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Wprowadzenie
W stosunku do 2001 początek 2002 r. zaznaczył się znacznym wzrostem wypadków drogowych i ich ofiar, szczególnie liczby zabitych (o ponad 10%). W drugiej połowie sytuacja ta
znacznie się polepszyła z wyjątkiem grudnia, w którym zanotowano relatywnie wysoką liczbę
zabitych w stosunku do ostatniego miesiąca ubiegłych lat.
Dane statystyczne odniesione do 2001 roku wskazują na 5,3% wzrost liczby zabitych oraz
spadek o 1,0% liczby rannych, jak i o 0,4% liczby wypadków drogowych. Nadal zbyt niski
stan bezpieczeństwa jest szczególnie niepokojący ze względu na wysokie koszty społeczne
wypadków oraz zbliżające się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Z taką liczbą wypadków, a szczególnie ich ofiar plasujemy się nadal na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów
zjednoczonej Europy. Pomimo podejmowanych wysiłków Polska postrzegana jest jako kraj o
zbyt niebezpiecznych warunkach ruchu drogowego.
Do najważniejszych wydarzeń 2002 r. należy zaliczyć powołanie z dniem 1 stycznia (na mocy
przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym) organu doradczego Rady Ministrów - Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której Przewodniczącym jest Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Infrastruktury p. Marek Pol, zaś Zastępcami Przewodniczącego są: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mieczysław Muszyński oraz Podsekretarz Stanu w
MSWiA - Jerzy Mazurek. Z mocy ww. ustawy powstały również Wojewódzkie Rady BRD, kierowane przez wojewodów; ich zastępcami są członkowie zarządu województwa (marszałek,
wicemarszałek) oraz Komendant Wojewódzki Policji. W ramach Krajowej Rady BRD utworzono dwie komisje robocze: ds. infrastruktury oraz ds. prawnych.
Sekretariat Krajowej Rady BRD umiejscowiony w Ministerstwie Infrastruktury podjął starania
mające na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na realizacje
zadań wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu drogowego w Polsce GAMBIT 2000. W ramach już podjętych działań Programu Sekretariat kontynuował rozpoczęty pod koniec ubiegłego roku program szkoleń kadr
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak jak w latach ubiegłych podejmowane też były działania koordynujące czynności organów administracji publicznej. Skoncentrowano się na realizacji najefektywniejszych rozwiązań, w wyniku których liczba zabitych
z ponad 5500 w bieżącym roku powinna zmaleć do zakładanych w Programie 4000 osób w
2010 r. Działania te są zgodne z polityką Unii Europejskiej, która nałożyła na wszystkie kraje
członkowskie i kandydackie do UE obowiązek systematycznego zmniejszania liczby zabitych w
wypadkach drogowych.
Istotnym elementem poprawy brd stają się powoli działania Inspekcji Transportu Drogowego.
Powstała ona na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jako wyspecjalizowana formacja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego: transportu drogowego oraz nie zarobkowego przewozu drogowego.
Powszechnie wiadomym jest że jest to obszar z którego pochodzi wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. transport materiałów niebezpiecznych lub transport pasażerski o nieprawidłowościach w którym mówi się tak wiele w ostatnim czasie). Jego uporządkowanie i kontrola powinno stanowić znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Przedłożone sprawozdanie ujmuje:
• w części I stan brd oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r. w Polsce wraz z
syntezą działań podejmowanych na rzecz brd przez Sekretariat KR BRD, Polski Komitet
GRSP oraz podsumowaniem i wnioskami.
• w części II działania członków Krajowej Rady BRD, instytucji pozarządowych
• w części III działania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach.
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1. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2002 r
W 2002 roku, według danych wstępnych Zarządu Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej KG Policji, zaistniało 53.559 wypadków drogowych, w których rannych zostało
67.498 osób, a 5.827 zostało zabitych. W porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego odnotowano:
- mniejszą liczbę wypadków o 240, tj. o – 0,4%,
- mniejszą liczbę rannych o 696, tj. o –1,0%,
- większą liczbę zabitych o 293, tj. o +5,3%.
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Dane statystyczne gromadzone przez Policję wykazują, iż w 2002 roku, 22,2% wypadków drogowych, związana była z nadmierną prędkością.
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Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w 2002 roku 7.801 wypadków.
W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 369 wypadków więcej (tj. +4,9%) .
Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych
uczestników ruchu.
Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

Z winy kierującego

4460

568

6118

Z winy pieszego

1971

215

1822

Z winy pasażera

19

3

18

Z innych przyczyn

75

9

80

Współwina uczestników ruchu

52

14

42

Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych w 2002 roku
0,3%

1,1%
0,8%
Z winy kierującego

30,0%

Z winy pieszego
Z winy pasażera
67,8%

Z innych przyczyn
Współwina uczestników ruchu
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Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w 2002 r
według wybranych rodzajów pojazdów.
Rodzaj pojazdu sprawcy

Wypadki

Ranni

Zabici

ogółem

%

Ogółem

%

ogółem

%

Rower i motorower

740

16,6

62

10,9

720

11,8

Motocykl

208

4,7

22

3,9

263

4,3

Samochód osobowy

3232

72,5

443

78,1

4788

78,3

Samochód ciężarowy

182

4,1

26

4,6

241

4,0

Autobus

4

0,1

-

-

4

0,1

Ciągnik rolniczy

69

1,5

12

2,1

71

1,2

Pojazd zaprzęgowy

17

0,4

0

-

23

0,4

Inny

8

0,2

3

0,6

8

0,2

W porównaniu z 2001 stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod
wpływem alkoholu ( w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 11.787 osób, tj.
+8,1%
2001 r - art.87§ §1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK
2002 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK

Liczba ujawnionych osób
145.431
157.218

Położenie naszego kraju na szlaku transportowym, głównie wschód - zachód, generuje
bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych KG Straży Granicznej w 2002 roku
wjechało do Polski prawie 15 mln pojazdów kierowanych przez cudzoziemców. Jest to o
18,5% mniej niż w roku 2001. Kraj nasz odwiedziło ponad 51 mln obywateli innych
państw.
Najwięcej pojazdów, bo prawie 7 mln. wjechało z Niemiec, prawie 3 mln. z Republiki Czeskiej, a po około 1,2 mln z Białorusi i Ukrainy.

Tabele znajdujące się na końcu Części I niniejszego sprawozdania zawierają statystyki
wypadków w Polsce (1990 - 2002 r.), UE i innych wybranych krajach (2000 r.) oraz w poszczególnych województwach (2002 r.).
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2. Synteza działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego
2.1. Ważniejsze wydarzenia
Z dniem 1 stycznia 2002 r. została powołana ustawą Prawo o ruchu drogowym
(art. 140b ust. 1)Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – organ pomocniczy Rady Ministrów. Powołana instytucja jest kontynuatorem działań Rady
BRD działającej od 1993 r. Z dniem 1 stycznia 2002 r. powołane zostały także
wojewódzkie rady brd koordynujące działania administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie na terenie województwa.
W 2002 r. rozpoczęła działanie Inspekcja Transportu Drogowego – wyspecjalizowany organ kontroli transportu drogowego oraz drogowego przewozu towarów
niebezpiecznych.
Ubiegły rok był także rokiem wdrożenia szeregu istotnych dla brd rozwiązań zawartych we wchodzących w życie aktach prawnych. Wśród nich można wskazać
na:
- wdrożenie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym /Dz.U. Nr 129, poz. 1444 z późn. zm./ - uregulowanie zasad ruchu
autobusów szkolnych, zmiany zasad przewozu dzieci w fotelikach ochronnych,
uporządkowanie zasad ruchu odnoszących się do pierwszeństwa przejazdu i
ruchu rowerzystów, wprowadzenie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych itp.
- wdrożenie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. Nr
125, poz. 1371 z późn. zm./ - uporządkowanie rynku usług transportowych,
zwiększenie wymagań w zakresie kompetencji osób zarządzających firmą
transportową, wprowadzenie nadzoru, kontroli i kar administracyjnych dla
przewóźników nie przestrzegających przepisów odnoszących się do transportu,
w tym przepisów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
W 2002 r. kontynuowano współpracę z Bankiem Światowym w zakresie finansowania działań na rzecz BRD. Swoją działalność kontynuowało także GRSP.
2.2. Działania legislacyjne
W 2002 r. podjęto szererg działań legislacyjnych. Wóród nich najbardziej istotne
to:
- opracowanie i następnie przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia 28 października
2002 r. o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych /Dz.U. Nr 199, poz.
1671/ - kompleksowe wprowadzenie międzynarodowych standardów związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych określonych umową
ADR i odpowiednimi przepisami prawa europejskiego
- opracowanie i następnie przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia
2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o
miarach /Dz.U. Nr 155, poz. 1286/ - przyśpieszenie wejścia w życie ustawy o
czasie pracy kierowców oraz wyeliminowanie starszych typów tachografów nie
rejestrujących wszystkich danych związanych z czasem pracy kierowców
- opracowanie i następnie przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia 23 listopada 2002
r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. Nr 216, poz. 1825/ wprowadzenie obowiązku wyposażenia autobusów o dmc powyżej 10 t i samochodów ciężarowych o dmc powyżej 12 t w ograniczniki prędkości
- przyjęcie przez Radę Ministrów i następnie skierowanie do Sejmu projektu
ustawy o budowie i eksploatacji dróg krajowych – celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających finansowanie utrzymania, modernizacji i
budowy dróg krajowych bez których to działań uzyskanie trwałej poprawy brd
na polskich drogach nie będzie możliwe
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- przyjęcie przez Radę Ministrów i następnie skierowanie do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym – projekt zakłada m.in. jednoznaczne określenie wymagań w stosunku do kierowców wykonujących
transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne oraz związanych z tym
obowiązków pracodawcy
- podjęcie prac nad nowym systemem uzyskiwania uprawnień do kierowania
pojazdami oraz opracowanie projektu ustawy o kierujących pojazdami – proponowany system, którego podstawą będzie projektowana ustawa ureguluje
kompleksowo sprawy związane ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów
na kierowców pod kątem znacznie lepszego niż obecnie przygotowania do
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wyeliminowania zjawisk
korupcji w tym zakresie
2.3. Programy działania i inne dokumenty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
W 2002 r. opracowano i przyjęto szereg dokumentów odnoszących się do działań
związanych z brd. Wśród nich można wskazać:
- przyjęcie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 28
marca 2002 r. uchwał:
• regulaminu KR BRD
• polityki informacyjnej KR BRD
• zadań na 2002 r.
- przyjęcie przez Krajową Radę BRD w dniu 28 marca 2002 r. sprawozdania ze
stanu brd i działań podjętych w tym zakresie w 2001 r.
- przyjęcie Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 7 listopada
2002 r. dokumentu programowego pt. „Nowy system uzyskiwania uprawnień
do kierowania pojazdami”
- przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2003 r. „Strategii antykorupcyjnej”
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3. Podsumowanie i wnioski
Działania realizowane w 2002 r. przez członków KR BRD, jej Sekretariat, Wojewódzkie
Rady BRD oraz instytucje i organizacje współpracujące na rzecz poprawy brd w Polsce należy ocenić pozytywnie.
Zbyt mała w stosunku do potrzeb realizacja Krajowego Programu Poprawy BRD GAMBIT
2000 wynika głownie z braku dostatecznej ilości środków na ich finansowanie, dalece
niewystarczającej współpracy pomiędzy organami rządowymi, a samorządowymi (szczególnie zarządami dróg różnych szczebli) i zbyt małej liczby wykwalifikowanej kadry oraz
nie przywiązywania większej wagi przez decydentów do spraw poprawy brd.
Tak jak dotychczas realizacja zadań finansowana była głównie ze środków będących w
dyspozycji każdego z uczestników procesu poprawy brd, zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej oraz instytucjach uczestniczących w pracach, w tym Polskiego
Komitetu GRSP.
Wzrosła liczba materiałów informacyjnych przekazywanych społeczeństwu różnymi drogami (Polskie Radio, TVP, internet, prasa) zarówno w formie broszur czy też materiałów
konferencyjnych. Nadal zbyt dużo miejsca w przekazach telewizyjnych, radiowych, a także
prasowych zajmują informacje dotyczące statystyki oraz wydarzeń przedstawianych jako
sensacja, których forma i treść nie tylko nie wpływa na zmianę zachowań użytkowników
dróg, ale również nie powoduje poprawy sytuacji na polskich drogach. Równie niekorzystny jest w sytuacjach problematycznych brak opinii, czy też nie zajęcie określonego stanowiska przez osoby publiczne oraz decydentów politycznych. Bezpieczeństwo ruchu to
przede wszystkim działania systemowe i długofalowe kreujące właściwe zachowania na
drodze, a nie stan dróg, ich wyposażenie czy nieobiektywne czynniki zewnętrzne.
W ubiegłym roku wzrosła aktywność Polski we współpracy międzynarodowej nie tylko
związanej z naszą akcesją do Unii Europejskiej. Dobrym przykładem może być tutaj szeroka współpraca z Królestwem Holandii, GRSP, OECD i CEMT. Polscy specjaliści w dziedzinie
brd nie tylko czynnie uczestniczą w pracach grup roboczych, ale też przewodniczą sesjom
wielu międzynarodowych konferencji i seminariów.
Zanotowano znaczny postęp w finansowaniu, czy współfinansowaniu, działań w ramach
partnerstwa publiczno - prywatnego (PZU, Renault Polska, Daimler-Chrysler, Shell, BP,
Polski Związek Automobilowy, 3M).
Planuje się również wzrost środków na poprawę brd z pożyczki Banku Światowego oraz
pozyskanie pewnej ich ilości ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej (poprawa brd znalazła swój wyraz w zapisach Narodowego Planu Operacyjnego). Nadal jednak nie są to
środki wystarczające na realizację w znacznej skali Krajowego Programu Poprawy BRD
GAMBIT 2000.
Jednym z ważniejszych elementów, które w dłuższym okresie czasu winny wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa, szczególnie młodych kierowców, będzie uchwalenie przez Sejm
ustawy o kierujących pojazdami. Zmieni ona w znaczący sposób zasady szkolenia kierowców, a także będzie przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym związanym z egzaminowaniem kandydatów na kierowców.
Na poziomie regionalnym i niższym konieczne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy
wszystkimi szczeblami zarządzania i realizacji działań na rzecz brd.
Jak wynika z powyższego obecny stan brd wymaga podjęcia i intensyfikacji następujących
działań:
1. Kontynuować realizowane obecnie przez GDDKiA szkolenie audytorów, rozszerzając
ich działania na drogi inne niż krajowe (szkolenie służb podległych administracji terenowej).
2. Zaktywizować działania zmierzające do przeszkolenia jak największej liczby specjalistów i pracowników różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
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3. Kontynuować działania na rzecz edukacji społeczeństwa pozyskując do tego celu nie
tylko środki masowego przekazu, ale również instytucje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, firmy itp., a także, jak to ma miejsce w ostatnim czasie, ubezpieczycieli.
4. Kontynuować i rozszerzać zakres działań związanych z uspokojeniem ruchu, likwidacją
czarnych punktów oraz monitoringiem ruchu.
5. Zwiększać dynamiczną kontrolę Policji, szczególnie z wykorzystaniem urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości pojazdów i kontroli wjazdu na czerwone światło oraz
wesprzeć te działania oraz zintensyfikować prace nad przyszłym wprowadzeniem systemu monitorowania prędkości przy użyciu automatycznych mierników.
6. Kontynuować prace nad badaniami ruchu oraz efektywnością podejmowanych przedsięwzięć (np. "Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg").
7. Kontynuować prace nad wprowadzeniem ustawowego zmniejszenia dopuszczalnej
prędkości w obszarach zabudowanych do 50 km/h (powinno to zmniejszyć liczbę zabitych w wypadkach na tych obszarach o ok. 25%).
8. Wdrożyć rozwiązania techniczne mające na celu zmniejszenie prędkości takie jak: progi zwalniające, małe ronda, zakrzywianie torów ruchu dla ograniczania prędkości,
przejścia dla pieszych z azylami.
9. Zintensyfikować prace związane z uchwaleniem ustawy o kierujących pojazdami i
wprowadzeniem wynikającego z niej nowego sytemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.
10. Rozwinąć współpracę z partnerami KR BRD oraz z organizacjami pozarządowymi, a
także z przedstawicielami mass-mediów szczególnie w zakresie informowania społeczeństwa o projektowanych i wprowadzanych zmianach w przepisach prawnych oraz
rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo użytkowników dróg.
11. Kontynuować w możliwie szerokim zakresie działania określone w Krajowym Programie Poprawy BRD "GAMBIT 2000".
12. Wykorzystywać w większym zakresie opracowania, projekty i zalecenia polskich i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych i instytucji (ITS, IBDiM, CEMT, OECD) z
uwzględnieniem możliwości ich formalnego i technicznego wdrożenia w Polsce.
13. Promować działania na rzecz poprawy brd wykorzystując osoby o wysokim autorytecie
politycznym, medialnym i społecznym.
14. Kontynuować starania o pozyskiwanie środków na realizację zadań określonych w
Programie GAMBIT 2000, w tym również środków od organizacji pozarządowych. Ten
ostatni cel może być realizowany bezpośrednio przez zainteresowane instytucje we
współpracy z Krajową Radą BRD.
15. Kontynuować działania związane z pilotażowymi Regionalnymi Programami Poprawy
BRD realizowanymi na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Opracowano w Sekretariacie Krajowej Rady BRD na podstawie materiałów zainteresowanych resortów i instytucji
Andrzej Grzegorczyk

Sekretarz Krajowej Rady BRD
ZATWIERDZAM:
Akceptuje:
Marek Pol
Mieczysław Muszyński
Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Rady BRD

Przewodniczący Krajowej Rady BRD
Wiceprezes Rady Ministrów

9

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce
w latach 1990-2002
Rok

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba kolizji
Liczba
Liczba sam.
(zgłoszonych pojazdów w
os. w tys.
policji)
tys.

Liczba
mieszkańców
w tys.

Zagrożenie
mieszkańców
(zabici na
100 000 mk)

Ciężkość
wypadkó Wskaźnik
w (zabici motoryzacji
na 100
(liczba s.os.
wypadkó na 1000 mk)
w)

1990 50 532

7 333 59 611

106 693

9 041

5 261

38 183

19,2

15

138

1991 54 038

7 901 65 242

130 951

9 860

6 112

38 309

20,6

15

160

1992 50 989

6 946 61 046

139 637

10 207

6 505

38 418

18,1

14

169

1993 48 901

6 341 58 812

146 650

10 438

6 771

38 505

16,5

13

176

1994 53 647

6 744 64 573

162 816

10 858

7 153

38 581

17,5

13

185

1995 56 904

6 900 70 226

197 159

11 186

7 517

38 609

17,9

12

195

1996 57 911

6 359 71 419

214 006

11 766

8 054

38 639

16,5

11

208

1997 66 586

7 310 83 169

253 356

12 284

8 533

38 650

18,9

11

221

1998 61 855

7 080 77 560

291 381

12 709

8 891

38 661

18,3

11

230

1999 55 106

6 730 68 449

313 073

13 169

9 283

38 654

17,4

12

240

2000 57 331

6 294 71 638

335 717

14 106

9 991

38 644

16,3

11

250

2001 53 799

5 534 68 194

342408

14 724 10 503 38 641

14,2

10

260

15 200** 11 000** 38 640**

15,1

11

285**

-

-

-

2002

53559

5827

67498

358807*

02/01
%

-0,4

+5,3

-1,0

+4,8

-

-

-

Źródło: Komenda Główna Policji - Zarząd Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej,
Instytut Transportu Samochodowego

Uwaga:
* - liczba kolizji zgłoszonych Policji. Ocenia się wspólnie z towarzystwami i firmami ubezpieczeniowymi, że
rzeczywista liczba kolizji przekracza 1,0 mln rocznie
** - dane szacowane
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Wypadki drogowe, liczba pojazdów i populacja
w UE, Polsce i innych wybranych krajach w 2000 r.
(Źródło: IRTAD - Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach Drogowych)

Wypadki
drogowe

Kraj

Zabici

Państwa Unii Europejskiej
Austria
42 126
976
Belgia
49 065
1 470
Dania

Ranni

Liczba
Zagrożenie
samochodów Populacja mieszkańców
osobowych (w tys.)
(zabici na
(w tys.)
100 000 mk)

Ciężkość
wypadków
(zabici na
100
wypadków)

Wskaźnik
motoryzacji
(liczba s.os. na
1000 mk)

54 929
70760

4 010
4 678

8 082
10 239

12
14

2
3

496
457

7 346

498

7 346

1 817

5 313

9

7

342

6 633
121 223

398
8 079

8 508
162 117

2 083
27 480

5 160
59 225

8
14

6
7

404
464

24231

2116

33417

3 195

10499

20

9

304

101 729
37 947
7 758

5 776
1 082
415

149 781
46 084
12 043

17 449
6 539
1 319

39 394
15 760
3 787

15
7
11

6
3
5

443
415
348

905

76

1518)

244

435

17

8

561

382 949

7 503

504 074

42 839

82 037

9

2

522

44 159
15 770

1 860
591

66603
22 032

5 260
3 999

9490
8 854

20
7

4
4

554
452

W. Brytania

233 729

3 580

331 423

24 405

59 500

6

2

410

Włochy

211 941

6 410

30 559

31371

57563

11

3

545

40 830 1 501 194

176 688

375 338

11

3

471

Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luxembourg
Niemcy
Portugalia
Szwecja

Razem UE

1 287 511

Polska

57 331

6 294

71 638

9 991 38 653

16

12

258

Czechy.

