie 

telefonu komórkowego w czasie jazdy.  

Przygotowywana jest wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie audycja 

telewizyjna dla dzieci i młodzieży nt. bezpiecznych zachowań na drodze. 

9) Podpisanie porozumienia o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej i 

Polskim Związkiem Motorowym. Dokumenty podpisane przez Ministra Bronisława 

Komorowskiego i Prezesa Andrzeja Witkowskiego określają m.in. zasady współpracy w 

zakresie edukacji politechnicznej młodzieży, a w szczególności szkolenia motorowego, 

kształtowania kultury jazdy, nauki bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, 

doskonalenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej umiejętności kierowania 

pojazdami mechanicznymi oraz znajomości przepisów wynikających z „Prawa o ruchu 

drogowym‖. 

10) Uczestnictwo w organizacji XIII finału „Policjant Ruchu Drogowego 2000‖ w 

Legionowie, w tym m.in. narady ogólnopolskiej nt. brd z naczelnikiem WRD KWP, a 

także ufundowanie nagród i pucharów dla finalistów.  

11) Rozegranie z udziałem władz samorządowych województwa lubelskiego III 

Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. 

Na starcie stanęły 33 załogi (66 osób) z całej Polski. Na trasie zaimprowizowano 

wypadek drogowy.  

Ocenie podlegały: prawidłowość zabezpieczenia miejsca wypadku, sposób udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej. Oprócz części praktycznej – ćwiczenia z fantomem – 

uczestnicy zaliczali część teoretyczną, składającą się z testów z zakresu przepisów ruchu 

drogowego. Impreza ta, z udziałem prasy, radia i telewizji, odegrała znaczącą rolę w 

propagowaniu wiedzy na temat udzielania pomocy przedlekarskiej w czasie wypadku 

drogowego. Uczestnicy zobowiązali nas do przekazania postulatu dotyczącego 

obowiązkowego wyposażenia samochodu w apteczki pierwszej pomocy. 

12) Uczestnictwo w organizacji w Opolu z udziałem Politechniki Opolskiej i Kuratorium 

Oświaty w Opolu konferencji nt. wychowania komunikacyjnego.  
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W konferencji wzięli udział nauczyciele akademicy, pracownicy instytutów naukowych, 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przyjęte w wyniku 

konferencji wnioski przesłane zostały do Ministra Edukacji Narodowej, do Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Z uwagi na bardzo ważne elementy edukacyjne wychowania 

komunikacyjnego postanowiono, że konferencje na ten temat będą się odbywały w 

odstępach dwuletnich. 

13) Włączenie się do propagowania wprowadzonego na wydzielonych obszarach 

ograniczenia prędkości do 50 km/h. Zwracanie uwagi, że Polska jest jednym z ostatnich 

państw europejskich, w których obowiązuje prędkość 60 km/h na obszarze 

zabudowanym.  

Na zlecenie PZM opracowana została przez naszych rzeczoznawców techniki 

samochodowej i ruchu drogowego opinia stwierdzająca brak związku przyczynowego 

między wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 50 km/h, a zużyciem silnika czy 

toksycznością spalin, co było często przedmiotem obaw i zastrzeżeń zgłaszanych przez 

kierowców. Opinia ta była prezentowana na konferencjach prasowych w mediach i 

wykorzystywana przez organizacje i instytucje uczestniczące w tym programie. 

14) Przyjęcie do realizacji Harmonogramu działań PZM na rok 2001 uwzględniającego 

wytyczne i kierunki przedsięwzięć Rady, wnioski działaczy i członków Polskiego 

Związku Motorowego oraz środowisk zmotoryzowanych.  

Harmonogram ten uwzględnia również, poza realizacją własnych inicjatyw, 

współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami mającymi na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 

 

22. Politechnika Gdańska 

 

1) Opracowanie ―Krajowego Programu Poprawy BRD w Polsce GAMBIT 2000‖, 

wykonanego na zamówienie MTiGM przy współpracy z Katedrą Dróg i Inżynierii Ruchu 

Politechniki Krakowskiej i Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. 