25 445

1 486

32 439

3 696 10 290

14

5

358

17 493
23 737
931 334

1 200
592
10 403

22 698
30 058
1049031

2 256 10 092
3 545 7 123
51 165 126 686

12
8
8

7
2
1

224
498
404

2 107 000

41 800

3192000

199 973 272 691

15

1

733

Węgry
Szwajcaria
Japonia
USA
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Zabici w wypadkach drogowych i zagrożenie pieszych
w UE, Polsce i innych wybranych krajach w 2000 r.
(Źródło: IRTAD - Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach Drogowych)

Ogółem
zabitych

Liczba zabitych pieszych
Liczba

% ogółu

Populacja
(000)

Zagrożenie pieszych
(liczba zabitych pieszych

Polska

6 294

2256

36%

38 653

5,8

W. Brytania
Portugalia
Irlandia
Dania
Grecja
Finlandia
Hiszpania
Luxembourg
Austria
Niemcy
Włochy
Szwecja
Francja
Holandia
Belgia

3 580
1 860
415
498
2 116
398
5 776
76
976
7 503
6 410
591
8 079
1 082
1 470

889
382
85
99
3991)
62
898
11
140
993
8462)
73
838
106
142

25%
21%
20%
20%
19%
16%
16%
14%
14%
13%
13%
12%
10%
10%
10%

59 500
9 490
3 787
5 313
10 499
5 160
39 394
435
8 082
82 037
57 563
8 854
59 225
15 760
10 239

1,5
4,0
2,2
1,9
3,8
1,2
2,3
2,5
1,7
1,2
1,5
0,8
1,4
0,7
1,4

UE Ogółem

40 830

5963

15%

375 338

1,6

1 200

346

29%

10 092

3,4

10 403
1 486
592
41 800

2955
362
130
4739

28%
24%
22%
11%

126 686
10 290
7 123
272 691

2,3
3,5
1,8
1,7

Węgry
Japonia
Czechy
Szwajcaria
USA
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Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
w poszczególnych województwach w 2002 r.
Stan ten przedstawia się jak w poniższej tabeli. Mając na uwadze różnice pomiędzy poszczególnymi
województwami zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni itp., określono wskaźniki zabitych
i rannych na 100 wypadków drogowych. To pozwala na dokonanie oceny i porównanie stanu
bezpieczeństwa w poszczególnych województwach.

Dolnośląskie
Kujawsko - pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Komenda Stołeczna
Policji
POLSKA

3.974
3.343
3.954
1.083
5.543
6.820
4.713
1.756
2.746
1.877
4.894
7.930
2.708
2.314
7.079
2.715

Wskaźnik zabitych na
100 wypadków
12,12
12,18
11,63
22,15
10,99
7,09
18,34
10,32
9,91
14,39
7,74
7,99
13,21
14,04
9,69
11,47

Wskaźnik rannych na
100 wypadków
122,57
127,30
129,93
135,54
119,69
129,02
124,22
128,55
122,04
129,27
132,91
123,50
122,59
129,49
132,02
125,59

4.049

9,30

118,04

10,88

126,02

Wypadki

Zabici

Ranni

3.242
2.626
3.043
799
4.631
5.286
3.794
1.366
2.250
1.452
3.682
6.421
2.209
1.787
5.362
2.179

393
320
354
177
509
375
696
141
223
209
285
513
292
251
520
250

3.430

319

53.559

5.827 67.498

Najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych odnotowano w województwie lubuskim,
wyniósł on 22,15, tj. ponad dwukrotnie więcej niż wynosi wskaźnik dla kraju (10,88). Najniższy
wskaźnik zabitych stwierdzono w województwie małopolskim, na 100 wypadków drogowych wyniósł
on 7,09.
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Wypadki, zabici i ranni na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2002 r.
13,2

Dolnośląskie

133,8
109,2

15,2

Kujawsko - pomorskie

159,1
124,9

15,9

Lubelskie

177,5

136,6
17,3

Lubuskie

78

105,7

19,3

Łódzkie

210,5
175,9

11,6

Małopolskie

210,4

163,1
26,1

Mazowieckie

177

wskażnik zabitych

142,5
13

Opolskie

wskaźnik rannych
wskaźnik wypadków

162,5
126,4

10,4

Podkarpackie

128,8
105,6

17,1

Podlaskie

153,9

119
12,9

Pomorskie

222
167

10,6

Śląskie

132,9

164,2

22,1

Świętokrzyskie

167,4
17,1

Warmińsko-mazurskie

205,2

157,5
121,6

15,4

Wielkopolskie

210,3

159,3
14,4

Zachodniopomorskie

156,5
125,6

13,2

Komenda Stołeczna
Policji

0

167,6
141,9
50

100

150

200

250
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CZĘŚĆ II
Szczegółowe działania podejmowane na
rzecz poprawy brd w Polsce w 2002 r.
Sprawozdania członków Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
instytucji pozarządowych
oraz Wojewódzkich Rad BRD
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1. Działania podejmowane przez administrację rządową szczebla centralnego
1.1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Sekretariat Krajowej Rady BRD
W 2002 roku Sekretariat KRBRD przeprowadził następujące działania:
1. Zorganizowano dwa posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas których omówiono szczegółowo:
a) w dniu 28 marca:
- stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2001 roku,
- stan realizacji przyjętego w dniu 8 maja 2001 r. przez Radę Ministrów Programu Poprawy Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000,
- regulamin KR BRD,
- projekt uchwały dotyczącej polityki informacyjnej Krajowej Rady BRD,
- zadania do rozpatrzenia przez KR BRD w 2002 roku.
b) w dniu 7 listopada:
- sprawozdanie z działań Krajowej Rady BRD za I półrocze 2002 roku,
- nowy system uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
- stan realizacji Krajowego Programu Poprawy BRD w Polsce GAMBIT 2000,
- procedurę przygotowania planów pracy na 2003 rok,
- sprawozdanie z dwuletniej działalności Międzynarodowego Eksperta ds.
BRD w Sekretariacie KR BRD.
2. Uczestniczono w Międzynarodowym Seminarium GAMBIT’2002 „Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego II”, które odbyło się w dniach 1112 kwietnia 2002 r. w Gdańsku. Podczas spotkania omówiono dwa ważne zagadnienia – organizację wojewódzkich Komitetów GRSP (Globalnego Partnerstwa na
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz wdrożenie Programu GAMBIT
2000.
3. Uczestniczono w Międzynarodowym Seminarium “Bezpieczny i zrównoważony
transport – kwestią zapewnienia jakości” oraz w dwóch posiedzeniach Grupy Roboczej d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Europejskiej Konferencji Ministrów
Transportu (CEMT), podczas których omówiono m.in. przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość brd w krajach CEMT. Spotkania Grupy Roboczej odbyły się w Pradze
oraz w Paryżu. Pozwoliły one krajom zmierzającym do członkostwa w UE na zapoznanie się ze skutecznymi rozwiązaniami, które pozwalają krajom unijnym na
osiąganie tak dobrych rezultatów w temacie bezpieczeństwa użytkowników dróg.
W ich trakcie został przedstawiony zarówno techniczny jak i ludzki aspekt bezpieczeństwa na drogach oraz działania na polu bezpieczeństwa ruchu jednostek naukowo-badawczych, pracowni psychologicznych i firm transportowych.
4. W dniach 23-28 lutego br. uczestniczono w Madrycie w IX Światowym Kongresie
PRI oraz serii wykładów poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego i metodom jego poprawy, a w kwietniu 2002 r. w Targach Wystawienniczych INTERTRAFFIC w Amsterdamie.
5. Wzięto udział w posiedzeniu Grupy Roboczej OECD ds. brd. Spotkanie poświęcone było obrażeniom i wypadkom śmiertelnym wśród najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.
6. Brano udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Policjant Ruchu Drogowego 2002
oraz Finale VI Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla Młodzieży szkół
średnich.
7. Uczestniczono w dwóch spotkaniach policyjno-drogowej grupy roboczej bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego tematem była modyfikacja karty zdarzenia
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drogowego, zmiany w systemie ewidencji wypadków i kolizji, procedury współpracy Policji i zarządców dróg w zakresie wymiany i weryfikacji danych oraz likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych.
8. Prowadzono działania z zakresu Public Relation:
a) pracownicy Sekretariatu uczestniczyli w około 20 seminariach, konferencjach,
targach, pokazach, kampaniach informacyjnych i imprezach dotyczących tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego prezentując na nich materiały nt.
brd i funkcjonowania KR BRD,
b) przeprowadzono wiele spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych
(organizacje społeczne, fundacje, firmy ubezpieczeniowe oraz inne przedsiębiorstwa) w celu pozyskania ich do współpracy na rzecz bezpieczeństwa na
różnych poziomach struktur BRD,
c) utrzymywano stałe kontakty z dziennikarzami opiniotwórczej prasy codziennej
o zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Superekspress),
z autorami artykułów w periodykach o tematyce ogólnej oraz motoryzacyjnej
(Polityka, Motor, Auto-Świat, BRD, Bezpieczne Drogi, Polskie Drogi) w celu
promocji rozwiązań na rzecz brd, a także przygotowywano materiały dla
dziennikarzy i konsultowano zagadnienia z zakresu problematyki brd,
d) uczestniczono w cyklicznych audycjach Redakcji "Radio Kierowców" Programu
I Polskiego Radia oraz prowadzono rozmowy z radiosłuchaczami w ramach dyżurów telefonicznych,
e) wspierano inicjatywy lokalne na rzecz brd (m.in. współpracowano z samorządem Warszawy w ramach "Warszawskiego okrągłego stołu transportowego").
9. Uczestniczono w pracach związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia.
10. Uruchomiono stronę internetową Krajowej Rady BRD (www.krbrd.gov.pl), na
której zamieszczane są informacje o działaniach Rady i organizacji pozarządowych z nią współpracujących.
11. Opiniowano rozwiązania techniczne, projekty norm i instrukcji w zakresie zarządzania ruchem infrastruktury drogowej oraz motoryzacyjnej wpływających na
poprawę BRD.
12. Brano udział w pracach jury konkursu edukacyjnego z zakresu bezpiecznych zachowań dla dzieci szkół podstawowych. Organizatorem była firma Renault, która zafundowała zwycięskiej klasie wyjazd do Paryża.
13. Przekazano do wykorzystania Przewodniczącym Wojewódzkich Rad BRD raport
opracowany przez Instytut Transportu Samochodowego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury pt. „Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2001 roku”.
14. Współpracowano w wydawaniu kwartalnika „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.
15. W styczniu współorganizowano akcję edukacyjna dla dzieci towarzyszącą zdejmowaniu kilku tysięcy ozdób odblaskowych z Odblaskowej Choinki umieszczonej
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
16. Brano udział w pracach Nadzwyczajnej podkomisji sejmowej nad nowelizacją
ustawy Prawo o ruchu drogowym (16 posiedzeń).
17. Kontynuowano rozpoczęty w ubiegłym roku proces szkolenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania drogami i ruchem drogowym z punktu widzenia jego bezpieczeństwa oraz współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką brd. Szkolenia z zakresu brd objeły pracowników wszystkich szczebli samorządowych, w tym powiatowych.
18. Uczestniczono w pracach rad redakcyjnych wydawnictw „Paragraf na drodze” –
biuletyn informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, „Biuletyn Informacyjny
Prawo Jazdy” oraz "Wychowanie Komunikacyjne".
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19. Rozpoczęto prace nad nowym systemem szkolenia i egzaminowania kierowców.
Temat ten został omówiony na spotkaniu Zespołu Prawnego KR BRD, które odbyło się na początku września 2002 r.
20. Współpracowano z jednostkami naukowo-badawczymi oraz wyższymi uczelniami (ITS, IBDiM, Politechnikami: Krakowska, Warszawska i Gdańska).
21. Opracowano i dystrybuowano broszurę (głównie za pośrednictwem Policji),
pt.: „Zmiany w kodeksie drogowym 2002”, która została wydana we współpracy
z partnerami pozarządowymi z ich środków własnych (około 1 mln egzemplarzy).
22. Rozpoczęto wstępne prace nad wprowadzeniem systemu monitorowania prędkości przy użyciu automatycznych mierników. Odrębna grupę roboczą w tej
sprawie powołało MSWiA.
23. Wraz z Polskim Związkiem Automobilowym uczestniczono w pracach nad opracowaniem programów szkolenia praktycznego dla kandydatów na kierowców i
instruktorów.
24. Obejmowano patronat i współuczestniczono w seminariach i innych imprezach
realizowanych przez organizacje i instytucje rządowe i pozarządowe, m. in.
przez:
a) Gazetę Olsztyńską Edytor Sp. z o.o. – kontynuacja zeszłorocznej akcji „Bezpieczne Wakacje z Gazetą Olsztyńską”,
b) Studio Tańca Duet, którego wychowankowie od dwóch lat we wszystkich
turniejach prezentują, tańcząc w strojach odblaskowych, happening „Lepiej
Widoczni” – Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym, II Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Mikołajkach,
c) Automobilklub Toruński – VII Międzynarodowy Zlot Policyjnych Klubów Motorowych połączony z XXXV Toruńskim Rajdem Samochodowym,
d) Komendę Główną Policji – „Policjant Ruchu Drogowego 2002 Roku”,
e) Komendę Główną Policji, Polski Związek Motorowy, Kujawsko-Pomorski
Urząd Marszałkowski i MENiS – Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego (turniej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych),
f) Szkołę Podstawową im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim –
budowa Miasteczka ruchu drogowego,
g) Klub Pojazdów Zabytkowych – udział Reprezentacji Polski w europejskim pokazie zabytkowych pojazdów (uczestnicy zlotu mieli poprzyczepiane do samochodów hasła propagujące zasady bezpiecznej jazdy),
h) Polski Związek Motorowy – udział uczniów wytypowanych przez Krajowy
Komitet Organizacyjny Turnieju BRD w Europejskim Konkursie Edukacji Drogowej w Szwajcarii,
i) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju – program „Bezpieczna Droga” w ramach
organizowanego dla dzieci i młodzieży akcji pn. „Najpiękniejszy Dzień Lata”.
j) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – seminarium pt.:
„Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem”, które odbyło
sie w Kazimierzu n/Wisłą,
k) POLAMER Studio – współopracowanie i udział w cyklicznym programie telewizyjny „Czy musiało tak być”,
l) Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej – Seminarium GAMBIT
2002,
m) Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich – samochodowe Mistrzostwa
Polski Dziennikarzy „Rajd Żubrów” oraz konferencja prasowa,
n) Automobilklub Polski – Rajd Warszawski,
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25. Uczestniczono w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji prewencyjnej "Odblaskowe
Pierwszaki", której podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na
drogach. Akcja finansowana jest z funduszu prewencyjnego spółek Grupy PZU.
W edycji 2002 r. "Odblaskowych pierwszaków" wzięło udział ponad 450 tys.
pierwszoklasistów z całej Polski. Patronat nad akcją objęli Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komenda Główna Policji oraz Krajowa Rada BRD. Program powstał w związku z obowiązkiem
używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu przez dzieci do 15 roku życia. Zachęcające były również wyniki ubiegłorocznej, pierwszej edycji programu - liczba dzieci, które stały się ofiarami wypadków drogowych zmalała aż o 11%. Jesienią program wspierała kampania
reklamowa w mediach - patronami medialnymi byli: „Wprost”, „Super Express”,
„Radio Zet” i TVP1.
26. Brano udział w wielu szkoleniach i naradach organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz wyższe
uczelnie.
27. Uczestniczono w posiedzeniach Wojewódzkich Rad BRD

Realizacja zadań określonych w Krajowym Programie BRD GAMBIT
i współfinansowanych ze środków Banku Światowego
Od 1993 r. Bank Światowy jest zaangażowany we wspieranie procesu poprawy brd
w Polsce, głównie poprzez pomoc finansową i doradztwo. Obecny Drugi Projekt
Drogowy (pożyczka nr 4236-0-1 POL) zawiera pulę środków przeznaczonych na
wsparcie realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT 2000”. Koordynacja tej części pożyczki leży w gestii Sekretariatu Krajowej Rady
BRD.
Regionalne programy poprawy brd
Współopracowano i wdraża się zadania pilotażowe na drogach wojewódzkich i powiatowych w trzech województwach (małopolskie, pomorskie i podlaskie) obejmujące środki poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz środki
uspokojenia ruchu.
We współpracy z władzami wojewódzkimi zidentyfikowano zakres merytoryczny i finansowy projektów oraz przygotowano i wdrożono porozumienia o współpracy w
zakresie realizacji zadań. Program w woj. podlaskim został w całości zrealizowany i
zakończony, program w woj. pomorskim jest zaawansowany, zaś w woj. małopolskim trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawców.
Dostawa i instalacja „kocich oczek”
Kontrakt dotyczył dostawy i instalacji na sieci dróg krajowych 300 tys. sztuk punktowych elementów odblaskowych dla poprawy widoczności drogi w warunkach
ograniczonej widzialności.
Brano udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej. Wdrożenie projektu prowadzi GDDKiA. Zakończenie realizacji i odbiór kontraktu odbyły się we wrześniu
2002 r.
Akustyczne oznakowanie dróg
Kontrakt polega na instalacji na sieci dróg krajowych grubowarstwowego (strukturalnego) oznakowania krawędziowego jezdni. Oznakowanie to łączy w sobie efekt
dudnienia i wibracji zawieszenia pojazdów.
Sekretariat KR BRD współopracował specyfikację techniczną projektu. Wdrożenie
projektu prowadzi GDDKiA. Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy został anulowany. Kolejne postępowanie rozpocznie się na początku 2003 r.
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Osłony przeciwzderzeniowe
Kontrakt obejmuje instalację na sieci dróg krajowych osłon pochłaniających energię
zderzenia na wystających elementach infrastruktury i obiektów drogowych (np.
rozjazdy).
Współopracowano założenia kontraktu. Wdrożenie projektu prowadzi GDDKiA, która
zidentyfikowała lokalizację miejsc instalacji osłon i jest w trakcie opracowywania
specyfikacji technicznej.
Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg
Kontrakt dotyczy ustanowienia krajowego systemu pomiarowego kluczowych elementów prewencji: prędkości i wykorzystania pasów bezpieczeństwa w połączeniu z
systemem informacyjnym.
Zidentyfikowano i opracowano założenia projektowe, dokumentację przetargową
oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, w toku którego wyłoniono wykonawcę studium. Do końca 2002 r. zrealizowane zostały dwie pełne sesje pomiarowe.
Program Szkoleń w zakresie BRD
Zadanie polega na opracowaniu kompleksowych materiałów szkoleniowych, na podstawie których szkolone będą kadry brd różnych szczebli oraz pracownicy instytucji
wchodzących w skład WR BRD, w trybie kursów stacjonarnych.
Opracowano specyfikację, założenia dla programu szkoleń oraz dokumentację przetargową i rozpoczęto proces wyboru wykonawcy. Podpisanie kontraktu spodziewane
jest na początku roku 2003.
W uznaniu dla dotychczasowej efektywności działań Sekretariatu KR BRD, w ramach
oszczędności uzyskanych na kontraktach budowlanych, realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Bank Światowy, poprzez kierownictwo
resoru infrastruktury, przeznaczył dodatkową pulę środków na zadania z zakresu
poprawy brd. Środki te zostaną rozdysponowane ze szczególnym uwzględnieniem
wojewódzkich programów brd.
Komisja ds. infrastruktury
Komisja Infrastruktury Krajowej Rady BRD prowadziła w 2002 r. następujące działania:
1. Od momentu powołania przez Pana Premiera w dniu 06 sierpnia 2002 r. pierwszych członków Komisji Roboczej Infrastruktury komisja odbyła w 2002 roku dwa
posiedzenia: pierwsze w dniu 09 września i drugie w dniu 21 października.
2. W ramach dwóch posiedzeń komisja ustaliła zasady pracy, formułę prac oraz
przygotowała ramowy plan pracy komisji na okres kilku najbliższych lat.
3. Komisja wnioskowała o powołanie nowych członków komisji w celu zwiększenia
reprezentatywności komisji. Proces powoływania nowych członków nie został
jeszcze zamknięty.
4. Plan pracy komisji podzielony został na dwa etapy działań: zamierzenia krótkofalowe – do zrealizowania do końca 2002 r i zamierzenia długofalowe – których
planowanie odbywa się w podziale na bloki tematyczne.
5. Komisja przyjęła do planu swoich prac na rok 2002 trzy tematy:
- Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych....z
załącznikami
- Przygotowanie projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach
- Wprowadzenie do praktyki audytu brd
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6. Ustalono, że pozostałe tematy prac Komisji, do etapu działań długofalowych zostaną przyjęte, po formalnym nominowaniu pozostałych członków Komisji i po
zgłoszeniu przez nich propozycji tematów do planu prac komisji
7. Przyjęto wstępnie następujące bloki tematyczne prac Komisji:
- przygotowywanie projektów propozycji i opinii aktów prawnych Ministra Infrastruktury mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- wdrożenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
- przygotowywanie propozycji i opinii do warunków technicznych, wytycznych
projektowych oraz katalogów typowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
- prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu brd
- organizacja, szkolenia, edukacja i propaganda w zakresie brd
- bazy danych o drogach i zdarzeniach drogowych
- współpraca międzyresortowa i międzyinstytucjonalna w zakresie brd
- ratownictwo drogowe

Komisja ds. prawnych
W dniu 6 sierpnia 2002 r. powołana została Komisja ds. Prawnych Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W dniu 9 września 2002 r. odbyła ona plenarne
posiedzenie, na którym ustalono najbliższe zadanie Komisji – prace związane z
wprowadzeniem nowych zasad szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców – oraz zadanie przeznaczone do podjęcia w następnej kolejności –
prace nad poprawą skuteczności kontroli ruchu drogowego za pomocą urządzeń do
automatycznej rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Jako podstawę prac nad nowymi zasadami szkolenia i egzaminowania kandydatów
na kierowców i kierowców przyjęto:
• Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce – przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 8 maja 2001 r.
• Uchwałę nr 2 z dnia 28 marca 2002 r. Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zadań Krajowej Rady BRD w 2002 r.
• Rządową strategię antykorupcyjną
• Opracowania Instytutu Transportu Samochodowego.
Na ich podstawie opracowany został dokument programowy pt. „Nowy system uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami”. Dokument ten został poddany szerokim konsultacjom społecznym, w szczególności został przedstawiony ponad 30 organizacjom społecznym reprezentującym różne środowiska związane z motoryzacją,
ruchem drogowym oraz działaniami na rzecz poprawy jego bezpieczeństwa. Niezależnie od ww. konsultacji dokument został opublikowany w internecie na stronach
Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Krajowej
Rady BRD, a jego założenia zostały opublikowane i skomentowane przez krajowe i
regionalne środki masowego przekazu.
Ze względu na zainteresowanie tą tematyką Sejmowej Komisji Infrastruktury otrzymała ona pełną informację na temat prowadzonych prac w tym zakresie, a jej
przedstawiciele (posłowie i inni zaproszeni goście) uczestniczyli w zorganizowanym
we współpracy z Polskim Związkiem Automobilowym wyjeździe na autodrom w Sochaczewie, podczas którego, oprócz pokazu zajęć z techniki jazdy prowadzonych
przez instruktorów PZA, dokonano szczegółowej prezentacji projektowanego systemu.
Ponadto przedstawiciele komisji odbyli około 30 spotkań z zainteresowanymi środowiskami, w tym 15 spotkań wyjazdowych do różnych regionów kraju związanych z
prezentacją i dyskusją nad nowym systemem.
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W wyniku przeprowadzonej konsultacji, na podstawie ww. dokumentu programowego oraz zgłoszonych uwag i postulatów, opracowany został projekt nowej ustawy o
kierujących pojazdami. W projekcie tym przyjęto propozycję kompleksowej regulacji
prawnej odnoszącej się m.in. do:
• wymagań w stosunku do kierujących pojazdami silnikowymi, tramwajami, motorowerami, rowerami i pojazdami zaprzęgowymi,
• warunków, trybu i zasad uzyskiwania dokumentów stwierdzających posiadanie
uprawnień do kierowania pojazdami,
• warunków i zasad szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami,
• warunków i zasad sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierujących pojazdami,
• nadzoru nad szkoleniem, egzaminowaniem i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
• nadzoru nad kierującymi pojazdami, w tym określenie zasad działania systemu
punktów karnych
• szkolenia kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Planuje się w 2003 r. po przyjęciu ww. projektu przez Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przesłanie go do uzgodnień społecznych i międzyresortowych, a następnie przedstawienie Radzie Ministrów.

Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Global Road Safety Partnership)
Global Road Safety Partnership to powołana przez Bank Światowy organizacja promująca zaangażowanie sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz poprawy brd. Pod patronatem Krajowej Rady
BRD działa Polski Komitet GRSP, który realizuje tę funkcję w kraju.
Przewodniczącym Polskiego Komitetu GRSP został Pan Mieczysław Muszyński, Podsekretarz Stanu w MI i Wiceprzewodniczący Krajowej Rady BRD, a nowym Wiceprzewodniczącym Komitetu został Pan Andrzej Grzegorczyk, Sekretarz Krajowej Rady BRD. Dwóch pozostałych wiceprzewodniczących to prof. Ryszard Krystek z Politechniki Gdańskiej oraz Pani Ewa Łabno-Falęcka z DaimlerChrysler.
Do grona Partnerów Polskiego Komitetu GRSP dołączyli: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, AXA Assistance, partner Renault Polska w realizacji programu
Bezpieczeństwo dla wszystkich oraz firma BP Polska.
Zorganizowano dwa spotkania plenarne Polskiego Komitetu GRSP, podczas których
przedstawiono dotychczasowy dorobek i postępy w realizacji projektów. Drugie spotkanie połączone było z przekazywaniem wiedzy w formie warsztatów, na których
zaprezentowano działania Krajowej Rady BRD, stan wojewódzkich programów
GAMBIT, działania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) oraz 3VO,
holenderską organizację pozarządową działającą na rzecz brd.
W czasie warsztatów zorganizowanych dla Podkomisji Stałej ds. Transportu Sejmu
RP została zaprezentowana idea, zakres oraz zasady funkcjonowania GRSP.
Dla członków Polskiej Izby Ubezpieczeń zorganizowano warsztaty z udziałem przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, którym zaprezentowano cele i sposób działania
GRSP.
Uczestniczono w Międzynarodowym Seminarium GAMBIT 2002 Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanym przez Politechnikę
Gdańską.
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Wydano drugi numer biuletynu Wiadomości GRSP Polska oraz broszurę informacyjną
o GRSP w jęz. polskim.
Za pośrednictwem MENiS doprowadzono do nawiązania kontaktów pomiędzy 3VO a
fundacją „Świat na Tak” działającą na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Współorganizowano i uczestniczono w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu
pojazdów ciężkich w ruchu drogowym przeprowadzonych przez jednego z Partnerów
GRSP – firmę Shell. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, firm, organizacji pozarządowych i instytucji badawczych.

Porozumienie o współpracy z Królestwem Holandii (Memorandum of Understanding)
Od 1994 r. Polski Resort Transportu prowadzi współpracę z Ministerstwem
Transportu Królestwa Niderlandów w ramach podpisanego Porozumienia o
Współpracy (Memorandum of Understanding). Współpraca ta polega głównie na
wymianie doświadczeń i przekazywaniu wiedzy w zakresie metod poprawy
bezpieczeństwa na drogach.
Przedstawiciele Sekretariatu KR BRD uczestniczyli w dwóch spotkaniach Komitetu
Sterującego MoU, podczas których dokonano podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowano kroki na przyszłość.
Warsztaty BRD „Quick Scan”
Metoda „quick scan” zostala wprowadzona w ramach holenderskiego programu
„Partnerzy dla Dróg” i polega na analizie charakterystyki istniejącej drogi i jej otoczenia pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz na identyfikacji niskonakładowych środków poprawy brd na istniejących już odcinkach dróg.
Sekretariat Krajowej Rady BRD współopracował założenia do wdrożenia metodologii
Quick Scan w Polsce. W październiku 2002 r. w okolicach Warszawy odbyła się
pierwsza edycja warsztatów przeprowadzona przez holenderskie ministerstwo transportu, GDDKiA i Sekretariat KR BRD podczas której przeszkolono pracowników regionalnych oddziałów GDDKiA. Ze względu na wyjątkowo pozytywny wynik uzgodniono, że w roku 2003 kursy będą kontynuowane.
Sekretariat KR BRD opracował założenia do warsztatów na temat polityki informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs ten zostanie poprowadzony przez ekspertów holenderskich i dotyczyć będzie efektywnych sposobów komunikowania i promowania problematyki brd w otoczeniu społecznym oraz wewnątrz instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Warsztaty
zaplanowane są na koniec 2003 r.
Wobec potrzeby szkoleń w zakresie analizy korzyści i kosztów środków poprawy brd
na szczeblu administracji centralnej i regionalnej w Polsce uzgodniono wspólne rozparzenie możliwości zorganizowania kursów szkoleniowych pod tym kątem.
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1.2. Ministerstwo Infrastruktury
Departament Transportu Drogowego
W Departamencie Transportu Drogowego podejmowane były następujące inicjatywy:
1. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr
216, poz. 1825), która m.in. Wprowadziła ustawowy obowiązek wyposażenia pojazdów
określonego rodzaju (autobusy o dmc powyżej 10 t i samochody ciężarowe o dmc powyżej 12 t) w homologowane ograniczniki prędkości.
2. Opracowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym (w chwili obecnej trwają prace legislacyjne w Sejmie RP)
W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców w
zakresie wymagań dla kierowcy dotyczących stanu zdrowia i jego kwalifikacji. Będą
mieli ono obowiązek kierowania zatrudnionych kierowców na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej (planuje się, że najważniejsze adnotacje prowadzone będą w dokumencie o roboczej nazwie „karta kierowcy”), jak również wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i spełnianiu przez kierowcę
wymagań w zakresie kwalifikacji.
Poza tym projekt zakłada podniesienie wymagań w stosunku do zawodowych kierowców poprzez zwiększenie częstotliwości badań psychologicznych: przed podjęciem
pierwszej pracy w charakterze kierowcy, a następnie co 5 lat do 55 roku życia, co 3 lata pomiędzy 56 a 65 rokiem życia i co rok powyżej 65 roku życia oraz wprowadzenie
dodatkowego badania lekarskiego i psychologicznego w przypadku trwającej ponad
6 miesięcy przerwy w zatrudnieniu w charakterze kierowcy.
3. Doprowadzenie do uchwalenia ustawy z dnia 28 października 2002r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz wydanie na jej
podstawie rozporządzeń, tj.:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie zakresu
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002r. W sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. Nr 236,
poz. 1987);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 237, poz. 2011);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(Dz.U. Nr 237, poz. 2012);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie
transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 237, poz. 2013);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie formularza listy kontrolnej (Dz.U. Nr 237, poz. 2014);
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z
działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu
jego wypełniania (Dz.U. Nr 240, poz. 2072); oraz
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U.
Nr 241, poz. 2085).
Wymienione przepisy wprowadzają do prawa krajowego wymagania techniczne zawarte w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Z 2002r. Nr 194, poz. 1629), stanowiące powszechnie akceptowany standard bezpieczeństwa stosowany obecnie we wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Określają one w sposób jednolity wszystkie warunki
przewozu istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, w tym w szczególności dotyczące:
badań, klasyfikacji i dopuszczania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych do przewozu, konstrukcji i doboru opakowań, konstrukcji cystern i pojazdów, ich eksploatacji,
oznakowania i wyposażenia oraz specjalistycznego szkolenia pracowników. Oznacza to
w praktyce, że polski przewoźnik, jak również producent, nadawca i odbiorca towaru
niebezpiecznego, muszą spełnić takie same surowe rygory jak ich odpowiednicy w krajach Unii Europejskiej.
4. W październiku 2002 roku rozpoczęto działalność kontrolną przez Inspekcję Transportu
Drogowego, w którym to procesie Departament Transportu Drogowego miał wydatny
wkład i udział.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje w ramach wydzielonej puli środków finansowych program poprawy brd na sieci dróg krajowych. W 2001 roku, na sieci
dróg krajowych, stanowiących jedynie około 5 % długości wszystkich dróg w Polsce, ale
przenoszących ponad 40% całego ruchu,:
- wydarzyło się 11.353 wypadków, co stanowi 21 % ogólnej liczby wypadków,
wykazując spadek o 4 % w stosunku do roku 2000,
- zginęły 2.175 osoby, czyli 33 % ogółu osób zabitych, co stanowi spadek o 10 % w
stosunku do roku 2000,
- zranieniu uległo 15.892 osób, co stanowi 23 % liczby wszystkich rannych., oraz wykazując spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2000.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, GDDKiA wykonuje zarówno zadania
wydzielonego programu likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych jak również ustawowe zadania systemowe w zakresie zarządzania, budowy, przebudowy i utrzymania dróg
krajowych.
W roku 2002 wprowadzony został, po raz pierwszy podział planu poprawy brd na dwie
grupy zadań:
1. zadania inwestycyjne wymagające pozwolenia na budowę ,
2. zadania nieinwestycyjne wykonywane bez pozwolenia na budowę, tzw. "zgłoszenio
e''.
Priorytetami GDDKiA w zakresie działań na rzecz poprawy brd w roku 2002 było:
- zwiększenie ilości i zakresu robót inwestycyjnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
- zwiększenie ilościowe niewielkich i nieskomplikowanych robót, wykonywanych na tzw.
"zgłoszenie'' w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
- działania systemowe na ciągach drogowych, jak np. uzupełnianie brakujących barier
energochłonnych w pasie dzielącym, "modernizacja'' starych sygnalizacji świetlnych
itp.,
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-

analizowanie efektywności planu brd, oraz badań "przed'' i "po'', weryfikujących tę
efektywność,
wdrażanie audytu brd przy projektowaniu inwestycji drogowych i mostowych.

Oto podstawowe grupy tematyczne, w ramach których realizowane były działania programu brd w 2002 roku :

1. Wydzielony program likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych
Lista miejsc szczególnie niebezpiecznych została określona na podstawie analiz uwzględniających dane o wypadkach za ostatnie 5 lat. GDDKiA w miejscach koncentracji wypadków, uznanych za szczególnie niebezpieczne wykonuje zabiegi inżynierskie, polegające na
przebudowie odcinków dróg i skrzyżowań lub zmianie organizacji ruchu w postaci budowy: azyli dla pieszych, chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, elementów
rozdzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów, rond, sygnalizacji świetlnej, zmian geometrii skrzyżowań itp.
W 2002 roku ogółem w grupie zadań inwestycyjnych i w grupie zadań na tzw. „zgłoszenie” zrealizowano 186 zadań o wartości 79 mln zł..
W ramach powyższych zadań wykonano m.in. następujące ilości zadań o głównym asortymencie robót:
- budowa rond: 16 zadań
- budowa chodników, zatok, ścieżek rowerowych: 20 zadań
- przebudowa skrzyżowań (wydzielono lewoskręty, azyle itp.): 21 zadań
- budowa sygnalizacji: 28 zadań
- budowa sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych: 10 zadań
- uspokojenie ruchu: 24 zadania
- ustawienie barier energochłonnych: 7 zadań
Na odcinkach, na których zrealizowano zadania inwestycyjne, w latach 1996-2000 wydarzyło się 1494 wypadków, w których zginęło 238 osób. Przewiduje się, że w skali 1 roku,
dzięki zabiegom modernizacyjnym liczba wypadków zmniejszy się o 209, a liczba ofiar
śmiertelnych o 33.
2. Zadania realizowane w ramach II Projektu Drogowego, współfinansowane
przez Bank Światowy.
W 2002 roku został zrealizowany w ramach działań systemowych jeden kontrakt pt.: „Instalacja punktowych elementów odblaskowych ( kocich oczek )” współfinansowany przez
Bank Światowy.
Pozostałe dwa kontrakty tj:
- wykonanie oznakowania strukturalnego, krawędziowego o funkcji akustycznej,
- instalacja osłon energochłonnych
są w trakcie przygotowań i będą realizowane w 2003 roku.
3. Niekonwencjonalne oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
Liczba miejsc oznakowanych niekonwencjonalnie, wykonanych w latach 1998 - 2001 na
sieci dróg krajowych wynosiła 67. Na podstawie wykonanej w roku 2001 pracy naukowobadawczej, mającej na celu określenie efektywności stosowania niekonwencjonalnych
oznakowań, stwierdzono zasadność kontynuowania tych działań. W 2002 roku zatwier21
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dzono do wykonania 31 niekonwencjonalnych oznakowań miejsc szczególnie niebezpiecznych, według nowych zasad, uwzględniających wnioski płynące z w/w badań. Prace związane z ich instalowaniem są na ukończeniu.

4. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z elementów krajowego programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętego przez byłe Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej. GDDKiA jest jednostką wdrażającą pilotażowo audyt brd.
Zadaniem Audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie:
- ocena projektów nowych inwestycji drogowych pod kątem brd,
- ocena planowanych prac polegających na przebudowie dróg pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- analiza miejsc szczególnie niebezpiecznych pod kątem możliwości wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
GDDKiA zakończyła przygotowania do wdrażania procedur audytu brd. "Instrukcja GDDKiA
dla Audytorów BRD'' jest już gotowa i w oparciu o nią realizowane będą w strukturze
GDDKiA procedury brd na drogach krajowych. Zrealizowany został drugi kurs dla audytorów, w którym uczestniczyło 25 pracowników GDDKiA, oraz pracownicy samorządów lokalnych i biur projektów.
5. Mapa kierunkowa dla sieci dróg krajowych na obszarze Polski
We wrześniu 2002 r. GDDKiA rozpoczęła planowaną na lata 2002–2003 wymianę oznakowania kierunkowego na drogach krajowych, której celem jest wprowadzenie na znakach
kierunku umieszczanych na sieci dróg krajowych jednolitej informacji o miejscowościach
kierunkowych.
Ze środków przeznaczonych na ten cel w 2002 r. sfinansowano wymianę oznakowania
kierunkowego na sieci najważniejszych dróg krajowych o długości ok. 9.900 km (60% całkowitej administrowanej sieci dróg). Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca
2003 r.
6. Bieżące utrzymanie dróg
W ramach swoich statutowych działań, GDDKiA wykonuje corocznie wiele robót o charakterze utrzymaniowym, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W 2002 roku wykonywano następujące asortymenty robót :
- odnowy, regeneracje oraz remonty cząstkowe, w celu likwidacji zagrożeń związanych
ze stanem technicznym nawierzchni drogowych,
- modernizacje skrzyżowań, korekta łuków poziomych i budowa zatok autobusowych w
celu poprawy brd,
- uzupełnianie i odnowy oznakowania poziomego, oraz wymianę zniszczonych znaków
pionowych w celu poprawy widoczności i organizacji ruchu,
- budowy sygnalizacji świetlnych, ustawianie i wymiana drogowych barier ochronnych i
słupków prowadzących dla podniesienia warunków bezpieczeństwa użytkowników
ruchu,
- wzmacnianie, naprawa, uzupełnianie i ścinanie poboczy,
- wycinka drzew i krzewów, w celu poprawy widoczności na drogach,
22
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-

wprowadzenie nowego rodzaju informacji - kilometrażu dróg na słupkach prowadzących.
Ponadto, kontynuowano rozpoczęty w 2001 r., we współpracy z jednostkami samorządowymi, program budowy chodników. W ramach tego programu, w roku 2002 zrealizowano
125 zadań za kwotę 13 mln. zł.

7. Monitorowanie dróg
W ramach monitorowania ruchu drogowego, z sieci punktów kontrolnych GDDKiA, w sposób permanentny, zbierane są, oraz przekazywane użytkownikom ruchu drogowego i mediom informacje, pozwalające określić warunki poruszania się po drogach krajowych, w
zakresie:
- natężeń ruchu drogowego i prędkości,
- ważenia ciężarów pojazdów,
- warunków pogodowych ( sieć stacji pogodowych ), w tym zagrożenia gołoledzią,
- warunków przejazdu w okresie zimowym,
- utrudnień w ruchu spowodowanych robotami drogowymi, karambolami, blokadami,
kataklizmami i innymi przyczynami.
W ciągu 2002 roku GDDKiA przy udziale funkcjonariuszy Policji poddała kontroli ważenia
12.483 pojazdów ciężarowych, stwierdzając w 7 % przypadków przekroczenie dopuszczalnych parametrów.
8. Współpraca GDDKiA z partnerami w zakresie brd
Kontynuowana jest wszechstronna współpraca z następującymi partnerami :
- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- GRSP,
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
- Instytut Transportu Samochodowego,
- Politechniki: Gdańska, Krakowska, Warszawska,
- Biura Projektowe,
- Samorządy lokalne,
- Holenderski Instytut SVOW, zajmujący się tematyką brd,
Jak co roku, GDDKiA wspólnie z Policją dwukrotnie tj. wiosną i jesienią, poddała przeglądowi stan oznakowania i bezpieczeństwa na drogach krajowych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z Policją, w ramach powołanej do życia policyjno - drogowej grupy roboczej bezpieczeństwa ruchu drogowego,
opracowała projekt zmodyfikowanej karty zdarzenia drogowego, instrukcji do niej, oraz
systemu procedur umożliwiających wyeliminowanie dotychczasowych niedoskonałości systemu ewidencji wypadków i kolizji.
Nowy wzór karty zdarzenia drogowego umożliwia zapisanie lokalizacji miejsca zdarzenia
na trzy różne, możliwe do kodowania w banku danych, sposoby:
• tradycyjny, przy pomocy zapisu numeru drogi, kilometra i hektometra, gdy do dyspozycji są informacje zapisane na słupkach prowadzących,
• przy pomocy zapisu odległości miejsca zdarzenia do najbliższego skrzyżowania, mierzonej w podanym kierunku,
• poprzez zapis współrzędnych geograficznych w układzie mapy cyfrowej, określonych
przy użyciu GPS.
23