2) Opracowanie elementów ―Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego – GAMBIT Śląski‖, na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego w 

Katowicach przy współpracy Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. 

3) Opracowanie ―Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

GAMBIT Łódzki‖, na zlecenie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Łodzi, 

Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

4) Uczestnictwo w pracach Pomorskiej Rady BRD: 

─ kierowanie pracami Komisji Inżynierii i Nadzoru Ruchu oraz Ratownictwa 

Drogowego,  

─ zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia członków Pomorskiej Rady BRD – 

Krynica 2000 

5) Uczestnictwo w pracach Polskiego Komitetu GRSP, w tym opracowanie ―Informatora 

BRD dla polityków‖ ( tytuł roboczy) oraz uczestnictwo w kampanii na rzecz 50 km/h. 

6) Opracowanie ―Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg 

krajowych województwa pomorskiego w roku 1999‖, na zamówienie GDDP Oddział 

Północny w Gdańsku. 
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7) Opracowanie bazy danych o zdarzeniach drogowych na: 

─ drogach krajowych województwa pomorskiego na zlecenie GDDP Oddział Północny 

w Gdańsku 

─ drogach wojewódzkich województwa pomorskiego na zlecenie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku. 
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RCSS - Rzadowe Cent r um St udiów St rat egicznych
KGP - Komenda Gl ówna Pol icj i
GDDP - General na Dyrekcja Dróg Publ icznych
SITK - St owarzyszenie Inzynierów I Techników  Komunikacj i
TTT - Towarzystwo Trzezwosci Transpor t owcow
PZM - Pol ski Zwiazek Mot or owy
PCK - Pol ski Czer wony Krzyz
ZHP - Zwiazek Harcerstwa Pol skiego
TS - Depar tament  Transpor t u Samochodowego
ITS - Inst yt ut  Transport u Samochodowego
GDDP - General na Dyrekcja Dróg Publ icznych
IBDiM - Inst yt ut  Badawczy Dróg I Mostów
KG PSP - Komenda Gl ówna Pañstwowej  St razy Pozarnej  
UMiRM - Ur zad Mieszkal nict wa i Rozwoj u Miast

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
RADY BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO

Załącznik nr 2

MTiGM - 
MSWiA - Minist erst wo Spraw Wewnet rznych I Administ racj i
MEN - Minist erstwo Edukacj i Narodowej
MF - Minist erstwo Finansów
MON - Minist er st wo Obrony Nar odowej
MS - Minist erst wo Srodowiska
MG - Minist erst wo Gospodarki
MZ - Zdrowia
MS - Sprawiedl iwosci
MRiRW - Rol nict wa i Rozwoj u Wsi
MRRiB - Rozwoj u Regional nego I Budownict wa

MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Minist erstwo 
Minist erstwo 

Minist erstwo 
Minist erstwo 
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Załącznik nr 3

Rok
Liczba

wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

(zgłoszonych

policji)

Liczba

pojazdów w

tys.

Liczba sam.

os. w tys.

Liczba

mieszkań-

ców

w tys.

Zagrożenie

mieszkańców

(zabici na

1mln mk)

Ciężkość

wypadków

(zabici na

100

wypadków)

Wskaźnik

motoryzacji

(liczba s.os.

na 1000

mk)

1989 46 338 6 724 53 639 98 768 8 596 4 846 38 038  177  15  127

1990 50 532 7 333 59 611 106 693 9 041 5 261 38 183  192  15  138

1991 54 038 7 901 65 242 130 951 9 860 6 112 38 309  206  15  160

1992 50 989 6 946 61 046 139 637 10 207 6 505 38 418  181  14  169

1993 48 901 6 341 58 812 146 650 10 438 6 771 38 505  165  13  176

1994 53 647 6 744 64 573 162 816 10 858 7 153 38 581  175  13  185

1995 56 904 6 900 70 226 197 159 11 186 7 517 38 609  179  12  195

1996 57 911 6 359 71 419 214 006 11 766 8 054 38 639  165  11  208

1997 66 586 7 310 83 169 253 356 12 284 8 533 38 650  189  11  221

1998 61 855 7 080 77 560 291 381 12 709 8 891 38 661  183  11  230

1999 55 106 6 730 68 449 313 073 13 169 9 283 38 654  174  12  240

2000 57 331 6 294 71 638  335 717 13 616
1)