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W zmodyfikowanej karcie wszystkie niezbędne dla administracji drogowej dane oraz
schemat miejsca zdarzenia, umieszczono na tej samej stronie, stwarzając możliwość wykonywania tej strony w wersji samokopiującej, której jedna kopia przeznaczona byłaby dla
służb drogowych lub jej kserowania, bez naruszania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych. Wprowadzono także szereg nowych rubryk, mających na celu precyzyjne i
jednoznaczne opisanie i scharakteryzowanie miejsca i rodzaju zdarzenia, oraz możliwie
dokładne określenie okoliczności i domniemanych przyczyn zdarzenia.
Tym samym celom podporządkowano projekty nowej instrukcji wypełniania karty zdarzenia drogowego, zmiany oprogramowania systemu ewidencji wypadków i kolizji, oraz procedur współpracy Policji z zarządcami dróg, których założeniem podstawowym jest wzajemna wymiana i weryfikacja danych, szczególnie w zakresie lokalizacji miejsc zdarzeń,
oraz wspólna likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na polskich drogach.
Istnieją wszelkie przesłanki, by sądzić, że opracowane przez GDDKiA i Policję zmiany, w
sposób istotny poprawią jakość lokalizowania miejsc zdarzeń drogowych, oraz obiektywizm określania ich przyczyn.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego powstała na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) jako wyspecjalizowana formacja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego:
transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowego.
Do zadań Inspekcji należy między innymi kontrola:
- dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
- stanu technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy;
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy (AETR);
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
- przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR);
- przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP);
- transportu odpadów.
Kontroli podlegają:
- kierowcy wykonujący krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz
niezarobkowy przewóz drogowy;
- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie.
• W dniu 18 marca 2002r. w Legionowie pod Warszawą rozpoczęło się szkolenie pierwszych 80 kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, którzy pojawili
się na naszych drogach w październiku ubiegłego roku. Kursanci w ramach wykładów
prowadzonych przez ekspertów polskich, niemieckich i francuskich zdobywali wiedzę z
zakresu przepisów kodeksu drogowego, kontroli dokumentów, warunków technicznych
pojazdów, kodeksu pracy, czasu pracy i odpoczynku kierowców, warunków przewozu
materiałów niebezpiecznych, transportu zwierząt, odpadów, opłat za korzystanie z
dróg, dostępu do rynku i zawodu. Inspektorzy odbyli też szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków oraz zapoznali się z technikami samoobrony. Inspektorzy ITD odbyli również szkolenie z jazdy samochodami w warunkach
ekstremalnych w celu podniesienia bezpieczeństwa jazdy pojazdami służbowymi.
• Już od 25 kwietnia, w ramach zajęć praktycznych, kandydaci na inspektorów ITD
wspólnie z Policją przeprowadzali kontrole drogowe. Podczas kontroli sprawdzali stan
techniczny zatrzymywanych pojazdów, czas pracy kierowców i warunki przewozów to24
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warów niebezpiecznych (ADR). Kursantom służyli pomocą eksperci francuscy, specjalizujący się w zagadnieniach umowy AETR, kontrolując czas pracy kierowców, oraz eksperci niemieccy – specjaliści w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).
Swoją fachową wiedzę przekazywali także instruktorzy - policjanci, którzy są specjalistami w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów.
Po tragicznych wypadkach polskich autokarów za granicą latem 2002 roku, kandydaci
na inspektorów wspólnie z Policją skontrolowali kilkadziesiąt turystycznych, wycieczkowych i rejsowych autokarów. Wykryto bardzo dużo nieprawidłowości w zakresie złego
stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców. Zatrzymano kilkanaście dowodów rejestracyjnych, nałożono mandaty karne a wielu kierowcom udzielono pouczeń.
Kandydaci na inspektorów I edycji szkolenia, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy,
przeprowadzili kontrole w firmach przewozowych, których autokary uczestniczyły w
tragicznych wypadkach. Stwierdzono nieprawidłowości we wszystkich kontrolowanych
przedsiębiorstwach, przy czym na szczególną uwagę zasługuje fakt braku w każdym z
nich tarcz tachografów, które rejestrują m. in. czas pracy kierowców.
W ramach w/w kursu, w maju i czerwcu, przeprowadzane były wspólnie z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ważenia pojazdów na punkcie kontrolnym w Załuskach koło Niepiekieł. Kontrole pokazały, że po naszych drogach jeździ dużo przeładowanych pojazdów, degradując nawierzchnię oraz pogarszając bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tego typu kontrole pozwalają w coraz większym stopniu eliminować
przeładowane pojazdy z dróg.
I edycja kursu specjalistycznego kandydatów na inspektorów ITD zakończyła się 20
września 2002 roku uroczystym wręczeniem nominacji na młodszych inspektorów ITD.
Od miesiąca października ta pierwsza grupa inspektorów ITD rozpoczęła regularne kontrole drogowe i w przedsiębiorstwach transportowych – w ramach posiadanych uprawnień określonych w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku.
Szkolenie następnej 80 osobowej grupy kandydatów na inspektorów ITD rozpoczęło się
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 7 października 2002 roku. Kandydaci
na inspektorów ITD II edycji kursu w ramach praktyk przeprowadzali również kontrole
drogowe w 2002 roku wspólnie z trenerami – inspektorami ITD, policją i ekspertami
francuskimi.
Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczyli w pracach
ustawodawczych, zmierzających do nowelizacji ustaw, związanych z transportem drogowym i czasem pracy kierowców. Wniesiono propozycje zmian:
- do projektu rozporządzenie MSWiA w sprawie badań oryginalności pojazdów,
- do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
- do ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym;
- do ustawy o czasie pracy kierowców.
Wniesiono także propozycje do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu dokonywania badań na obecność w organizmie środków odurzających.
Pracownicy GITD czynnie uczestniczyli w wielu konferencjach naukowo – technicznych,
spotkaniach organizowanych przez ZMPD, PIGTSiS, SITK oraz przez inne organizacje i
stowarzyszenia branżowe. Ukazało się wiele publikacji prasowych, specjalistycznych artykułów w prasie branżowej oraz informacji w radiu i telewizji dotyczących poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odbyło się również kilkadziesiąt spotkań z krajowymi i międzynarodowymi przewoźnikami.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakupił w 2002 roku 16 samochodów specjalistycznych typu furgon z niezbędnym wyposażeniem specjalistycznym dla inspektorów ITD. Odbyło się to zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy z dnia 10
25
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czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Samochody wyposaża się w urządzenia diagnostyczne i przyrządy pozwalające ocenić stan techniczny pojazdów podczas
kontroli drogowych. Ponadto od Inspekcji niemieckiej BAG zakupiono na bardzo korzystnych warunkach 18 specjalistycznych pojazdów samochodowych z wyposażeniem
dla ITD.
• GITD przygotował broszurę adresowaną do przedsiębiorców i kierowców na temat zadań i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz niezbędnych wymagań w
zakresie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania transportu drogowego. Nakład
w wysokości 7500 egzemplarzy broszury „Inspekcja Transportu Drogowego” został
rozprowadzony przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, Służbę Celną,
Policję, Straż Graniczną, Instytut Transportu Samochodowego, Państwową Inspekcją
Pracy wśród zainteresowanych przewoźników drogowych. Rozprowadzono również broszury dotyczące czasu pracy kierowców (AETR) i na temat interpretacji ustawy o transporcie drogowym.
• W celu zwiększenia skuteczności działania Inspekcji Transportu Drogowego i lepszej
koordynacji kontroli podpisano w 2002 roku stosowne porozumienia o współpracy z
Komendą Główną Policji, Państwową Inspekcją Pracy i Służbą Celną.
• Główny Inspektor Transportu Drogowego w m-cu listopadzie 2002 roku powołał Zespół
Konsultacyjno-Doradczy przy GITD, w którego skład weszli przedstawiciele organizacji
o charakterze ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych. Podczas
wspólnych posiedzeń (raz w miesiącu) są omawiane również zagadnienia dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, skala i najczęstsze naruszenia. Są przekazywane opinie inspektorów w tym m. in. dot. stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców,
przewozu towarów niebezpiecznych.
• W końcu 2002 roku opracowano w GITD dokument p.t. „Kierunki działania Inspekcji
Transportu Drogowego w roku 2003” zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury, w
którym są wyznaczone cele i kierunki działania ITD.
Jednym z najważniejszych celów ITD jest m. in.:
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
- kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców – w transporcie międzynarodowym na podstawie umowy AETR w transporcie krajowym – w związku z
wejściem w życie ustawy o czasie pracy kierowców;
- kontrolę stanu technicznego pojazdów; kontrolę przeładowania poprzez sprawdzanie mas i nacisków na osie pojazdów.
poprawa infrastruktury drogowej poprzez:
- kontrolę masy i nacisków na osie pojazdów; zbieranie i przekazywanie informacji o
miejscach niebezpiecznych i niedostatecznie oznakowanych do zarządów dróg.
● Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty
Transportu Drogowego za okres od dnia 01.10.2002 r. do dnia 31.12.2002r.
Liczba skontrolowanych pojazdów
12215
w tym:
przewoźnicy krajowi
9726
przewoźnicy zagraniczni
2489
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
3093
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Zestawienie przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty
Transportu Drogowego za okres 01.10.2002 – 31.12.2002
Lp.

Liczba skontrolowanych pojazdów
W tym
Ogółem
krajowych
zagranicznych

Województwo

Ilość
inspektorów

Liczba wydanych
decyzji adminstr.

1.

Dolnośląskie

5

805

640

165

208

2.

KujawskoPomorskie

4

510

393

117

142

3.

Lubelskie

6

901

668

233

492

4.

Lubuskie

2

440

223

217

59

5.

Łódzkie

5

914

830

84

202

6.

Małopolskie

6

696

462

234

262

7.

Mazowieckie

11

1446

1077

369

243

8.

Opolskie

3

748

590

158

162

9.

Podkarpackie

6

817

747

70

148

10.

Podlaskie

4

461

240

221

161

11.

Pomorskie

4

778

721

57

157

12.

Śląskie

6

948

751

197

283

13.

Świętokrzyskie

3

537

529

8

125

14.

WarmińskoMazurskie

4

401

297

104

112

15.

Wielkopolskie

7

1039

856

193

204

16.

Zachodniopomorskie

3

774

702

72

133
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1.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W roku 2002 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmowało szereg
działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należały do nich:
1) nadzór nad Policją i bieżąca analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) opracowanie Rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli „BEZPIECZNA POLSKA”, który zakłada między innymi stwarzanie warunków do bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz konsekwentne karanie – we współpracy z organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości – sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych.
W ramach tego punktu Programu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) przygotowało opracowanie pt. „Ocena skuteczności współpracy Policji z organami
samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza”. Opracowanie zostało wykonane przez Departament Porządku Publicznego
MSWiA we współpracy z Departamentem Administracji Publicznej MSWiA. Opracowanie przygotowano na podstawie informacji za lata 2001-2002 przekazanych
przez: Komendę Główną Policji, wojewodów (którzy są zgodnie z ustawą Prawo o
ruchu drogowym, Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego) oraz Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych,
b) opracowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U.
Nr 53, poz. 563 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 2, poz. 25) w celu przyznania funkcjonariuszom straży gminnych i miejskich prawa używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań
sygnalizacji świetlnej przez kierujących pojazdami. Według obecnie obowiązujących przepisów jedynie funkcjonariusze Policji posiadają uprawnienia do obsługi
ww. urządzeń. Przyznanie powyższych uprawnień strażom gminnym (miejskim)
powinno sprzyjać poprawie stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
które w dużej mierze zależy także od sprawnego ścigania i karania osób naruszających obowiązujące przepisy;
3) kontynuowanie prac nad uruchomieniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, która z pewnością przyczyni się do sprawniejszego identyfikowania kierowców
notorycznie naruszających przepisy ruchu drogowego,
4) udział w pracach nad zmianą przepisów w zakresie nowego systemu uzyskiwania
uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

Komenda Główna Policji
Zła sytuacja odnosząca się do stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, trwa już od kilkunastu lat. W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych odnotowano w
1997 roku, w tym samym roku stwierdzono też największy wzrost liczby osób rannych w
zdarzeniach drogowych.

Główne obszary zagrożeń w ruchu drogowym.
Polskie drogi stają się miejscem tragedii, każdego dnia w wyniku wypadków drogowych
ginie ok. 18 osób, czyli ponad 4 rodziny w tradycyjnym układzie 2+2. Jak podają
autorzy programu GAMBIT1, co czwarty zgon z powodu nieszczęśliwych wypadków (wypadki przy pracy, zatrucia, utonięcia, katastrofy itp.) w Polsce jest wynikiem zdarzenia na
drodze. Eksperci Banku Światowego szacują, że Polska co roku traci 2,7% Produktu Kra1

Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – GAMBIT 2000. Połączone Zespoły Autorskie, Gdańsk
2000
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jowego Brutto z tytułu wypadków drogowych. Według BŚ całkowite koszty wypadków
drogowych w Polsce sięgają 3 mld USD rocznie.
W wyniku analizy statystycznej wypadków drogowych - przeprowadzonej dla potrzeb programu GAMBIT – uznano iż, największą redukcję zagrożenia na polskich drogach przynieść może koncentracja działań na następujących problemach:
- nadmierna prędkość jazdy,
- młodzi kierowcy,
- niechronieni użytkownicy dróg,
- nietrzeźwi użytkownicy dróg,
- ciężkość wypadków,
- przejścia dróg przez małe miejscowości,
- miejsca koncentracji wypadków drogowych.
Policja, poprzez swoje działanie, ma bezpośredni wpływ na trzy spośród powyższych zagadnień. Są to: nadmierna prędkość jazdy, nietrzeźwość kierujących, bezpieczeństwo pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu. Zauważyć należy również, że zagadnienia te są ściśle powiązane ze sobą i często występują jednocześnie. Jednak zjawiska takie
jak nadmierna prędkość jazdy i nietrzeźwość kierujących nie są jedynie polską specyfiką.
Występują one także w innych państwach europejskich i policje tych krajów, podobnie jak
Policja polska, traktują je priorytetowo wśród swoich działań.

Nadmierna prędkość jazdy
Przede wszystkim zaznaczyć należy, iż określenie: nadmierna prędkość jazdy, dotyczy nie
tylko przekraczania przez kierujących dopuszczalnych limitów prędkości, wynikających z
przepisów ogólnych bądź z treści znaków drogowych. Jako nadmierną prędkość jazdy rozumieć należy także niedostosowanie prędkości do warunków panujących w danym momencie na drodze, czyli jazdę z prędkością dopuszczalną jednak bez uwzględniania warunków ruchu, a tym samym przekroczenie bariery „prędkości bezpiecznej”. Najlepszym
przykładem może być sytuacja, w której kierujący pojazdem poruszający się z dozwoloną
prędkością, lecz w trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas ulewnego deszczu,
nie bierze pod uwagę tego dodatkowego czynnika, wpada w poślizg i powoduje wypadek
drogowy.
Oczywiście jednoznaczne określenie, jaki odsetek wypadków drogowych spowodowany
był tylko i wyłącznie nadmierną prędkością, jest bardzo trudne. Nie można zapominać, że
wypadek drogowy jest zwykle efektem kilku czynników występujących łącznie.
Dane statystyczne gromadzone przez Policję wykazują, iż w 2002 roku, około 1/5 wszystkich wypadków drogowych , związana była z nadmierną prędkością.
Policja starając się przeciwdziałać wzrostowi tego negatywnego zjawiska na naszych drogach realizuje przedsięwzięcia w kilku płaszczyznach. Głównie przejawia się to w wykonywaniu ustawowego obowiązku nadzoru nad ruchem drogowym i jego kontroli. Zdając sobie sprawę z tego, iż istotne oddziaływanie na uczestników ruchu osiąga się już przez samą obecność policjantów na drogach, największą aktywność skierowano na modyfikację
taktyki pełnienia służby, w kontekście ujawniania kierujących naruszających obowiązujące
limity prędkości.
Sukcesywnie do służby kieruje się coraz więcej nie oznakowanych radiowozów wyposażonych w rejestratory wideo. Podkreślić należy, że przy pomocy tych pojazdów policjanci
ujawniają i rejestrują także inne wykroczenia, popełniane nagminnie przez uczestników
ruchu drogowego, w tym m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przekraczanie jezdni przez pieszych, czy też niezgodne z
przepisami parkowanie pojazdów.
Zmianom ulega także sposób wykorzystywania „tradycyjnych” radarowych mierników
prędkości. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż w przypadku odcinków dróg poza
terenem zabudowanym udział kierowców, przekraczających dopuszczalne prędkości w ru29
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chu swobodnym, wynosi średnio ok. 50 %, a na przejściach drogowych przez małe miejscowości ok. 65 %.2. Pojedyncze posterunki kontroli prędkości przestają zdawać egzamin.
Kierowcy widząc patrol zmniejszają prędkość, aby po minięciu go, przyspieszyć ze świadomością, że przez kilka najbliższych kilometrów nie spotkają Policji i mogą jechać z niedozwoloną prędkością. Aby przeciwdziałać takim zachowaniom, na szczególnie zagrożonych odcinkach dróg kaskadowo rozmieszcza się kilka patroli wyposażonych w radarowe
mierniki prędkości. Tym samym kontrola przestrzegania prędkości „rozciągnięta” zostaje
na dłuższy odcinek drogi. Podkreślić należy, że tego typu działalność wiąże się nierozerwalnie z wyciągnięciem konsekwencji prawnych wobec sprawców naruszeń, nie należy jej
postrzegać jako tylko i wyłącznie „łapanie na radar”. Tego typu działania przyczyniają się
do „uspokojenia” ruchu na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg, a przez to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co należy do podstawowych zadań Policji.
Kolejnym krokiem mającym na celu eliminowanie zjawiska jazdy z nadmierną prędkością
jest wprowadzenie systemu automatyzacji kontroli prędkości. Na wyznaczonych trasach i
odcinkach dróg w niedalekiej przyszłości rozmieszczone zostaną urządzenia samoczynnie
rejestrujące pojazdy przekraczające dopuszczalne limity prędkości określone dla danego
odcinka drogi. W niektórych jednostkach Policji takie urządzenia już są stosowane bądź
jako stacjonarne, bądź jako ruchome stanowiska kontroli prędkości pojazdów. Wprowadzenie do użytku tych urządzeń pozwoli zwiększyć liczbę patroli policyjnych dynamicznie
nadzorujących ruchu drogowy, co z kolei podniesie poziom prewencyjnego oddziaływania
Policji.

Nietrzeźwość kierujących
Kolejnym obszarem zagrożenia w którym Policja działa szczególnie aktywnie, jest kwestia
ujawniania nietrzeźwych uczestników ruchu. Co prawda, jak zauważają autorzy programu
GAMBIT, (…) 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 spirytusowych3.
Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w okresie styczeń – listopad bieżącego roku
6.075 wypadków, co stanowi 12,5% ogółu.
W porównaniu do podobnego okresu roku ubiegłego odnotowano o 207 wypadków więcej (tj. +3,5%) .
Wśród nietrzeźwych sprawców wypadków drogowych nadal dominują kierowcy – spowodowali oni 68,9% wypadków.
Problem udziału nietrzeźwych uczestników ruchu w wypadkach drogowych istnieje nadal i
znajduje się w stałym zainteresowaniu Policji, której celem jest wyeliminowanie z ruchu
maksymalnie dużej liczby osób nietrzeźwych poruszających się po polskich drogach. Z
uwagi na to, że największe zagrożenie powodują nietrzeźwi kierujący, to na nich skupia
się znaczna część działań Policji.
Przedsięwzięcia Policji w tym zakresie prowadzone są wielotorowo. Stale prowadzona jest
działalność edukacyjna, propagująca jazdę „na trzeźwo”. Oczywiście sama Policja nie jest
w stanie w pełni realizować tej funkcji, dlatego też konieczna jest współpraca z innymi
podmiotami. Na pierwsze miejsce wysuwają się tu, z uwagi na zasięg i siłę oddziaływania,
media. Policjanci korzystający z tego kanału dostępu do społeczeństwa, przedstawiają zagrożenia jakie niosą za sobą nietrzeźwi kierujący. Przykładem działalności stricte prewencyjnej może być współpraca Policji z firmami zajmującymi się reklamą zewnętrzną. W ramach prowadzonej kampanii reklamowej, dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego,
szczególny nacisk kładziony jest właśnie na problem kierowania pojazdami pod wpływem
2
3

Tamże.
Tamże
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alkoholu. Nie można jednocześnie zapomnieć o ogromnej roli jaką w tej sprawie odegrać
musi całe społeczeństwo. Kluczem do sukcesu jest taka zmiana obyczajowości, aby fakt
kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu przestał być tolerowany przez ogół społeczności. Wspólne działania Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mediów, organizacji społecznych budujące negatywny obraz nietrzeźwego za kierownicą, mogą przyczynić się do zmniejszenia się liczby nietrzeźwych kierujących pojazdami na polskich drogach.
Świadomość znacznego zagrożenia ze strony nietrzeźwych kierujących powoduje, iż
oprócz działalności edukacyjnej, w stałym zainteresowaniu Policji jest ujawnianie i eliminowanie ich z ruchu. Stąd pomysł i konieczność zmiany taktyki pracy policjantów. Niezależnie od badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykonywanych w trakcie „rutynowych” kontroli pojazdów, organizowane są wzmożone akcje, których celem jest
eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących pojazdami. Przykładem są realizowane
przez wszystkie komendy wojewódzkie Policji wzmożone działania pn. „POMIAR”, polegające na zmasowanej kontroli stanu trzeźwości kierujących pojazdami. W 2002 r. w działaniach tych brało udział (na zasadzie wielokrotności) 59.824 policjantów. Kontroli poddano
441.764 kierujących pojazdami. W rezultacie przeprowadzonych kontroli ujawniono 9.108
nietrzeźwych kierujących, w tym 4.302 kierujących samochodami osobowymi. Należy podkreślić, że w działania te włączone były lokalne środki komunikowania masowego (prasa,
radio, telewizja) realizowana więc była jednocześnie działalność profilaktyczna skierowana
do kierujących pojazdami w celu maksymalnego zmniejszenia liczby nietrzeźwych wśród
tej grupy uczestników ruchu.
Podkreślić należy fakt, iż ujawniania kierujących pojazdami „po spożyciu alkoholu” nie należy postrzegać jako formy represjonowania obywateli przez Policję, lecz jako będące w
interesie społeczeństwa eliminowanie z ruchu potencjalnych sprawców najtragiczniejszych
zdarzeń.
W porównaniu z 2001 stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod
wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 11.787 osób, tj.
+8,1%

Bezpieczeństwo pieszych
Trzecim obszarem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na których skupia swoją
działalność Policja jest bezpieczeństwo pieszych i innych „niechronionych” uczestników ruchu. Zagadnienie to jest niezwykle ważne, gdyż jak wynika z policyjnych danych, blisko
40% wszystkich ofiar wypadków drogowych stanowią piesi, rowerzyści, motorowerzyści.
Określani są oni mianem „niechronionych” gdyż, (…) w przeciwieństwie do poruszających
się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na
działanie poduszek powietrznych czy pasów bezpieczeństwa, nie mają zastosowania w ich
przypadku wszelkiego rodzaju wzmocnienia czy też kontrolowane strefy zgniotu4.
Realizowane przez wszystkie komendy wojewódzkie Policji działania „PIESZY”, skierowano
na poprawę bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu. Działania te są kontynuacją
przedsięwzięć zapoczątkowanych w kwietniu 2000 roku. W trakcie prowadzonych działań
ujawniano naruszenia przepisów ruchu drogowego we wzajemnych relacjach kierujący –
pieszy. Według danych w bieżącym roku, wobec sprawców wykroczeń zastosowano środki
represyjne w postaci nałożenia mandatu karnego (80.919 przypadków) skierowania wniosku o ukaranie (3.346 przypadków) oraz pouczeń (131.570). Niezależnie od czynności
zmierzających do ujawnienia osób naruszających przepisy prowadzono również działania
o charakterze edukacyjno – propagandowym, zmierzające do poprawy świadomości bezpiecznego poruszania się po drogach; w ramach akcji „PIESZY” zorganizowano 1.729
szkoleń i prelekcji, uczestniczono także w 466 audycjach radiowo – telewizyjnych.
4

Anna Zielińska – Dlaczego III Tydzień BRD poświęcono niechronionym uczestnikom ruchu drogowego,
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – kwartalnik ITS, Numer specjalny/2000.
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Działania bezpośrednio ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zjawisk
w ruchu drogowym.
Transport materiałów niebezpiecznych
W zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom przy transporcie materiałów niebezpiecznych, przeprowadzano w każdym województwie raz na kwartał działania „NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY”. Czynności kontrolne wykonywały zespoły złożone z przedstawicieli
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, inspektoratów obrony cywilnej, inspektoratów ochrony środowiska, transportowego dozoru technicznego. Transporty kontrolowano na drogach, a także podczas ich załadunku i rozładunku.
W trakcie działań skontrolowano 22.909 pojazdów, w tym 21.944 pojazdy na drodze i
965 podczas załadunku lub rozładunku. Ujawniono ogółem 8.648 braków w wyposażeniu
pojazdów oraz braków technicznych. Na kierujących pojazdami nałożono 3.386 mandatów karnych i skierowano 26 wniosków o ukaranie do sądów. Ponadto zatrzymano 563
dowody rejestracyjne i skierowano pojazdy na badania techniczne, 93 pojazdy nie zostały
dopuszczone do dalszej jazdy. Ujawniono również 12 nietrzeźwych kierowców przewożących materiały niebezpieczne.
Akcje policyjne w okresie zwiększonego natężenia ruchu.
W 2002 roku, w okresach spodziewanego zwiększonego natężenia ruchu na drodze, prowadzone były także wzmożone działania policyjne, tj.:
− działania pod kryptonimem „Majowy weekend”, w dniach 26. 04 - 05.05. 2002,
− działania pod kryptonimem „Czerwcowy weekend”, w dniach 29.05 - 02.06. 2002 r.
− działania pod kryptonimem „ Powrót 2002”, w dniach 30.08 – 1.09. 2002 r.
− działania pod kryptonimem „Znicz 2002”, w dniach 31.10 – 3.11.2002 r.
Podstawowym zadaniem policjantów ruchu drogowego w ramach tych działań było:
− ułatwianie ruchu pojazdów, szczególnie na głównych węzłach komunikacyjnych oraz
głównych drogach wylotowych z aglomeracji,
− zdecydowana reakcja na przypadki nieprawidłowego wyprzedzania ( z lewej lub prawej
strony ) poruszającej się wolniej kolumny pojazdów,
− podejmowanie stanowczych interwencji wobec uczestników ruchu popełniających wykroczenia, które zgodnie z prowadzonymi analizami zagrożenia stanowią główne przyczyny wypadków drogowych.
Kontrola autobusów.
Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły, oraz w trakcie podróży autokarowych do zadań stałych policjantów ruchu drogowego wprowadzone zostały
kontrole „Gimbusów” - pojazdów dowożących dzieci i młodzież do szkoły. Także w przypadku wyjazdów wycieczkowych policjanci ruchu drogowego kontrolują stan techniczny
autokarów którymi podróżować mają dzieci i młodzież .
Centralna koordynacja służby.
Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg w Komendzie
Głównej Policji opracowano ogólnokrajowy harmonogram zasad pełnienia służb na drogach. Koncepcję funkcjonowania tras centralnie koordynowanych opracowano w oparciu
m.in. o:
─ analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając liczbę wypadków drogowych, miejsca i czas ich zaistnienia, dzień tygodnia oraz porę dnia,
─ analizę przestępstw kryminalnych popełnianych na drogach (w szczególności napady
na TIR-y, trasy przerzutu kradzionych pojazdów i towarów),
─ analizę średnio dobowego ruchu pojazdów samochodowych sieci dróg krajowych,
Wprowadzenie harmonogramu centralnej koordynacji służby ma m. in. na celu:
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poprawę skuteczności i szybkości działania Policji w sytuacjach szczególnych,
zmniejszenie liczby przestępstw kryminalnych popełnianych na drogach,
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych,
podniesienie skuteczności nadzoru nad transportem drogowym, krajowym i międzynarodowym,
─ zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych na głównych szlakach komunikacyjnych kraju.

─
─
─
─

Działania o charakterze edukacyjnym i współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką BRD
Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji organizowało wiele działań profilaktyczno – propagandowych, ukierunkowanym na krzewienie wiedzy o bezpiecznym poruszania się po drogach. Działalność ta polega m.in. na stałym informowaniu społeczeństwa
za pośrednictwem środków masowej komunikacji o zagrożeniach w ruchu drogowym, a
także na przedstawianiu na łamach prasy opracowań dotyczących przepisów ruchu drogowego. Jako przykład tego typu działalności wymienić można:
− uczestnictwo we wprowadzeniu pilotażowego programu edukacyjnego pn. „Bezpieczeństwo dla wszystkich – Droga i ja” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, realizowanego przez firmę Renault Polska przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Transportu Samochodowego, Krajową Radą BRD oraz
programu „Odblaskowe pierwszaki” wspólnie z PZU S.A.,
− propagowanie w mediach przedsięwzięcia prewencyjne przeprowadzane przez Policję,
np. akcja „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne wakacje”. Założenia
wymienionych akcji prewencyjnych są opracowywane w Zarządzie Ruchu Drogowe
KGP. Uzyskane wyniki są analizowane, wnioski z analiz wykorzystuje się przy opracowywaniu kolejnych przedsięwzięć prewencyjnych, a także szeroko są nagłaśniane w
środkach masowego przekazu,
− przeprowadzono w maju br. z firmą ubezpieczeniową Generali ogólnopolską akcję
prewencyjno-edukacyjną pn. „Jabłko-cytryna – generalnie zwolnij !” mającą na celu
poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w okolicach
szkół i na obszarach zabudowanych,
− w ramach działań przygotowawczych do realizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich prowadzono
obsługę Biura Organizacyjnego ww. przedsięwzięć, w tym:
• zorganizowanie w maju br. dwóch ogólnopolskich półfinałów młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego dla województw strefy zachodniej i wschodniej w Poznaniu
i Myślenicach,
• udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu XXV Finału Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w
Żninie ( 31.05-2.06. br. ),
• przygotowanie i przeprowadzenie Finału Centralnego VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich w Warszawie w
dniach 7-8 czerwca br.
Niezależnie od wspomnianych powyżej działań, na szczeblu centralnym prowadzona jest
ścisła współpraca z instytucjami spoza Policji, zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa
ruchu drogowego, m.in. Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Global Road
Safety Partnership, Polskim Związkiem Motorowym, Instytutem Transportu Samochodowego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, towarzystwami ubezpieczeniowymi itp.
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Baza danych o wypadkach drogowych.
W Komendzie Głównej Policji prowadzona jest centralna baza danych Systemu Ewidencji
Wypadków i Kolizji (SEWIK). W roku 2002 w ramach współpracy Policji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odbyły się trzy spotkania grup roboczych, których
głównym zadaniem było wypracowanie takich zasad lokalizowania zdarzeń drogowych,
które umożliwiłyby służbom odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową wyeliminowanie
wpływu czynnika „droga” na powstawanie wypadków drogowych. Podczas spotkań pracowano także nad nowym wzorem karty zdarzenia drogowego, spełniającego oczekiwania
tak drogowców jak i Policji. Przedmiotem dyskusji były także kwestie związane z procedurą wymiany informacji analitycznych pomiędzy jednostkami policji i organami administracji
drogowej.
Działalność legislacyjna.
Funkcjonariusze Zarządu Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej
Policji opracowywali projekty aktów wykonawczych do ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
takich jak:
− rozporządzenie MSWiA w sprawie usuwania pojazdów – rozporządzenie weszło w życie,
− rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego trybu kontroli paliwa używanego do
napędu pojazdów mechanicznych – rozporządzenie weszło w życie,
− rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego,
− rozporządzenie MSWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym,
− rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy
ruchu drogowego – rozporządzenie weszło w życie.
Ponadto policjanci z Zarządu Ruchu Drogowego BSP KGP uczestniczyli w pracach legislacyjnych związanych z opiniowaniem propozycji nowelizacji tej ustawy oraz innych aktów
prawnych związanych pośrednio lub bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich pięciu lat pokazuje wzrost liczby
wypadków i awarii drogowych, podczas których niezbędna była interwencja jednostek
ochrony przeciwpożarowej. Rośnie nie tylko liczba interwencji, coraz większe są również
rozmiary i skutki zdarzeń drogowych. Powyższa sytuacja jest pośrednim skutkiem stale
pogarszającego się stanu nawierzchni dróg na terenie całego kraju, używaniem coraz
większej liczby niesprawnych pojazdów mechanicznych, dużego wzrostu natężenia ruchu
oraz brawury kierowców.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W KOMUNIKACJI DROGOWEJ
W LATACH 1998 ÷ 2002
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA - OGÓŁEM
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Miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej są najliczniejszą grupą spośród wszystkich
rodzajów miejscowych zagrożeń. W roku 2002 było ich 38071 co stanowi prawie 20 %
wszystkich miejscowych zagrożeń w skali kraju i ponad 10 % ogółu interwencji jednostek
ochrony przeciwpożarowej. W porównaniu do roku 2001 liczba miejscowych zagrożeń w
komunikacji drogowej wzrosła o 13 %.
W chwili obecnej co piąty wyjazd do miejscowego zagrożenia związany jest z wypadkiem
drogowym. Wprawdzie w roku 1998, kiedy to na 93981 miejscowych zagrożeń przypadło
29478 zdarzeń w komunikacji drogowej, ich udział wynosił ponad 31% - czyli więcej niż
obecnie, nie jest to jednak spowodowane poprawą bezpieczeństwa na drogach, lecz jest
ściśle związane z bardzo dynamicznym wzrostem ogółu miejscowych zagrożeń w innych
niż ratownictwo drogowe dziedzinach.
Statystycznie, w skali roku, do wypadku drogowego jednostki straży pożarnej wyjeżdżają
co 14 minut.
Biorąc pod uwagę rodzaj środków transportu, największy udział w wypadkach drogowych
mają tradycyjnie samochody osobowe – 24614 zdarzeń oraz samochody ciężarowe - 5657
zdarzeń. Coraz większy udział notuje się w grupie motocykli – 450 zdarzenia i wśród zdarzeń z potencjalnie największa liczba ofiar czyli z udziałem autokarów – 578 interwencje.
„Zauważalną” grupą zdarzeń w komunikacji drogowej stały się również wypadki z udziałem maszyn rolniczych, których w roku 2002 było 196. Szczegóły na tabeli poniżej.
Ilość miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej
w rozbiciu na grupy środków transportu
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Największą ilość miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej odnotowano w województwach:
─ mazowieckim
- 4451 interwencji,
─ śląskim
- 3374 interwencji,
─ małopolskim
- 3330 interwencji.
Działania jednostek PSP podczas likwidacji miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej
najczęściej polegały na:
1. zabezpieczaniu miejsca zdarzenia
- 37726 przypadków
2. zbieraniu, neutralizowaniu i usuwaniu substancji chemicznych - 23955 przypadków
3. rozcinaniu, podnoszeniu i przemieszczaniu pojazdów
- 16691 przypadków
Równocześnie jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały szereg czynności mających na celu ratowanie ludzi i opiekę nad rannymi. Do najczęściej powtarzanych należą:
1. uwalnianie ludzi z rozbitych pojazdów
– 3581 przypadków,
2. opatrywanie ran
– 746
”
3.
zabezpieczanie przed utratą ciepła
– 621
”
4.
unieruchamianie złamań
– 514
”
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W roku 2002 podczas zdarzeń niebezpiecznych w komunikacji drogowej, w których brały
udział jednostki ochrony przeciwpożarowej, odnotowano 2009 ofiar śmiertelnych (w tym
62 dzieci) i 22034 rannych (w tym 1576 dzieci). Podczas interwencji obrażenia odniosło 46
strażaków.
Realizacja powyższych zadań przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej dokonywana
jest na bazie posiadanego przez nią sprzętu:
─ lekkich samochodów ratownictwa drogowego,
─ średnich i ciężkich samochodów ratownictwa technicznego,
─ żurawi samojezdnych i ciężkich samochodów ratownictwa drogowego typu "Mega City",
─ samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego różnych klas.
Łącznie w działaniach z zakresu ratownictwa drogowego Państwowa Straż Pożarna wykorzystała 184633 strażaków i 55957 różnego typu pojazdów. Wśród tej ostatniej liczby ponad 40 % (24317 pojazdów) stanowiły specjalistyczne sekcje ratownictwa drogowego i
technicznego.
Jednym z istotniejszych nurtów wyróżnianych podczas miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej są akcje powiązane z usuwaniem zagrożeń chemiczno-ekologicznych w
tym szczególnie dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych. Skalę zjawiska przedstawia poniższy wykres. Z wykresu można odczytać podstawowy wniosek, iż liczba wypadków w masowym transporcie kołowym materiałów niebezpiecznych utrzymuje się na
stałym poziomie ok. 200 zdarzeń rocznie (z lekką tendencją malejącą) w przeciwieństwie
do ogółu zdarzeń, podczas których konieczne było wykonywanie czynności zabezpieczających środowisko przed działaniem substancji chemicznych (głównie rozlanego paliwa).
Ogólna liczba zdarzeń drogowych o charakterze chemiczno – ekologicznym na przestrzeni
ostatnich 5 lat jest dość nieregularna i waha się od 880 do 1396 akcji.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA CHEM-EKOL. W KOMUNIKACJI DROGOWEJ
W LATACH 1998 ÷ 2002
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PODSUMOWANIE
Na przestrzeni ostatnich lat, corocznie zwiększa się liczba samochodów. Za wzrostem tym
nie nadąża jednak rozwój infrastruktury drogowej, w konsekwencji mamy stały wzrost
liczby miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej. Rośnie nie tylko liczba wypadków,
rosną również ich skutki.
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Prowadzone w ostatnich latach akcje ratownictwa technicznego i chemicznoekologicznego na drogach były sprawne i skuteczne na tyle, na ile pozwalało na to wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych. Na tle stale rosnących zagrożeń przygotowanie
Państwowej Straży Pożarnej do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i
technicznego należy uznać jeszcze za niewystarczające.
Są rejony, w których jednostki ratownicze nie dysponują pełnymi zestawami sprzętowymi
umożliwiającymi samodzielne przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej podczas katastrof i awarii na drogach.
W roku 2002 pośród miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej miało miejsce 1483
interwencji, w których siły i środki z terenu powiatu okazały się niewystarczające i zachodziła konieczność wsparcia ich jednostkami z pozostałych powiatów województwa.

W zakresie ratownictwa medycznego w KG PSP realizowano:
Przygotowanie standardu zestawów ratownictwa medycznego PSP – R1 i R- 2 na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
Przygotowanie opinii w zakresie systemu profilaktyki i szkolenia strażaków w zakresie
zagrożeń HIV i AIDS,
Przygotowanie Komendantowi Głównemu PSP wystąpienia na XII Międzynarodową
Konferencję Naukową w zakresie” Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych” nt. roli Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
Udział w konferencjach i sympozjach o tematyce ratowniczej w :
1. Karpaczu w ramach medycyny ratunkowej,
2. Inowrocławiu w ramach Forum Ratownictwa Medycznego,
3. Łodzi w ramach medycyny ratunkowej i medycyny katastrof ,
4. Harrogate k. Lez w Anglii w ramach konferencji Ambex nt. ratownictwa medycznego przedszpitalnego,
Udział w wystawie ratowniczej w Niemczech w miejscowości Fulda,
Udział w Konferencji Ratowniczej nt. dekontaminacji poszkodowanych i zagrożonych
ludzi w Republice Czeskiej w miejscowości Zlin,
Udział w 8 ćwiczeniach ratowniczych dotyczących ratownictwa medycznego w woj.
mazowieckim, łódzkim, kujawsko – pomorskim.
Udział w ponad 20 egzaminach z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP
i OSP,
Udział seminarium w Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nt.
zakresu działań ratowniczych i roli OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym,
Udział w 6 spotkaniach roboczych dotyczących roli OSP, PCK, GOPR i WOPR w budowanym Krajowym Systemie Ratowniczym.
Przygotowanie projektu rozporządzenia MSW IA w sprawie centrów powiadamiania
ratunkowego.
Przygotowanie opracowania w zakresie kosztów tworzenia centrów powiadamiania ratunkowego.
Opiniowanie rozporządzeń do ustawy o ratownictwie medycznym.
-

Ponadto przedstawiciele KG PSP uczestniczyli w pracach:
─ Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
─ Komisji ds. Infrastruktury Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
─ Polskiego Komitetu Global Road Safety Partnership (GRSP),
─ Komisji ONZ ds. przewozu towarów niebezpiecznych,
─ Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (DGSA).
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1.4. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Działania podejmowane w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględniają:

1. Stałą poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie BRD
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Wychowanie Komunikacyjne,
włączone są do treści podstaw programowych kształcenia ogólnego – rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z
2002 r. Nr 51, poz. 458). Wychowanie Komunikacyjne jest zadaniem interdyscyplinarnym, dlatego jego realizacja związana jest z realizacją różnych przedmiotów nauczania
i ścieżek edukacyjnych.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół obowiązek wydawania
uczniom kart rowerowych i motorowerowych. Wiąże się to z odpowiednim szkoleniem
kandydatów na rowerzystów i motorowerzystów. Główny ciężar prowadzenia szkoleń
oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w tym zakresie przejęli nauczyciele Techniki (rzadziej WF lub innej specjalności). Poprzez nowelizację rozporządzenia
MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych udało się wprowadzić korzystną zmianę dotyczącą zwiększenia liczby godzin Techniki w szkole podstawowej oraz gimnazjum Zmiana ta weszła w życie od września 2002. Należy spodziewać się, że zajęcia dla przyszłych rowerzystów i motorowerzystów będą bardziej
efektywne.
2. Dopuszczanie i zalecanie do użytku szkolnego programów, podręczników i
środków dydaktycznych.
Z roku na rok przybywa programów (również podręczników, środków dydaktycznych i
pomocy naukowych) zatwierdzonych decyzją MENiS do użytku szkolnego w zakresie
realizacji Wychowania Komunikacyjnego w szkołach. Od 1999 roku zatwierdzono 9
programów nauczania dla szkół podstawowych (w 2002 r. 1program), dla gimnazjów 4
(w 2002 r. 1 program).
3. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego.
Zadanie to realizowane jest przez Ośrodki Politechniczne oraz Ośrodki Doskonalenia
Nauczycieli. Wiele szkoleń prowadzą Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w porozumieniu z Kuratorami Oświaty.
W roku 2002 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zatwierdził do realizacji program
kursu kwalifikacyjnego, przygotowującego nauczycieli do pracy edukatorskiej w zakresie bezpieczeństwa powszechnego dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czas trwania kursu od sierpnia 2002 do lipca 2003 (łącznie 360 godzin). MENiS zlecił zorganizowanie kursu Kwaterze Głównej Związku Harcerstwa Polskiego.
4. Realizację planu wyposażania gmin w autobusy szkolne.
W roku 2002 zakupiono i przekazano gminom 150 autobusów. Liczba nowych autobusów przekazanych gminom od 1999 r. wzrosła do 830.
5. Współudział w organizowaniu Turniejów związanych z BRD.
Finał XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbył się w Żninie w woj. kujawsko-pomorskim. Wiele czynników złożyło się na sukces tej imprezy, między innymi
duże zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Żninie, przedstawicieli
Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Komendy Powiatowej i Komendy
Wojewódzkiej Policji, przedstawicieli PZM i WORD.
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Po raz szósty przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół
średnich. Gospodarzem Finału była dyrekcja Zespołu Szkół DAEWOO-FSO w Warszawie. Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek czuwali przedstawiciele Komendy Głównej i
Komendy Stołecznej Policji, PZM, Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej.
Uczestnicy Turnieju Motoryzacyjnego to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a zarazem osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Przesunięcie dolnej
granicy wieku dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B z 17 na 18 lat może
być odczuwalne dla organizatorów turnieju w przyszłym roku szkolnym.
Wprowadzono szereg zmian regulaminowych. Od stycznia 2003 głównym organizatorem turniejów jest PZM.

6. Promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa na drogach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podpisało porozumienia z Zarządem Polskiego Radia S.A. i z Telewizją Polską S.A. Umożliwia to nadawanie audycji i programów
edukacyjnych. Tematyka programów i audycji jest różnorodna, jednak przed wakacjami
w cyklu audycji „Zdrowo i odlotowo” dominował problem bezpieczeństwa, poruszano
zagadnienia zagrożeń wynikających z brawury i bezmyślnego zachowania się nad wodą
i na jezdni. W programie znalazły się także wskazówki, jak należy prawidłowo udzielać
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Nauczyciele i organizatorzy wypoczynku letniego, wycieczek szkolnych, rajdów dla
dzieci i młodzieży mogą skorzystać z informacji zamieszczonych w internetowym serwisie MENiS oraz serwisie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego „Bezpieczna
Szkoła”.
W przygotowaniu strona www, na której znajda się informacje związane z realizacja w
szkołach i placówkach oświatowych zadań ujętych w programie rządowym „Bezpieczna
Polska”.
7. Inne działania podejmowane w roku 2002.
- Udział w pracach Komisji ds. Prawnych i Komisji Infrastruktury Krajowej Rady BRD.
- Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli Kielc i powiatu kieleckiego.
- Udział w pracach jury w drugiej edycji konkursu RENAULT – „Bezpieczna droga do
szkoły”.
- Patronat Honorowy nad akcja Grupy PZU S.A. ‘Odblaskowe Pierwszaki”
- Udział w V Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nt. „Bezpiecznymi Drogami do Europy”.
- Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Poprawa Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
w Ruchu Drogowym” w Łodzi.
- Udział w Konferencji „Gambit 2000” w Białej Podlaskiej.
- Udział w spotkaniach Polskiego Komitetu GRSP.
- Zainicjowanie w ramach GRSP (Global Road Safety Partnership) współpracy między
Fundacją „Świat na TAK” a holenderskim stowarzyszeniem 3VO.
- Rozpoczęcie w szkołach i placówkach programu pn.„Odpowiedzialność, Partnerstwo,
Życzliwość -pieszy, rowerzysta i kierowca na drodze”. Realizacja programu wraz z
jego częściami składowymi planowana jest na wrzesień 2003 roku i będzie miała
charakter ogólnopolski. Termin został wybrany ze względu na rozpoczęcie roku
szkolnego i troskę o bezpieczną drogę do szkoły. Prace przygotowawcze i konsultacje związane z realizacją programu trwają od września 2002 roku.
- Stały kontakt i konsultacje z niektórymi redakcjami publikującymi czasopisma i
książki oraz z firmami produkującymi środki dydaktyczne na temat BRD.
- Współpraca z TPD – dofinansowanie akcji letniej „Stop! Dziecko na Drodze”.
- Stała współpraca z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Transportu Samochodowego, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendą Główną Policji,
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Komendą Stołeczną Policji, Polskim Związkiem Motorowym, Krajowym Stowarzyszeniem WODR i innymi instytucjami i organizacjami.