9 673
1)

38 644  168  11  250

00/99 4% -6,5% 4,7% 7% 3% 4% -0,02% - - -

Źródło danych: Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej KG Policji - Wydział Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego
1) Dane szacunkowe

Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce w latach 1989-2000
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Załącznik nr 4 
 

Komenda Główna Policji 

Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej  

Wydział Ruchu Drogowego 

 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2000. 

/ ocena wstępna / 

 

1. Stan bezpieczeństwa  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2000 roku zanotowano: 

 56.766 wypadków drogowych, w ich wyniku  

 76.483 osób odniosło obrażenia ciała, w tym  

 5.006 osób zginęło na miejscu. 

 

Dane te w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują następujący 

wzrost: 

 

 I-XII’1999 I-XII’2000 I-XII’99 

= 100% 

Wzrost/spadek 

Wypadki 54.620 56.766 103,93 2146 

Zabici na miejscu 5.407 5.006 92,58 -401 

Zabici i ranni 73.818 76.483 103,61 2665 

 

 

Wskaźnik ofiar na 100 wypadków w analizowanym okresie wyniósł 134,73; w tym zabitych 

na miejscu 8,82.  W roku ubiegłym w analogicznym okresie wskaźniki te wynosiły 

odpowiednio 135,15 i 9,90. Odnotowano wzrost o 3,61%, jeżeli chodzi o liczbę ofiar i spadek 

o 7,42% w odniesieniu do zabitych na miejscu zdarzenia. 
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STAN  BEZPIECZEŃSTWA  W  RUCHU  DROGOWYM   

W  OKRESIE I-XII’2000  ROKU  W  UKŁADZIE  WOJEWÓDZTW 

 
Lp Województwo Wypadki Zabici na miejscu Zabici i ranni Wypadki 

  1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999  

= 100% 

Wzrost/ 

Spadek 

1 dolnośląskie 3624 3783 333 333 4856 5187 104,39 159 

2 kujawsko – pomorskie 2377 2787 336 310 3200 3838 117,25 410 

3 lubelskie 2886 3534 286 299 3809 4487 122,45 648 

4 lubuskie 929 948 125 109 1321 1369 102,05 19 

5 łódzkie 3528 4739 431 403 4711 6063 134,33 1211 

6 małopolskie 5538 5426 415 397 7450 7452 97,98 -112 

7 mazowieckie 4802 5182 858 822 6646 7064 107,91 380 

8 opolskie 1599 1615 129 133 2307 2341 101,00 16 

9 podkarpackie 2343 2275 252 232 3054 2949 97,10 -68 

10 podlaskie 1590 1538 187 156 2296 2107 96,73 -52 

11 pomorskie 3237 3410 225 217 4270 4699 105,34 173 

12 śląskie 7218 6877 428 405 9475 9073 95,28 -341 

13 świętokrzyskie 2201 2228 195 190 2931 2968 101,23 27 

14 warmińsko – mazurskie 1859 1965 259 206 2697 2884 105,70 106 

15 wielkopolskie 5754 5729 604 487 7943 7847 99,57 -25 

16 zachodnio-pomorskie 2522 2348 219 222 3509 3134 93,10 -174 

17 KSP 2613 2382 125 85 3343 3021 91,16 -231 

 OGÓŁEM 54620 56766 5407 5006 73818 76483 103,93 2146 

5
6
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Wzrost liczby wypadków wystąpił na obszarze działania 10 komend wojewódzkich policji, 

największy miał miejsce w  województwach: 