1.5. Ministerstwo Finansów
W 2002 roku ponowione zostały prace nad pakietem ustaw regulujących materię ubezpieczeń gospodarczych, w skład którego wchodzą projekty czterech ustaw:
─ ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk sejmowy nr 543),
─ ustawy o działalności ubezpieczeniowej (druk sejmowy nr 544),
─ ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(druk sejmowy nr 584),
─ ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (druk sejmowy nr 585).
Po przyjęciu przez Rząd i skierowaniu do Sejmu RP, dnia 5 lipca br. odbyło się I czytanie
wyżej wymienionych projektów. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
zostały zawarte regulacje, których oczekiwanym skutkiem jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotowa ustawa wychodzi
z założenia, że gwarancją kompletności ochrony ubezpieczeniowej są rygorystyczne przepisy dotyczące spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, skuteczny system
kontroli, a także spójny system instytucji gwarantujących zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych.
W projekcie w rozdziale 2 (UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH) zostały zamieszczone uregulowania z zakresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w aktualnym stanie prawnym zawarte w przepisach wykonawczych.
W projekcie znalazły się między innymi przepisy, które znajdują się obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z
późn. zm.), oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie
organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dz. U. Nr 155, poz. 1015 z późn.
zm.). Uwzględniono przy tym rozwiązania zawarte w przepisach ruchu drogowego, w
szczególności w zakresie stosowanej terminologii.
Z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, warto zwrócić uwagę, że
przepisy projektu ustawy zawierają regulacje mające na celu zapewnienie jednego ze źródeł sfinansowania utworzenia centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, określonej
przepisami prawa o ruchu drogowym (CEPiK). Art. 29 projektu stanowi bowiem, że z tytułu każdej zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład
ubezpieczeń będzie uiszczał opłatę ewidencyjną w wysokości równowartości w złotych 1
euro.
W zakresie omawianego ubezpieczenia, zgodnie z potrzebami rynku, rozszerzono katalog
pojazdów, których posiadacze będą mieli możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego (art. 26 ust. 1 i 2). Dopuszczenie możliwości zawarcia takiego ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych, zabytkowych oraz pojazdów starych, tzw.
„weteranów szos” i pojazdów unikatowych (generalnie – pojazdów historycznych) związane jest z faktem ich okresowego wprowadzania do ruchu.
Jak zostało wyżej powiedziane, ustawa zawiera rozwiązania zapewniające skuteczny system kontroli i egzekwowania spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. W rozdziale 6 projektu (Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia
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umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku), określono organy obowiązane i uprawnione do przeprowadzania kontroli zawarcia umowy tych trzech rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych oraz uregulowano kwestie dotyczące opłaty za niespełnienie tego obowiązku.
Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będą obowiązane:
- Policja,
- organy celne,
- Straż Graniczna,
- organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
- Inspekcja Transportu Drogowego.
Dodatkowo uprawnionymi do przeprowadzania powyższej kontroli będą Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny oraz inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Jednocześnie uprawniono urzędy celne do pobierania opłaty od posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeżdżających z Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
Warto również zwrócić uwagę na przepis art. 88 projektu, który stanowi, że jeżeli osoba
kierująca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie innym niż określone w art. 24 ust. 2 (będące sygnatariuszami obecnego
Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego), przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej Karty, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą tego pojazdu do przekroczenia granicy, chyba że posiadacz pojazdu
mechanicznego zawrze umowę ubezpieczenia granicznego.
Ustawa określa również w sposób bezpośredni wysokość opłat karnych za niespełnienie
obowiązku ubezpieczenia i ustanawia expressis verbis Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako organ wystawiający tytuł egzekucyjny, co w zdecydowany sposób usprawni
system egzekwowania spełnienia obowiązku zawarcia umowy przedmiotowego ubezpieczenia.
W chwili obecnej pakiet ustaw ubezpieczeniowych został rozpatrzony i przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych, zaś II czytanie planowane jest na połowę lutego br.
Ponadto w I półroczu 2002 r. odbył się cykl szkoleń, który obejmował wszystkie organy
egzekucyjne, w zakresie przymusowego dochodzenia należności pieniężnych w trybie
znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968).
Zakres powyższych szkoleń obejmował również dochodzenie należności pieniężnych wynikających z mandatów karnych, w tym również nakładanych, za wykroczenia w zakresie
ruchu drogowego, przez organy Policji.
Zwrócono szczególną uwagę na tryb postępowania, w celu zwiększenia efektywności egzekucji, jak również podkreślono, iż bardziej skuteczna egzekucja wpływa także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez tzw. prewencję generalną, tj. nieuchronność ponoszenia kar przez osoby naruszające przepisy o ruchu drogowym.

1.6. Ministerstwo Obrony Narodowej
Realizując zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym MON, a dotyczące problematyki szkolenia kandydatów na kierowców wojskowych pojazdów mechanicznych
w Ministerstwie Obrony Narodowej opracowano i wdrożono w wojskowych ośrodkach
szkolenia „Modelowy program szkolenia kandydatów na kierowców na prawo jazdy kategorii C”.
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Program opracowano uwzględniając wymogi ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia
20.06.1997 r. z późniejszymi zmianami oraz ustalenia wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowaniai uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
W stosunku do wymogów cywilnych - gdzie liczba godzin zajęć zarówno teoretycznych jak
i praktycznych nie może być mniejsza niż 20 - ilość godzin w ośrodkach wojskowych została zwiększona (np. praktycznych do 25 godzin).
Niezależnie od tego, że kierowca wojskowy powinien posiadać takie umiejętności jak: jazda w kolumnie, w terenie, w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych oraz
wykonywać podstawowe obsługiwania techniczne, podczas opracowywania treści szkoleniowych programu (tematów i zagadnień) brano również pod uwagę wiek kierowcy wojskowego.
Dane statystyczne wskazują wyraźnie, że młodzi kierowcy w przedziale wiekowym 18 – 24
lata są zdecydowanie grupą najczęściej uwikłaną w wypadki drogowe, a z takimi kierowcami mamy do czynienia w wojsku.
To młodzi kierowcy jeżdżą głównie z dużą niedostosowaną do panujących warunków
prędkością, mają skłonności do podejmowania ryzyka, posiadają wiarę we własne umiejętności oraz podlegają wpływom grupy rówieśniczej (styl życia, chęć imponowania innym
itp.) - mimo, iż legitymują się oni lepszą znajomością ustawy Prawo o ruchu drogowym z
uwagi na dopiero co wydane prawo jazdy. Kierowcy młodzi przyczyniali się zasadniczo do
wskaźnika około 75% wypadków, których powodem jest niewłaściwe zachowanie się kierujących.
Dlatego tym młodym kierowcom – żołnierzom zasadniczej służby wojskowej poświęcamy
szczególną uwagę , poprzez podejmowanie działań prewencyjnych w odniesieniu do tej
grupy uczestników ruchu drogowego.
O rzeczywistych umiejętnościach kierowców decyduje nie tylko liczba zrealizowanych godzin ale odpowiednie metody szkolenia, baza dydaktyczna, umiejętności instruktorów a
przede wszystkim odpowiednia organizacja, oraz nadzór nad przebiegiem procesu szkolenia kandydatów na kierowców.
System szkolenia kierowcy wojskowego jest tak zorganizowany, że przez cały okres służby
zasadniczej żołnierz - kierowca podlega ciągłemu szkoleniu:
• adaptacyjnemu przed obsadzeniem na stanowisko kierowcy wymiarze 35 godzin w
tym 4 godziny kierowanie przydzielonym pojazdem;
• doskonalącemu w czasie służby wojskowej w jednostce w wymiarze 81 godz. w tym
10 godz. kierowania pojazdem, które ma na celu dostosowanie umiejętności kierowcy
do specyfiki danej jednostki;
• w ramach pododdziału na stanowisku zgodnie z przeznaczeniem pododdziału.
System ten ma na celu utrzymanie na wysokim poziomie wiedzy i umiejętności w zakresie
kierowania w różnych warunkach drogowych i klimatycznych, obsługiwania technicznego i
napraw bieżących pojazdów oraz wykonywania zadań wynikających z przeznaczenia danej
jednostki wojskowej.
Tak zorganizowany system szkolenia oceniać można przez pryzmat liczby wypadków, a
przede wszystkim ofiarochłonności. Z danych Żandarmerii Wojskowej wynika, że od kilku
lat utrzymuje się w siłach zbrojnych pozytywna tendencja spadku liczby wypadków i kolizji
drogowych na wojskowych pojazdach mechanicznych (o około 18% rocznie wypadków i
3% kolizji drogowych).
Problematyki związanej z profilaktyką bezpieczeństwa ruchu drogowego nie da się rozdzielić od szkolenia kierowców wojskowych pojazdów mechanicznych jest to proces równoległy.
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Jednym z przykładów działań profilaktyki może być opracowany przez Zarząd Transportu i
Ruchu Wojsk Sztabu Generalnego WP „Informator dla kierowcy SZ Państw NATO i PdP”
biorących udział w ćwiczeniu „Strong Resolve –2002”. W informatorze przedstawiono: zasadnicze cywilne i wojskowe przepisy ruchu drogowego dla pojazdów przemieszczających
się po drodze publicznej, oznakowanie kolumn, dopuszczalne prędkości, zasady postępowania na miejscu wypadku lub kolizji drogowej, holowania oraz ostrzeżenie zabraniające
kierującym znajdowania się w czasie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W ćwiczeniach
„Strong Resolve –2002” nie odnotowano poważniejszych zdarzeń komunikacyjnych, chociaż na obszarze RP przemieszczało się około 2 tysięcy pojazdów wojsk obcych. W związku z tym należy sądzić, że wydanie i rozpowszechnienie ww. informatora przyczyniło się w
znacznym stopniu do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym ćwiczących wojsk.
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę
stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. przez:
─ konferencje bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów mechanicznych - 4 (Wojska
Lądowe, Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej, Marynarka Wojenna i Garnizon Warszawa);
─ wieloszczeblowe konkursy o tytuł najlepszego kierowcy, którego głównym celem było
doskonalenie przez kierowców znajomości przepisów ruchu drogowego oraz techniki
jazdy samochodem;
─ spotkania z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej, Policji, Prokuratury Wojskowej
których tematem była dyscyplina ruchu drogowego z udziałem wojskowych i prywatnych pojazdów mechanicznych (108 informacji, 1278 pogadanek, 289 spotkań, 12 odpraw, 11 narad);
─ opracowywanie i rozsyłanie do Okręgów Wojskowych, Korpusów, Związków Taktycznych i Jednostek Wojskowych informacji nt. „Stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
za I półrocze 2002 r.” z wnioskami i zadaniami, na które należy zwrócić szczególną
uwagę;
─ popularyzowanie wśród kierowców ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 129 poz. 1444) nowelizująca ustawę Prawo o ruchu drogowym poprzez
prowadzenie wykładów, prelekcji, pogadanek itp.
─ okresowe prowadzenie analiz dyscypliny w ramach których dokonano oceny działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania powstawaniu wypadków drogowych ze
szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność form i metod oddziaływania na żołnierzy w celu wyeliminowania przypadków kierowania pojazdami prywatnymi pod wpływem alkoholu;
─ współpraca z Polskim Związkiem Automobilowym w ramach której nieodpłatnie przeszkolono kierowców (76 dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej) w zakresie doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych tj. utraty przyczepności pojazdu na
śliskiej nawierzchni;
─ centralne zawody techniczno – bojowe inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii
Wojskowej;
─ nakręcenie i rozpowszechnienie filmu (w systemie VHS – 48 minut) w Wojskach Lądowych dotyczącego problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.7. Ministerstwo Zdrowia
W celu stworzenia infrastruktury dla nowoczesnego systemu służącego, szybkiemu,
sprawnemu i skutecznemu ratowaniu życia w stanach nagłego zagrożenia, Minister Zdrowia podjął w 1999 roku decyzję o uruchomieniu realizacji programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.
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Program ma na celu stworzenie systemu ratownictwa medycznego, który gwarantuje
udzielenie specjalistycznej pomocy, koniecznej do ratowania życia ofiar wypadków, katastrof i nagłych zachorowań.
Rok 2002 był kolejnym etapem realizacji Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.
W jego ramach prowadzone są inwestycje mające na celu:
- modernizację izb przyjęć w wyselekcjonowanych szpitalach w celu stworzenia na ich
bazie szpitalnych oddziałów ratunkowych,
- uzupełnienie sieci ambulansów ratunkowych do poziomu umożliwiającego spełnienie
europejskich standardów czasu dojazdu do chorego,
- budowę nowoczesnych, zintegrowanych centrów dyspozytorskich - centrów powiadamiania ratunkowego dla wszystkich rodzajów służb ratowniczych,
- stworzenia sieci regionalnych referencyjnych szpitali specjalistycznych.
W ramach dotychczas zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeprowadzono głęboką restrukturyzację lotnictwa sanitarnego. W roku 2000 zlikwidowano Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego i utworzono SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obecnie Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe posiada 15 baz śmigłowcowej służby ratowniczej HEMS z gotowością do startu śmigłowca ratunkowego – wyposażonego w standardzie karetki reanimacyjnej, w 4 minuty od zgłoszenia wezwania „na ratunek”.
Oprócz nakładów inwestycyjnych w ramach programu podjęto działania mające na celu
szkolenie kadr na potrzeby systemu.
W roku 2002, na zadania w zakresie ratownictwa medycznego Minister Zdrowia przeznaczył środki w wysokości 73 mln zł.
Ze środków tych sfinansowane zostały między innymi:
1. Zakupy sprzętu medycznego i sprzętu łączności dla 82 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i 5 Referencyjnych Szpitali Specjalistycznych.
W ramach realizacji powyższego zadania zrealizowano na poziomie całego kraju procedury o udzielenie zamówienia publicznego na 11 rodzajów sprzętu medycznego: 89
monitorów funkcji życiowych 3.098.372 zł, 39 respiratorów transportowych za kwotę
505.089 zł, 60 defibrylatorów za kwotę 2.457.982 zł, 48 respiratorów stacjonarnych za
kwotę 2.702.544 zł, 36 aparatów do znieczulenia za kwotę 4.777.668 zł, 33 stoły operacyjne za kwotę 944.499 zł, 29 lamp operacyjnych za kwotę 499.571 zł, 16 aparatów
RTG z ramieniem C 3.310.104 zł, 21 aparatów USG za kwotę 1.995.003 zł, 35 analizatorów parametrów krytycznych – za kwotę 997.685 zł, 9 aparatów RTG przyłóżkowych
za kwotę 1.215.000 zł.
Z powodów niezależnych od Ministra Zdrowia nie zakończono procedur o udzielenie
zamówienia publicznego na łączną szacunkową kwotę 2.255.000 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup: 47 szt. defibrylatorów transportowych i 109 szt. pomp
infuzyjnych.
Dla tworzonych ośrodków referencyjnych przeznaczono w 2002 roku kwotę 5.200.000
zł.
2. Zakupy 51 nowych ambulansów ratunkowych o standardzie „R”.
W ramach realizacji powyższego zadania zrealizowano na poziomie całego kraju procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku której zakupiono 51 szt. ambulansów za łączną kwotę 9.679.295 zł. Ambulanse wyposażone w:
- pełną zabudowę przedziału medycznego
- nosze wraz z transporterem,
- instalacją tlenową
- defibrylator i respirator,
- krzesełko transportowe,
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3. Zakupy sprzętu łączności dla 36 Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
W ramach realizacji powyższego zadania realizowano na poziomie poszczególnych jednostek zakup sprzętu łączności, sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania na kwotę łączną 6.400.000 zł.
Kontynuowane są inwestycje w zakresie modernizacji śmigłowców ratunkowych na
kwotę blisko 6 mln zł.
Podjecie w/w działań pozwoli w najbliższym czasie na uruchomienie 51 nowych zespołów ratownictwa medycznego, co doprowadzi do sytuacji, że w skali kraju będzie funkcjonowało w 2003 roku 1158 zespołów ratownictwa medycznego. Jesteśmy więc blisko
zakładanej na poziomie 1300 docelowej liczby zespołów ratownictwa.
Zakupiony sprzęt medyczny trafił do jednostek tworzących sieć szpitalnych oddziałów
ratunkowych. Do grudnia 2002 roku przekazano środki pozwalające na zakończenie
tworzenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w 201 jednostkach. Sprzęt zakupiony w
2002 roku pozwolił na rozpoczęcie tworzenia kolejnych 43 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Uzupełnieniem tworzonej sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych są specjalistyczne szpitale referencyjne. W roku 2002 rozpoczęto finansowanie 5 takich jednostek
w: Bydgoszczy, Częstochowie, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

1.8. Ministerstwo Sprawiedliwości
W ramach działalności Ministerstwa Sprawiedliwości w 2002 r. były podejmowane następujące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1. Opracowanie projektu zmian kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w którym przewidziano uproszczenie procedury, w tym dotyczącej rozpoznawania spraw o
wykroczenia drogowe.
2. Kontynuowane były prace nad projektem kodeksu wykroczeń, w którym jeden z rozdziałów poświęcony jest wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
3. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydał książkę pt. "Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego", która została rozprowadzona wśród sędziów i prokuratorów. Ma ona służyć doskonaleniu poziomu zawodowego sędziów i prokuratorów, a w
konsekwencji podniesieniu jakości postępowań w sprawach o wypadki drogowe.
4. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zorganizował kolejne międzynarodowe sympozjum na temat: "Rekonstrukcja wypadków drogowych", w trakcie którego omówiono
wiele problemów związanych z tytułowym tematem. Jego celem było podniesienie poziomu opiniowania w sprawach o wypadki drogowe.
5. W prokuraturach w ramach nadzoru służbowego, jak i w toku wizytacji na bieżąco
poddawano kontroli i nadzorowi sprawy o przestępstwa drogowe, dbając o ich należyty
poziom.

1.9. Ministerstwo Środowiska
W 2002 r. Inspekcja Ochrony Środowiska przeszkoliła 80 inspektorów transportu drogowego w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w transporcie drogowym.
Ponadto trwają prace nad projektem porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem
Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, które stanie się
podstawą do przeprowadzania wspólnych kontroli transportu odpadów w tym głównie odpadów niebezpiecznych.
Ponadto wspierano finansowo środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyposażenie policji i straży pożarnej w odpowiedni sprzęt i urządzenia
techniczne:
a) zakupiono dla jednostek Policji 13 samochodów osobowo-terenowych Land Rover Freelander za kwotę ponad 1 370 tys. zł,
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b) dofinansowano w kwocie 1 500 tys. zł zakup 42 samochodów ratownictwa ekologicznego do ograniczania stref skażeń chemicznych (koszt całkowity ok. 16,5 mln zł) i 16
zestawów narzędzi hydraulicznych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej za kwotę
375 tys. zł,
c) dofinansowano w kwocie 1 500 tys. zł wykonanie zabudowy 60 samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych operujących na drogach lokalnych
na terenie całego kraju,
d) dofinansowano w kwocie 1 527 tys. zł zakup 32 samochodów ratowniczo - gaśniczych
(koszt całkowity ok. 7 mln zł) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
woj. Wielkopolskiego,
e) zakupiono dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy specjalistyczny samochód pożarniczy z podstawowym przeznaczeniem do zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska za kwotę 850 tys. zł.
1.10. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Informacja o zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego pracach i działaniach realizowanych w 2002 r. w obszarze nadzorowanym przez Ministra Gospodarki .

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
Przygotowano materiał p.n. „Przemysł motoryzacyjny – kierunki proponowanych działań”,
który podsumowuje wielomiesięczną współpracę Ministerstwa Gospodarki z resortami : finansów, infrastruktury, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji oraz pracy i polityki społecznej, jak również organizacjami przedsiębiorców – operatorów na rynku motoryzacyjnym. Rada Ministrów przyjęła ten materiał w dniu 7 stycznia 2003 roku. Szereg zaproponowanych w tym opracowaniu regulacji dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest już wdrażana. Wśród zaproponowanych działań są m.in.:
• Zwiększenie wymagań technicznych wobec importowanych pojazdów używanych.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:
- w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia, oraz
- w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego;
w szczególności określają zasady rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
Wprowadzają obligatoryjny wymóg przedstawiania do rejestracji dokumentów (świadectwo homologacji lub inny dokument mu odpowiadający, wystawiany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta) potwierdzających, że pojazd (w
szczególności jego silnik) odpowiadają określonym co najmniej w 03 serii poprawek do
Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub 02 serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ albo
równoważnych dyrektyw EWG, warunkom w zakresie czystości spalin.
Wprowadzenie powyższych regulacji spowodowało wyeliminowanie importu samochodów „leciwych” (osobowych i użytkowych) poprawiło strukturę wiekową sprowadzanych samochodów (było: ponad 90 % samochodów ponad 10-cioletnich; obecnie jest:
ponad 80 % samochodów do 4-ch lat), wpłynęło na kilkukrotne zmniejszenie importu i
zwiększyło bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów.
Niedopuszczanie do ruchu pojazdów wysoce wyeksploatowanych i uszkodzonych.
Ministerstwo Środowiska w nowelizowanej Ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku zapewniło udzielenie delegacji poszczególnym Ministrom by - zgodnie z zakresem
swoich kompetencji - mieli możliwość w drodze rozporządzenia określać warunki, w ja46
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kich, dla posiadacza danej substancji lub materiału, powstaje obowiązek pozbycia się
go jako odpadu.
Zmiana Ustawy o odpadach umożliwi Ministrowi Infrastruktury wydanie stosownego
rozporządzenia określającego warunki kwalifikowania pojazdów samochodowych jako
odpadów.
Stworzenie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – działanie niezbędne dla implementacji do prawa polskiego Dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z
eksploatacji.
Regulacja ta umożliwi wprowadzenie rozwiązań ekonomiczno-prawnych, stanowiących
podstawę do budowy systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów samochodowych.
Spełnienie warunków Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji wymagać będzie zorganizowania systemu zbiórki samochodów wycofanych z użytkowania i modernizacji zakładów zajmujących się złomowaniem
i recyklingiem zużytych samochodów. Na producentów i importerów samochodów Dyrektywa nakłada odpowiedzialność za osiągnięcie wyznaczonych poziomów recyklingu
pojazdów .
Niezbędne rozwiązania przygotowuje Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Eliminowanie patologii związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych.
Patologie nasiliły się w 1999 roku po wprowadzeniu systemu gotówkowych wypłat odszkodowań, nie pokrywających w 100% kosztów naprawy w autoryzowanych zakładach blacharsko-lakierniczych.
Odnotowano w tych zakładach znaczny spadek obrotów oraz poważne zmniejszenie
sprzedaży oryginalnych części, natomiast wzrosła liczba napraw w „szarej strefie”,
gdzie jakość usług nie gwarantuje bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów, a Skarb Państwa pozbawiony jest wpływów z podatków. Generowany jest w ten sposób popyt na
najtańsze, używane części i zespoły, w znakomitej większości pochodzące z demontażu
pojazdów skradzionych.
Ponadto – w przypadku gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości samochodu – firmy ubezpieczeniowe zwracają klientowi wartość ubezpieczenia pojazdu, a samochód zamiast kierować do złomowania - wprowadzają ponownie do obrotu. Zjawisko takie
przyczynia się do obrotu numerami pojazdów, ułatwiając tym samym zbywanie samochodów kradzionych, a nawet stymulując wzrost popytu na pojazdy takiego pochodzenia.
Tę sytuację uzdrowi wprowadzenie obowiązku wyzbycia się pojazdu uznanego za odpad i wyrejestrowanie go, czemu ma służyć między innymi wyżej wspomniana nowelizacja Ustawy o odpadach.
Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Finansów - przygotowując projekt pakietu
ustaw ubezpieczeniowych - w nowelizacji Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia
28 lipca 1990 roku zaproponowało regulacje zapewniające, iż:
- w przypadku okazania zakładowi ubezpieczeń przez podmioty, którym przysługuje odszkodowanie, faktury (faktur) za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń
będzie zobowiązany wypłać pełną kwotę wynikającą z faktury (wraz z podatkiem VAT),
- prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ramach ośrodka informacji, rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, będzie kompatybilny z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, tworzoną przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Dalsze planowane działania, mające przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, to :
Rozszerzenie zakresu badań pojazdów – Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie badań technicznych pojazdów, w szczególności rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce oraz pojazdów powypadkowych, wprowadzając m.in. obowiązek badania położenia punktów bazowych nadwozia (podwozia) –
przewidywany termin realizacji początek drugiego kwartału 2003 r.
Zmiany w organizacji funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) – konieczne jest wypracowanie przez Ministra Infrastruktury nowego modelu funkcjonowania SKP. Podstawowe założenia nowelizacji systemu: ograniczenie liczby SKP o rozszerzonych uprawnieniach, licencjonowanie SKP, wprowadzenie bezpośredniego nadzoru
Ministerstwa Infrastruktury, bądź wyznaczonej merytorycznej jednostki (np. ITS, PIMOT) nad stacjami o rozszerzonych uprawnieniach;
Proponuje się zatem aby Ministerstwo Infrastruktury, w drodze rozporządzenia, określiło warunki jakie muszą spełniać Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) by mogły przeprowadzać rozszerzone (specjalistyczne) badania techniczne pojazdów powypadkowych,
łącznie z badaniem punktów bazowych nadwozia (podwozia).
Wprowadzenie tej regulacji w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Utworzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Obowiązek utworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ustawowo spoczywa
na Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ze wskazaniem terminu: 01.01.2004r.
Cele CEPiK to:
- usprawnienie pracy organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy,
- zwiększenie efektywności pracy Policji poprzez udostępnienie centralnego banku danych,
- znaczne ograniczenie, a w niektórych przypadkach eliminacja szeregu negatywnych
zjawisk, w tym: kradzieży pojazdów, dokumentów, oszustw celnych, oszustw ubezpieczeniowych itp.,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zwiększenia możliwości
kontroli poziomu technicznego pojazdów i formalnych uprawnień do kierowania
pojazdami,
- eliminacja zjawiska niepłacenia składki ubezpieczenia OC,
- wymiana informacji z innymi systemami (podatki, ubezpieczenia, cła, statystyka,
itp.),
- umożliwienie kontroli obrotu pojazdami w całym okresie ich eksploatacji.