 Łódzkim o 34,33%, wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 127,94; a zabitych na 

miejscu 8,50; 

 Lubelskim o 22,45%; wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 126,97; a zabitych na 

miejscu 8,46; 

 Kujawsko-pomorskim o 17,25%; wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 137,71; a 

zabitych na miejscu 11,12; 

 

Spadek liczby wypadków wystąpił na obszarze działania 7 komend wojewódzkich policji, 

największy w: 

 Komendzie Stołecznej Policji o 8,84%; wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 

126,83;a zabitych na miejscu 3,57, 

 Województwie Zachodniopomorskim o 6,9%; wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 

133,48; a zabitych na miejscu 9,45, 

 Województwie Śląskim o 4,72%; wskaźnik ofiar na 100 wypadków wyniósł 131,93; a 

zabitych na miejscu 5,89. 

 

2. Działania Policji 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2000 roku policjanci skierowali ogółem 185.583 wnioski do 

kolegiów ds. wykroczeń o ukaranie kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, z czego 

119.826 wnioski na kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka (art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń). Policjanci z pionu ruchu drogowego 

sporządzili odpowiednio 103.044 wnioski o ukaranie kierujących pojazdami po użyciu 

alkoholu, w tym z art. 87 § 1 – 64.394 wnioski. 

W porównaniu z analogicznym okresem roku 1999 stwierdzono niewielki wzrost ogólnej 

liczby skierowanych wniosków do kolegiów ds. wykroczeń o ukaranie kierujących pojazdami 

o użyciu alkoholu i tak: 

 ogółem policjanci skierowali: 

- z art. 87 KW więcej o 179 wniosków, wzrost wyniósł 0,10%, 

- z art. 87§1 KW mniej o 6.478 wniosków, spadek wyniósł 5,13%, 

 policjanci ruchu drogowego skierowali: 

- z art. 87 KW mniej o 459 wniosków, spadek wyniósł 0,44%, 

- z art. 87§1 KW mniej o 4280 wniosków, spadek wyniósł 6,23%, 

Wzrost liczby wniosków o ukaranie skierowanych do kolegiów ds. wykroczeń, w porównaniu 

z okresem styczeń – grudzień 1999 roku, odnotowano na terenie 6 województw. Największy 

nastąpił w województwach: 

 

 Małopolskim o 22,58% cała Policja, w tym o 6,52% policjanci ruchu drogowego, 

 Świętokrzyskim o 8,29% cała Policja, w tym o 7,32% policjanci ruchu drogowego, 

 Śląskim o 7,65% cała Policja, w tym o 10,7% policjanci ruchu drogowego, 
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Spadek liczby wniosków o ukaranie skierowanych do kolegiów ds. wykroczeń, w porównaniu 

z okresem styczeń – grudzień 1999 roku, odnotowano na terenie działania 11 komend 

wojewódzkich. Największy nastąpił w: 

 

 Komendzie Stołecznej Policji o  27,51%, 

 Warmińsko-Mazurskim o 9,80% cała Policja, w tym o 11,5% policjanci ruchu drogowego, 

 Opolskim o 6,31% cała Policja, w tym o 12,06% policjanci ruchu drogowego. 
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WNIOSKI SKIEROWANE PRZEZ POLICJĘ DO KOLEGIÓW DS. WYKROCZEŃ (ART. 87 § 1 i 2)  W OKRESIE  I-XII’ 2000 r. 