PRZEMYSŁ
Samochody osobowe. Wprowadzono szereg zmian konstrukcyjnych umożliwiających
montowanie uniwersalnych urządzeń zabezpieczających dla dzieci oraz przygotowujących
do przeprowadzenia badań homologacyjnych w zakresie odporności na uderzenia różnokierunkowe. Przeprowadzono działania dla pełnego dostosowania parametrów bezpieczeństwa biernego samochodów do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej (zderzenie czołowe z odkształcalną przeszkodą, uderzenie w bok, bezpieczny układ kierowniczy, nowe
typy pasów bezpieczeństwa). Dostosowano siedzenia przednie i tylne do wymagań Regulaminu EKG nr 17 (zagłówki, wytrzymałość siedzeń, szczególnie siedzeń tylnych wytrzymałych na oddziaływanie bagażu). Wprowadzono lampy projektorowe. Dostosowano układy
hamulcowe do najnowszych wymagań Regulaminu EKG nr 13.
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Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i autobusy. W pojazdach doprowadzono
do pełnej zgodności układów hamulcowych z wymaganiami Regulaminu EKG nr 13 (09).
Siedzenia autobusowe doprowadzono do zgodności z wymaganiami Regulaminu EKG nr
80 – badania w PIMOT. W niektórych autobusach wprowadzane są pasy bezpieczeństwa
dla pasażerów zgodnie z wymaganiami Regulaminu EKG nr 16.
W związku z przyjęciem przez Polskę do stosowania Regulaminu EKG nr. 66 (wytrzymałość struktury nadwozia) rozpoczęto działania homologacyjne mające na celu sprawdzenie
konstrukcji produkowanych i będących w przygotowaniu typów autobusów na zgodność z
wymaganiami tego regulaminu. Wprowadzane są profile konstrukcji nadwozi ze stali nierdzewnych o podwyższonej wytrzymałości. Wprowadzane są materiały wyposażenia wewnętrznego niepalne lub bardzo trudnopalne.
Wprowadzono do produkcji autobus szkolny o specjalnym oznakowaniu znakami świetlnymi i dźwiękowymi sygnalizującymi obecność autobusu, do którego wsiadają lub wysiadają dzieci.
Rozpoczęto produkcję kadłubów z materiałów o podwyższonej wytrzymałości (chromowoniklowych). Wprowadzono zabezpieczenie nóg kierowcy przed skutkami zderzenia czołowego. Wprowadzono elementy wzmacniające przednią część nadwozia pochłaniającą
energię uderzenia. W autobusach dalekobieżnych zastosowano miejsce do spania dla kierowcy. Wprowadzono nowe rozwiązania wyposażenia wewnętrznego w aspekcie bezpieczeństwa biernego. Wprowadzono reflektory nowej generacji.
Pojazdy użytkowe. W związku z przyjęciem przez Polskę do stosowania Regulaminu
EKG nr 73 firmy produkujące pojazdy kategorii N2, N3, O3 i O4 lub wykonujące zabudowy na tych pojazdach stosują urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem z boku spełniające wymagania Regulaminu EKG nr 73, które - po przebadaniu w PIMOT - uzyskują
kolejne certyfikaty homologacyjne.

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
W związku z przyjęciem przez Polskę do stosowania kolejnych regulaminów EKG ONZ oraz
poprawek do regulaminów, prowadzono w sposób ciągły badania homologacyjne zespołów i podzespołów pojazdów podlegających tym wymaganiom. Były to:
a) Układy kierownicze – Regulamin EKG nr 79.
b) Układy hamulcowe – Regulamin EKG nr 13.
c) Siedzenia autobusowe – regulamin EKG nr 80.
d) Urządzenia zabezpieczające dla dzieci – Regulamin EKG nr 44.
e) Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu ciężarowego lub przyczepy– Regulamin EKG nr 58.
Ponadto prowadzono certyfikację wyrobów przemysłu motoryzacyjnego (firm krajowych i
zagranicznych) objętych obowiązkową certyfikacją na znak bezpieczeństwa „B” - wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia MTiGM z 15.05.1999r. /Dz. U. nr 44/. W
pierwszym półroczu 2002r. PIMOT wydał około 550 certyfikatów na takie wyroby.
PIMOT prowadził również systematyczne szkolenia, obejmujące szczegółową budowę i
działanie zespołów powietrznej instalacji hamulcowej z uwzględnieniem systemów ABS i
EBS [firm WABCO i KNORR]. Szkoleń takich w 2002 roku przeprowadzono 12, dla 100
uczestników.
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2. Działania podejmowane na rzecz poprawy brd na szczeblu ogólnopolskim przez inne podmioty oraz organizacje społeczne
2.1. Instytut Transportu Samochodowego
Do głównych zadań realizowanych w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Instytutu Transportu Samochodowego (CBRD ITS) zaliczyć należy:
• prowadzenie prac naukowo-badawczych,
• prowadzenie działalności edukacyjno-popularyzatorskiej,
• współpracę międzynarodową,
• współpraca z parlamentem oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i
pozarządowymi w kraju.
W ramach swoich prac ITS CBRD koncentruje się na następujących zagadnieniach:
• analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży,
• szkolenie i reedukacja kierowców,
• programy poprawy brd,
• ocena skuteczności wybranych działań w zakresie brd.

Prace naukowo-badawcze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2001 roku
Analiza wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce:
Analiza zagrożeń w miastach wojewódzkich w Polsce
Analiza wypadków z udziałem autobusów
Analiza zagrożenia starszych uczestników ruchu drogowego,
Analiza wpływu oznakowania poziomego dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Skuteczność działań profilaktycznych w świetle zmieniających się przepisów
ruchu drogowego
System informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego SIS
Badanie opinii kierowców na temat brd SARTRE III
Optymalizacja modelu szkolenia kandydatów na kierowców
Mierzenie jakości pracy ośrodków szkolenia kierowców – badanie pilotażowe

Działalność edukacyjno-popularyzatorska
• Organizacja seminariów na tematy związane z brd z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych:
- „Reedukacja kierowców w Austrii”
- „Nowy model szkolenia i reedukacji kierowców– rozwiązania szczegółowe”
- „Jakość w szkoleniu kierowców”
• Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego pracowników administracji rządowej i samorządowej z województwa mazowieckiego (4 szkolenia po 8 godzin)
• Zorganizowanie i prowadzenie, na mocy porozumienia ITS - Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, w roku akademickim 2002/2003 studiów podyplomowych o specjalności „Edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”
• Udział w szkoleniach w charakterze wykładowców dla nauczycieli w zakresie
brd, instruktorów i egzaminatorów kandydatów na kierowców, pracowników
administracji rządowej i pozarządowej
• Opracowanie stron INTERNET SIS (www.cbr.home.pl)
• Udział w kampaniach promocyjnych
- „Bezpieczeństwo dla wszystkich” – Renault
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•
•
•

•
•
•
•
•

- „Racing-Show 2002”
- III Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Organizacja i prowadzenie stoiska Instytutu Transportu Samochodowego na
Międzynarodowych Targach Poznańskich „Poznań Motor Show” w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opracowanie biuletynu informacyjnego „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD”
Rozpowszechnienie ulotek propagandowych:
- „Pieszym bywa każdy”
- „Nie ryzykuj – bądź widoczny” .
- „Nie zabijaj – zwolnij”.
prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie brd w przedszkolu przez pracowników CBRD wg opracowanego w ITS scenariusza
prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie brd w szkołach podstawowych
przez pracowników CBRD wg opracowanych w ITS scenariuszy
Wydanie 4 numerów Kwartalnika BRD
Współpraca z mediami i studentami.
Współpraca z portalem internetowym Gazety Wyborczejj przy organizacji „chatów” na temat brd

Współpraca z parlamentem, instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz pozarządowymi
• Współpraca z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym miedzy innymi:
─ przy opracowywaniu projektu założeń nowego systemu uzyskiwania
uprawnień do kierowania pojazdami
─ przy opracowaniu kwestionariuszy grup eksperckich OECD
─ w ramach prac Komisji ds. Prawnych oraz Komisji ds. Infrastruktury
• Udział pracowników Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w pracach
Komisji Sejmowej ds. Infrastruktury.
• Współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego Rady Warszawy przy prowadzeniu monitoringu efektów wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50
km/h w centrum Warszawy.
• Udział w pracach Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
• Współpraca z Gminą Warszawa – Bielany przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu III edycji Bielańskiego Konkursu: „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie” dla
szkół podstawowych i gimnazjów
• Współpraca z firmą Renault w ramach wprowadzenia do szkół programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” oraz konkursu dla szkół.
• Współpraca z organizacjami skupiającymi instytucje zajmujące się szkoleniem i
egzaminowaniem kierowców (Ośrodki Szkolenia Kierowców, Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego) między innymi w ramach Rady Konsultacyjnej ds.
Szkolenia i egzaminowania Kierowców przy Dyrektorze ITS.

Współpraca międzynarodowa
• Współpraca w ramach OECD IRTAD jako koordynator krajowy ze strony Polski
w międzynarodowej bazie danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- przygotowanie i dostarczenie danych dotyczących Polsce zgodnie z wymaganiami Centralnej Bazy IRTAD w Niemczech.
- udział w pracach Komitetu Sterującego IRTAD.
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• Współpraca w ramach projektu badawczego SARTRE – badanie opinii kierowców nt. brd we wszystkich krajach Europy (Umowa Komisji Europejskiej z instytucjami z 27 krajów)
• Udział w pracach grupy roboczej realizującej projekt Unii Europejskiej BOB,
którego celem jest wybór najlepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych w różnych krajach i przekazanie ich do Komisji
Europejskiej jako podstawy sformułowania odpowiednich rekomendacji.
• Udział w pracach grup roboczych OECD
• Udział w pracach organizacji międzynarodowej „Prevention Routiere Internationale” (PRI) jako stały członek.
• Współpraca z EKG ONZ przy organizowaniu IV Międzynarodowego Tygodnia
BRD, który jest planowany w dniach 5 –11 kwietnia 2004 roku

2.2. Polski Związek Motorowy
Działania podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Polski Związek Motorowy w 2002 r.
PZM stara się wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje do popularyzacji
zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Organizowane są różnego
rodzaju konkursy, turnieje, akcje itp. Przedstawiciele Związku występują w mediach, przekazując społeczeństwu swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
PZM w miarę swych możliwości współfinansuje także różnego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwie na drogach, organizowane
przez Kluby i Automobilkluby a także współpracujące z nami inne organizacje,
starając się przez to poszerzyć krąg adresatów tych działań.
Ponadto w ramach realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Motorowego,
wszystkie jego agendy podejmowały wśród lokalnych społeczności różnorodne
działania dla popularyzacji właściwych zachowań w ruchu drogowym, w tym także pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz działań realizowanych przez poszczególne
kluby na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, poniżej zaakcentowano jedynie
najważniejsze przedsięwzięcia:
1. W dniach 1 – 4 lutego br. w ramach VI edycji Międzynarodowej Wystawy Pojazdów Wyścigowych RACING SHOW 2002 PZM współuczestniczył w prezentowanym programie: edukacja dzieci i młodzieży, partnerstwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, a szczególnie w zakresie pokazów ratownictwa przedmedycznego. Jako organizacji zmotoryzowanych zależy nam na
jak najszerszym upowszechnianiu zasad ratownictwa drogowego wśród kierowców i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.
2. Wspólnie z Komendą Główną Policji - Biurem Służby Prewencyjnej, przy
współpracy : Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa
Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zorganizowane i
przeprowadzone zostały: - XXV Ogólnopolski Finał Turnieju Wiedzy o BRD w
dniach 30 maja – 2 czerwca br. w Żninie,
- Dwa półfinały Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich tj.
10 –11 maja br. w Poznaniu i 17-18 maja br. w Myślenicach,
- VI Finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich w dniach
6 - 8 czerwca br. w Warszawie.
Turnieje te zostały zorganizowane przy udziale władz administracyjnych oraz Samorządowych i uzyskały bardzo wysoką ocenę. W ich programach znalazły się liczne imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym z elementami bezpieczeństwa ruchu
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drogowego, ratownictwa drogowego, zasad bezpiecznej jazdy, znajomości przepisów
ruchu drogowego,
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że począwszy od eliminacji szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich w Turnieju wzięło udział blisko 700
tys. uczniów szkół średnich. W każdym województwie powołane zostały Komitety Organizacyjne, w skład których wchodzili przedstawiciele Policji i działacze
PZM.
Głównym celem turniejów jest wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży tj.
ukształtowanie odpowiednich motywacji etycznych, postaw społecznych oraz
bezpiecznych zachowań na drogach, będących integralnym składnikiem ogólnej kultury współczesnego człowieka.
Uważamy że wychowanie komunikacyjne na obecnym poziomie rozwoju motoryzacji to nie tylko uczenie przepisów, ale nauka odpowiedniego korzystania
z nich, świadomość konieczności przestrzegania, jak również wyrabianie odpowiednich nawyków, respektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu,
w jaki sposób zmieniać i modyfikować swoje zachowanie i dostosować je do
różnych ról – pieszego, pasażera i kierowcy.
3. W dniach 31 maja - 2 czerwca br. przeprowadzona została z udziałem PZMot
XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2002.
4. Aktywnie współuczestniczyliśmy w konferencjach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- w dniach 21-22 marca 2002 – I Konferencja BRD Wojsk Lądowych Logistyki
w Grudziądzu.
- w dniach 11 kwietnia 2002 – Międzynarodowe seminarium Gambit 2002 w
Gdańsku,
- w dniach 21 maja br. Wojewódzka Konferencja w Bydgoszczy, BRD –
uwarunkowania i wyzwania.
- w dniu 28 czerwca 2002 Konferencja „Poprawa BRD w woj. Łódzkim” –
Łódź.
5. W dniu 2 czerwca br. uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Straż Miejską
festynie z okazji Dnia Dziecka na Polach Mokotowskich w Warszawie popularyzując bezpieczne zachowania w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników festynu, ale również ich rodziców i opiekunów.
W II półroczu 2002 r. PZM podejmował następujące działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego:
1. Zorganizowanie w dniu 21.09.2002 r. posiedzenia Plenarnego Zarządu Głównego PZM w całości poświęconego problematyce brd. W posiedzeniu tym brali
udział liczni zaproszeni goście w tym Andrzej Grzegorczyk Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele resortów, policji, organizacji, jednostek naukowych oraz innych instytucji zainteresowanych tą problematyką.
Rezultatem tego spotkania, interesującej dyskusji, wymiany poglądów zmierzających do efektywnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach jest
podjęta Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia
21.09.2002 r. w sprawie dalszych działań Polskiego Związku Motorowego na
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego której treść przesyłamy w załączeniu.
2. Z inicjatywy Światowej Organizacji Turystycznej AIT został zorganizowany w
dniach 20 –23 wrzesień 2002 r. w Szwajcarii Europejski Konkurs Edukacji
Drogowej dla dzieci i młodzieży. W konkursie tym wzięła udział reprezentacja
Polskiego Związku Motorowego. W konkursie uczestniczyły 24 drużyny z 23
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

krajów. Zadania konkursowe dotyczyły praktycznej znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego oraz obejmowały tematykę edukacji komunikacyjnej.
Uczestnictwo w konkursie dostarczyło dzieciom i opiekunom nowych doświadczeń, które z pewnością zostaną wykorzystane w edukacji komunikacyjnej
dzieci i młodzieży oraz przy organizacji konkursów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Polsce. Wyjazd dzieci m.in. umożliwiły środki finansowe
przyznane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W dniu 24 września 2002 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady BRD, KG Policji i
PZM oraz Krajowego Stowarzyszenia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Na posiedzeniu tym podjęto ustalenia o powierzeniu roli głównego organizatora turniejów dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych – Polskiemu Związkowi Motorowemu. W dniu 25 października na posiedzeniu Prezydium ZG PZM zostały przyjęte propozycje zmian organizacyjnych. W tej sprawie zostanie podpisane porozumienie o współpracy na rzecz
organizacji turniejów.
W dniach 28 – 29 wrzesień 2002 r. Automobilklub Morski zorganizował Ogólnopolskie Seminarium Ratowników Drogowych dla załóg policji, służby zdrowia, straży pożarnej i pzm połączone z pokazami ratownictwa drogowego i
wystawą sprzętu ratowniczego.
W dniach 4 – 6 października 2002 r. Automobilklub Wielkopolski z Zarządem
Okręgowym PZM na zlecenie Zarządu Głównego PZM przeprowadził w Poznaniu V Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych. Zawodnicy musieli
rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego, wiedzy medycznej, udzielić pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, wykazać się umiejętnościami
w próbach sprawnościowych. Imprezie towarzyszyły m.in. pokazy wyspecjalizowanego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenia Policji Drogowej
oraz najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie ratownictwa drogowego.
Celem Mistrzostw było wyłonienie najlepszej załogi, popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i dlatego też miejsca pozorowanych wypadków zlokalizowane
zostały w mieście Poznaniu na Starym Rynku, nad jeziorem Maltańskim co pozwoliło na udział w pokazach licznie zgromadzonej publiczności.
Przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego aktywnie uczestniczyli w realizacji rządowego programu zapobiegania i zwalczania przestępczości samochodowej, którego założenia przygotowała Komenda Główna Policji. Nasi przedstawiciele brali wdział w pracach związanych z przygotowaniem nowych zasad
rejestracji pojazdów, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a także tworzeniu podstaw prawnych do wdrożenia procesu badania oryginalności pojazdu.
W ramach działań na rzecz ochrony zmotoryzowanych Polski Związek Motorowy poprzez Automobilkluby i Kluby sfederowane w PZM prowadzi bezpłatne
porady dla zmotoryzowanych. Między innymi w Automobilklubie Wielkopolskim
przedstawiciele policji, rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i działacze brd
udzielają porad dotyczących interpretacji przepisów ruchu drogowego, kolizji,
wypadków drogowych, roszczeń odszkodowawczych itp.
Polski Związek Motorowy uznając, że na kursach prawa jazdy nawet tych najlepszych zdobywa się tylko podstawy prowadzenia pojazdu, a resztę umiejętności kierowca nabywa sam – podejmuje szeroko pojęte działania na rzecz
rozwijania szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Opracowaliśmy
m.in. koncepcję funkcjonowania Autodromów i założenia programowe szkoleń
doskonalenia techniki jazdy. Aktywnie działamy na rzecz wytworzenia społecz54
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nej potrzeby doskonalenia umiejętności kierowania pojazdem. Przedstawiciel
naszego Związku biorąc udział w pracach Komisji Prawnej Krajowej Rady BRD
zgłaszał postulaty dotyczące wprowadzenia elementów doskonalenia techniki
jazdy do programu szkoleń kandydatów na kierowców, które w nowych zasadach są uwzględniane.
9. Działając na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, nasi działacze z okręgu
poznańskiego wspólnie z Policją i firmami ubezpieczeniowymi PZU i Wartą,
podjęli działania zmierzające do opracowania i wdrożenia programu „Obsługi
Miejsca Zdarzenia”. Zadaniem programu jest znaczne skrócenie obsługi zdarzenia – wypadku, zwiększenie mobilności Policji a poprzez to do jej większego
udziału w dbaniu o bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach.
10. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli:
- w pracach Podkomisji Sejmowej ds. nowelizacji prawa o ruchu drogowym,
- w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- w konferencji „Sytuacja Osób Dotkniętych Skutkami Wypadków Drogowych” zorganizowanej w dniu 22 października w siedzibie Rzecznika Praw
Obywatelskich,
- w szkoleniu kadr kierowniczych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowanego w dniach 9 – 12 grudnia
2002 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
- w Międzynarodowych Warszawskich Targach Motoryzacyjnych - Motor
Show 2002 i zorganizowanej z tej okazji konferencji „Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego w Europie – wzory i odniesienia dla Polski” przez Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”.
Ponadto Polski Związek Motorowy starając się wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje do popularyzacji zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym organizuje przez naszych członków i działaczy różnego rodzaju konkursy,
akcje dotyczące brd., wielokrotnie je współfinansując. Wspomagamy także
współpracujące z nami inne organizacje, starając się przez to poszerzyć krąg adresatów tych działań. Liczni działacze PZM aktywnie uczestniczą w pracach Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Drogowego.
Przedstawiciele naszego Związku występują w mediach przekazując społeczeństwu swoją wiedzę i doświadczenia w tym zakresie.