 

Lp Województwo Cała Policja W tym policjanci ruchu drogowego 
  Art. 87 kw W tym art. 87§1 kw Art. 87 kw W tym art. 87§1 kw 
  2000 1999 = 

100% 

2000 1999 = 

100% 

2000 1999 = 

100% 

2000 1999 = 

100% 

1 dolnośląskie 14.477 99,00 10.252 89,09 8.408 94,47 5.841 85,32 
2 kujawsko –pomorskie 9.473 101,95 6.167 97,32 4.696 96,73 2.855 88,64 
3 lubelskie 15.342 103,92 8.025 95,52 7.247 96,78 3.913 87,77 
4 lubuskie 6.531 96,40 3.569 84,47 3.888 127,85 2.039 94,93 
5 łódzkie 14.420 100,26 7.914 93,55 8.056 98,80 4.367 92,66 
6 małopolskie 10.011 122,58 7.610 139,22 5.831 106,52 4.206 117,22 
7 mazowieckie 17.762 98,90 12.555 95,12 8.404 106,77 5.561 102,66 
8 opolskie 6.623 93,69 3.617 94,61 4.126 87,94 2.263 91,47 
9 podkarpackie 12.360 98,25 7.285 91,09 6.294 93,18 3.378 84,18 

10 podlaskie 7.585 99,41 5.903 92,21 5.313 110,78 4.226 102,55 
11 pomorskie 8.446 98,31 6.017 94,00 4.391 95,15 2.797 86,73 
12 śląskie 18.818 107,65 12.031 92,22 13.217 110,70 8.006 93,98 
13 świętokrzyskie 6.597 108,29 5.081 98,91 2.844 107,32 2.032 92,49 
14 warmińsko – mazurskie 9.716 90,20 5.608 85,95 4.719 88,50 2.825 89,00 
15 wielkopolskie 14.353 98,81 9.464 94,50 6.904 96,84 4.428 93,10 
16 zachodnio-pomorskie 9.428 97,41 6.059 90,24 5.117 96,49 3.030 87,47 
17 KSP 3.641 72,49 2.669 100,79 3.589 79,60 2.627 112,26 

 OGÓŁEM 185.583 100,10 119.826 94,87 103.044 99,56 64.394 93,77 
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DANE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW UJAWNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO  

W GRUDNIU 2000 ROKU. 
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1 dolnośląskie 136 8 2 3 11 1 1 3 0 6 0 16 2 68 

2 kujawsko-pomorskie 53 10 6 1 8 4 1 0 0 2 1 12 1 44 

3 lubelskie 135 4 4 3 6 1 0 2 2 0 1 10 0 35 

4 lubuskie 56 7 0 4 1 0 0 0 0 1 0 11 0 10 

5 łódzkie 94 14 5 1 8 2 1 3 0 1 1 21 3 47 

6 małopolskie 109 15 0 0 12 2 0 5 3 1 1 36 8 64 

7 mazowieckie 113 19 11 2 4 0 0 1 1 1 1 10 1 109 

8 opolskie 85 9 0 0 2 0 0 1 0 0 1 20 0 64 

9 podkarpackie 113 4 1 2 4 0 0 1 1 1 1 4 0 40 

10 podlaskie 85 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 55 

11 pomorskie 95 13 28 0 6 4 0 0 0 1 1 9 1 120 

12 śląskie 44 21 2 0 21 3 5 4 6 1 2 28 5 104 

13 świętokrzyskie 81 5 2 2 5 1 0 0 1 1 2 5 0 24 

14 warmińsko-

mazurskie 
64 8 2 2 5 0 0 1 2 1 1 9 0 43 

15 wielkopolskie 145 6 12 6 11 1 1 1 1 7 0 14 2 76 

16 zachodnio-pomorskie 67 11 8 24 3 1 0 2 0 0 0 22 0 36 

17 KSP 36 14 1 2 9 0 1 2 1 5 0 32 3 65 

 Ogółem 1511 174 86 52 116 20 10 26 18 29 13 272 27 1004 
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POWSTAWANIE WYPADKU 

  

  

CZYNNIK LUDZKI 92%   

(64% wyłącznie)   

WPŁYW DROGI I  

OTOCZENIA ORAZ  

CZYNNIKA LUDZKIEGO   

(28% łącznie)   
WPŁYW POJAZDU ORAZ  

CZYNNIKA LUDZKIEGO   

(8% łącznie)   
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