2.3. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców – Zarząd Krajowy
Zarząd Krajowy TTT realizując zadania statutowe w zakresie profilaktyki trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie wykonał następujące zadania:
1. Upowszechniano trzeźwość i bezpieczeństwo w transporcie.
2. Organizowano konkursy, prelekcje i pokazy filmów o tematyce kultura, trzeźwość i bezpieczeństwo w kołach zakładowych i wojskowych.
3. Wspólnie z Sekretariatem KR BRD wykonano mapy samochodowe z informacją
o trzeźwości i bezpieczeństwie ruchu drogowego.
4. Opracowano plansze i inne materiały informacyjno - edukacyjne w zakresie
trzeźwości dla kierowców.
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CZĘŚĆ III
Działania podejmowane na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w poszczególnych województwach
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3. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania podejmowane w poszczególnych województwach
3.1. Województwo dolnośląskie
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu.
Analiza danych statystycznych Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu za 2002
rok, wykazała, że stan bezpieczeństwa na drogach woj. dolnośląskiego, w porównaniu do ubiegłego roku uległ poprawie.
W analizowanym okresie zanotowano ogółem 34.788 zdarzeń drogowych, z tego 3.241
stanowią wypadki, a 31.547, to kolizje. Wypadli drogowe pociągnęły za sobą 392 ofiary śmiertelne (w tym 293 osoby zabite na miejscu) oraz 3.974 osoby ranne.
W stosunku do 2001 roku nastąpił spadek liczby:
- zdarzeń drogowych
o 538,
tj. o 1,5 %
- wypadków drogowych
o 310,
tj. o
9%
- kolizji drogowych
o 228,
tj. o
1%
- osób zmarłych "do 30 dni"
o 5,
tj. o
5%
- osób rannych
o 420,
tj. o 10 %
- ogółu ofiar wypadków
o 405,
tj. o
8%
oraz wzrost liczby
- osób zabitych na miejscu o 20, tj. o 7 %
- ogółu ofiar śmiertelnych o 15, tj. o 4 %
W stosunku do 2000 roku nastąpił spadek liczby:
- wypadków drogowych
o 555, tj. o
15 %
- osób zabitych na miejscu
o 39,
tj. o
12 %
- osób zmarłych "do 30 dni"
o 23,
tj. o
19 %
- ogółu ofiar śmiertelnych
o 62,
tj. o
14 %
- osób rannych
o 773, tj. o
16 %
- ogółu ofiar wypadków
o 835, tj. o
16 %
oraz wzrost liczby:
- zdarzeń drogowych
o 949,
tj. o
3%
- kolizji drogowych
o 1.504,
tj. o
5%
Problemy charakterystyczne dla regionu:
·:· Drogi górskie - kręty przebieg, skarpy, barak wystarczającej ilości barier energochłonnych,
·:· Niezadowalające tempo likwidacji kolein na drogach wojewódzkich i kraj owych,
·:· Brak środków finansowych na zamontowanie brakujących barier energochłonnych oraz
wymianę odcinków uszkodzonych w pasie rozdziału na drodze A-4 i innych drogach dwujezdniowych,
·:· Brak pasa awaryjnego na autostradzie A-4 na odcinku od Wrocławia do Legnicy; przy przebudowie tego odcinka planowana jest tylko odnowa nawierzchni w istniejących parametrach drogi,
·:· Brak w wystarczającej ilości chodników we wsiach, w przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
·:· Zbyt wolne tempo budowy zatok autobusowych (brak środków finansowych),
·:· Bardzo mała ilość nowych ścieżek rowerowych,
·:· Brak pasów włączania, wyłączania i wydzielonych lewoskrętów w rejonie większości stacji
benzynowych przy drogach krajowych (brak środków finansowych i niechęć wsparcia finansowego ze strony właścicieli tych obiektów),
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·:· Utrudnienia w płynności ruchu na licznych skrzyżowaniach, w związku z brakiem ich przebudowy, celem wydzielenia na lewoskrętów,
·:· W wyniku "wiosennej lustracji dróg" stwierdzono zniszczenie i przysłonięcie roślinnością
oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych i gminnych. Prawie wszystkie drogi gminne i powiatowe wymagają remontu nawierzchni,
Stan zagrożenia bezpieczeństwa na drogach województwa dolnośląskiego w latach 2000-2002
obrazuje poniższe zestawienie:
KOLIZJE
2000 r.

2001 r.

OFIARY
(zabici, ranni)

WYPADKI
2002 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2000 r.

2001 r.

ZABICI NA MIEJSCU
2002 r.

2000 r.

30.043 31.775 31.547 3.796 3.551 3.241 5.201 4.771 4.366 332

2001 r.

2002 r.

273

293

Wnioski:
1. W wyniku dokonanych objazdów dróg na terenie woj. dolnośląskiego można stwierdzić, że
bardzo widoczne jest niedofinansowanie dróg powiatowych i gminnych. Nawierzchnia na
wielu drogach jest "połatana" i skoleinowana, brak jest słupków hektometrowych i oznakowania poziomego, a znaki pionowe często są stare i nieodblaskowe. Z nadesłanych sprawozdań i własnych obserwacji wynika, że szczególnie zła sytuacja dotyczy oznakowania poziomego,
2. Lepsza pod względem oznakowania jest sytuacja na drogach wojewódzkich i kraj owych.
Mimo występujących braków w oznakowaniu szybciej następuje jego wymiana i odnawianie.
3. Na wielu drogach krajowych natężenie ruchu jest na tak duże (teren przygraniczny - ruch
tranzytowy), że poprawa samego oznakowania nie przyniesie wyraźnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu. W planach na najbliższą przyszłość należy uwzględnić takie rozwiązania
inżynieryjne jak: poszerzenie dróg, dodatkowe pasów ruchu, budowa lewoskrętów do
obiektów znajdujących się przy drodze, poszerzenia dróg, dodatkowe pasy ruchu tzw. "pasy
wyprzedzania", ronda, instalowanie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, pasy
awaryjne na autostradzie. W przeciwnym razie nie zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych
na najbardziej uczęszczanych drogach.
4. Powyższe rozwiązania komunikacyjne i inżynieryjne wymagają znacznych nakładów finansowych i dlatego w najbliższym czasie, w większości przypadków nie ma szans na ich realizację. Środki przeznaczane na utrzymanie i budowę dróg są wciąż niewystarczające.
2. Informacja na temat współdziałania organów administracji rządowej, z organami
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
W skład Wojewódzkiej Rady BRD zgodnie z ustawą wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Prowadzona jest szeroka działalność w zespołach problemowych inspirująca działania na rzecz brd. Sekretariat Rady ściśle
współpracuje:
- z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu,
- Urzędem Marszałkowskim, w szczególności z Departamentem Mienia Wojewódzkiego i
Infrastruktury Technicznej oraz Dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- Z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego,
- Z WORD w Jeleniej Górze, Legnicy , Wałbrzychu i Wrocławiu,
- Z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad,
- Z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty,
- Z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
- Z Dyrekcją Okręgową PZU,
- Z Towarzystwem Reasekuracyjnym WARTA,
- Z Zarządem Okręgowym PZM we Wrocławiu,
- Z Zarządem Wojewódzkim PCK,
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- Z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym,
- Z pracownikami naukowymi Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Zaangażowanie i współpraca układa się bardzo dobrze.
3. Informacja o realizacji w 2002 r. programach na rzecz poprawy brd i innych podjętych działaniach
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu w tym dzieci i młodzieży:
• Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, która obejmowała odnowienie oznakowania pionowego i poziomego w rejonach dojść do Szkół Podstawowych i Gimnazjów / przejścia
dla pieszych, piktogramy znaku A-17 „dzieci” , wymiana zniszczonych znaków pionowych itp./, prowadzona przez wszystkie zarządy dróg - między innymi przy drogach
wojewódzkich objęła 190 szkół,
• budowa chodników – między innymi przy drogach wojewódzkich w 16 miejscowościach,
• budowa azyli np. 15 w ciągu dróg wojewódzkich,
• uporządkowanie zabezpieczeń wyjść ze szkół / barierki typu szkolnego/,
• ścieżki rowerowe /odnowienie starego oznakowania „piktogramy”, oznakowanie przejazdów przez drogi i ulice/ np. we Wrocławiu powstały 3 nowe trasy rowerowe,
• wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
• wyznaczenie nowych przejść dla pieszych wraz z obniżeniem krawężników,
• wprowadzenie stref ruchu uspokojonego na osiedlach mieszkaniowych /znaki strefowe,
skrzyżowania równorzędne, progi zwalniające /np. 3 we Wrocławiu, 1 w Legnicy/,
3.2. Przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości /ruch tranzytowy/:
•
wprowadzanie ograniczenia prędkości w granicach obszaru zabudowanego miejscowości /w sytuacji niekorzystnego przebiegu drogi np. łuki pionowe, poziome o małym
promieniu i ograniczonej widoczności, braku chodników, dużego natężenia ruchu pieszego/,
•
wprowadzanie ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych szczególnie pojazdów wysokotonażowych /wynikają głównie ze złego stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich/,
•
ochrona ruchu pieszego /budowa chodników i zabezpieczeń przed wejściem na
jezdnię/,
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych:
•
•
•
•
•
•
•
3.4.
•

opracowanie projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich wdrożenie,
4 wdrożone projekty przy drogach wojewódzkich,
budowa 15 nowych sygnalizacji świetlnych i modernizacja 17 istniejących,
wprowadzenie pasków spowalniających ruch na granicy obszarów zabudowanych,
budowa oświetlenia ulicznego,
oznakowanie miejsc
o największej koncentracji wypadków drogowych tablicami
tzw. „czarny punkt” – przy drogach krajowych,
wprowadzanie elementów odblaskowych w osi jezdni i w ciągu linii krawędziowych,
modernizacje skrzyżowań w celu wydzielenia pasów dla relacji prawo i lewoskrętnych,
Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji
przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar:

ruchu

budowa obwodnic miast – oddano do użytku obwodnicę miejscowości Żmigród / droga
krajowa nr 5/, miejscowości Bolesławiec /droga krajowa nr 4/, I etap obwodnicy Legnicy / droga krajowa nr 3/ oraz kontynuowane są budowy obwodnicy Wałbrzycha i
obwodnicy Wrocławia /obwodnica śródmiejska/ ,
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•

przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań dróg ; budowa 3 rond w ciągu dróg wojewódzkich / Wołów, Radomierzyce, Dąbrowa Bolesławiecka/,
• budowa brakujących elementów infrastruktury drogowej /chodniki, zatoki autobusowe/ - na podstawowym układzie drogowym Dolnego Śląska zrealizowano ok. 20 km
chodników i kilkanaście zatok autobusowych.
W 2002 roku rozpoczęta została przebudowa jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg
Dolnego Śląska – autostrada A4 odcinek jezdni południowej od Wrocławia Wądroża Wlk.. Do
końca 2005 roku ma być zakończona przebudowa całej autostrady A4 od Wrocławia do
Krzywej /ok.100 km/.
3.5 Programy kontynuowane od 3 lat
·
Program "Bezpieczna droga do szkoły"- obejmujący około 190 szkół podstawowych na
terenie województwa dolnośląskiego. Oznakowanie szkół uzupełniane jest o azyle dla
pieszych, przejścia piesze z mas termoplastycznych i inne elementy oznakowania
·
Poszerzenie prac związanych z programem "Bezpieczna droga wojewódzka do szkoły" o
bezpłatny cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Przeszkolono
łącznie około 200 nauczycieli szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska,
·
Rozszerzenie programu "Bezpieczna droga do szkoły" o budowę ciągów pieszych . W
roku bieżącym wybudowano ponad 25 000 m2 chodników, m.in. w miejscowościach:
Chocianów, Dobroszyce, Łąka, Zaręba, Bogatynia, Radomierzyce, Kietlów , Wołów, Bielawa, Kamienna Góra, Miłosławice
·
Patronat Zarządu oraz współorganizacja konkursu MOTORAMA popularyzującego znajomość przepisów ruchu drogowego, przy współpracy WORD - ów, którego finał odbywa się raz w miesiącu w telewizji regionalnej. Celem konkursu jest popularyzacja znajomości przepisów oraz zainteresowanie młodzieży problemami bezpieczeństwa i kultury korzystania z dróg
·
Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego KW Policji przy organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
·
Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane przez
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, kształtowania prawidłowych zachowań pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu oraz szeroko rozumiana popularyzacja wykorzystania roweru,
ekologicznego środka transportu upowszechniającego zdrowy tryb życia.
·
Dział Zarządzania Ruchem w brd opracował projekty poprawy brd zrealizowane już w
terenie dla:
- drogi nr 347 w m. Pietrzykowice, - drogi nr 367 w Czarnym Borze, drogi 374 w
Strzegomiu
- drogi 382 i 384 w Dzierżoniowie
·
przeprowadzanie kontroli oznakowania i urządzeń drogowych dwukrotnie w ciągu roku.
Konferencje i szkolenia. W roku bieżącym Departament Mienia Wojewódzkiego i Infrastruktury Technicznej był organizatorem czterech konferencji szkoleniowych.
W styczniu brd. w Krzyżowej -dwudniowa konferencja dla dyrektorów wydziałów komunikacji starostw powiatowych /80 osób/ w zakresie brd. W konferencji udział wzięli również
przedstawiciele Oddziału Dolnośląskiego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego. W czerwcu brd w
Głogowie odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów wydziałów komunikacji starostw powiatowych i przedstawicieli PKS w zakresie interpretacji ustawowych zmian odnośnie transportu drogowego. W dniach 16 - 17 września zorganizowaliśmy wspólne warsztaty dla Urzędu Marszałkowskiego i instytucji współpracujących. Przeszklono 128 osób z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwem drogowym z samorządów terytorialnych, poli60
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cji ruchu drogowego, straży pożarnej i inspekcji transportu drogowego. WW. szkolenia zostały sfinansowane z funduszu otrzymanego z Krajowej Rady BRD.
3.6 Efekty pracy dolnośląskiej policji drogowej w zakresie działalności represyjnej
W 2002 roku policjanci ruchu drogowego woj. Dolnośląskiego ujawnili ogółem 259.887 wykroczeń, tj. o 22.985 mniej niż w ubiegłym roku, co stanowi 8 % spadek.
A/ represja w stosunku do kierujących pojazdami:
- skierowano wniosków o ukaranie
7.106, spadek o 1.590, tj. o 18 %
- nałożono mandatów karnych
- 129.574, spadek o 10.147, tj. o 7 %
B/ represja w stosunku do osób pieszych:
- skierowano wniosków o ukaranie
- 547, spadek o 214, tj. o 28 %
w tym: na nietrzeźwych pieszych
- 265, spadek o 100, tj. o 27 %
- nałożono mandatów karnych
- 1.848, spadek o 123, tj. o 6 %
C/ zatrzymano uprawnień do kierowania:
- 4.355, spadek o 326, tj. o 7 %
W tym za nietrzeźwość
- 2.682, wzrost o 99, tj. o 4%
D/ zatrzymano dowodów rejestracyjnych:
- 38.882, spadek o 394, tj. 0 1 %
E/ zastosowano pouczeń wobec uczestników ruchu drogowego - 120.755, spadek o 10.610,
tj. 8 %
F/ ujawnienie nietrzeźwych kierujących
W roku 2002 na terenie woj. dolnośląskiego ujawniono łącznie 15.704 nietrzeźwych kierujących pojazdami tj. o 3.381 osoby więcej niż w ubiegłym roku, co stanowi o 27%
wzrost.
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do Sądów Grodzkich wynosi:
- z art. 87 KW ogółem
- 1.738, spadek o 85, tj. o 5 %
- z art. 87 § 1 KW
- 1.156, spadek o 279, tj. o 19 %
- z art. 87 § 2 KW
- 582, wzrost o 194, tj. o 50 %
Liczba ujawnionych przestępstw kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości wynosi:
- z art. 178a KK ogółem
- 13.966,
wzrost o 3.466, tj. o 33 %
- z art. 178a § 1 KK
- 7.341,
wzrost o 635, tj. o 9 %
- z art. 178a § 2 KK
- 6.625,
wzrost o 2.831, tj. o 75 %
Rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego
- zwiększenie nadzoru nad pełnieniem służb w ramach centralnej i wojewódzkiej koordynacji,
- w związku z koncentracją zdarzeń drogowych i kryminalnych na odcinkach dróg przebiegających przez aglomeracje miejskie, służby ruchu drogowego będą dyslokowane w
pierwszej kolejności na te odcinki,
- prowadzenie bieżącej analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, celem wykorzystania
wniosków przy dyslokacji służby i jej właściwym zadaniowaniu, zwłaszcza na najbardziej
zagrożonych drogach krajowych (nr35,nr36,nr46,nr33),
- właściwa polityka represyjna wobec kierujących przekraczających dozwolone prędkości sprawców '/4 wypadków drogowych; automatyzacja pomiaru prędkości poprzez zastosowanie przenośnych fotoradarów i videorejestratorów,
- skuteczne podnoszeniu dyscypliny młodych kierujących pojazdami wciąż licznej grupy
wśród sprawców wypadków, a także eliminowanie z drogi kierujących w stanie nietrzeźwości oraz poruszających się pojazdami w złym stanie technicznym,
- planowanie i efektywne realizowanie policyjnych akcji własnych ukierunkowanych na represjonowanie sprawców wykroczeń (zarówno kierujących, jak i pieszych) będących najczęstszymi przyczynami wypadków oraz zwiększenie zaangażowania w akcje zlecone,
- efektywna realizacja przedsięwzięć w zakresie tworzenia rozwiązań służących poprawie
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i
motorowerzystów).
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3.7 Działania na rzecz poprawy BRD podjęte przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego we Wrocławiu
1. Rodzaj działań i środki przeznaczone na ten cel.
I. Inicjowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Skierowane na popularyzację
przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej:
1. Motorama
2. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów
3. Finał wojewódzki turnieju motoryzacyjnego
4. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów
W zabezpieczeniu przedsięwzięć udział brało 20 egzaminatorów. Wydzielono 4 pojazdy
mechaniczne oraz wydatkowano na ten cel 29340,41 zł, w tym 22477,39 zł na nagrody i
upominki, 6863,02 zł wydatkowano na przygotowanie, transport, diety dla uczestników.
II. Inicjowane przez KW Policji skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
1. Wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez Policję w ramach imprez masowych
we Wrocławiu i regionie.
2. Monitoring ruchu drogowego
W zabezpieczaniu przedsięwzięć udział brało 9 egzaminatorów. Wydzielono 3 pojazdy,
oraz wydatkowany na ten cel 5030,00 zł.
III. Działania własne WORD – skierowane były głównie na:
1. Popularyzację przepisów ruchu drogowego w szkołach podstawowych i gimnazjach
poprzez organizowanie konkursów pod nazwą „Bezpieczna Droga Dziecka do Szkoły”
2. Prowadzenie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową na imprezach ogólnodostępnych w obiektach WORD i według zgłoszonych potrzeb w szkołach.
W organizowanych imprezach udział wzięło 1358 uczniów, wydano 740 kart rowerowych 118 kart motorowerowych w ośmiu szkołach podstawowych i trzech gimnazjach. Dla zabezpieczenia egzaminu na kartę motorowerową zakupiono motorower o
wartości 3300 zł.
3. Organizowanie imprez masowych dla społeczeństwa – doskonalenie technik kierowania pojazdem w ramach imprezy pod nazwą „Niebieska Sobota z L-ką”
4. Szkolenie egzaminatorów oraz nauczycieli wychowania komunikacyjnego w zakresie
organizacji form i metod pracy pod kątem poprawy BRD oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Przeszkolono 240 nauczycieli oraz 6
egzaminatorów.
5. Propagowano problematykę BRD na lamach prasy.
6. Opracowano i wydano materiały niezbędne do zabezpieczenia konkursu z zakresu
BRD – testy sprawdzające wiedzę na kartę rowerową i motorowerową.
3.7.1 Rodzaj działań i środki finansowe przeznaczone na ten cel
Łącznie wydatki WORD Wrocław na działalność BRD w 2002 r. wyniosły 45170,98 zł.
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3.2. Województwo kujawsko – pomorskie
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Województwie Kujawsko – Pomorskim za 2002r.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa oraz podstawowe dane charakteryzujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie w roku 2002 :
W okresie od stycznia do grudnia 2002 r. odnotowano:
-

2626 wypadków drogowych, w ich wyniku :
3345 osób odniosło obrażenia ciała,
w tym:
- 320 osób zginęło na miejscu ,
- 22 241 kolizji drogowych.

Ww. dane w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują następujące
zmiany.
tab. 1
WYPADKI
ZABICI
RANNI
KOLIZJE

2001 r.

2002 r.

%

2665
311
3349
21043

2626
320
3345
22241

-1,5
2,9
-0,2
5,7

Wskaźnik ofiar na 100 wypadków w analizowanym okresie wyniósł 139,5, w tym zabitych na
miejscu 12,2. W analogicznym okresie roku 2001 wskaźniki te wyniosły odpowiednio 137,3 i
11,7.
W porównaniu z rokiem 2001 odnotowano spadek o 0,2 % liczby rannych i wzrost o 2,9 %
zabitych na miejscu. W tym samym okresie liczba wypadków drogowych zmalała o 1,5%,
wzrosła natomiast o 5,7% liczba odnotowanych kolizji drogowych .
Największą liczbę wypadków odnotowano w soboty i piątki, w których to dniach wydarzyło
się łącznie 33% wszystkich wypadków, a najmniejszą w środę - 12,9%. Mimo pewnej poprawy w porównaniu z rokiem ubiegłym, tradycyjnie najbardziej niebezpiecznym miesiącem
był październik w którym zginęło 11,5% ofiar wszystkich wypadków. Największy wzrost wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w kwietniu / wzrost aż o 211,8%. Godzinami
w których najczęściej dochodziło do wypadków był okres między godz. 17-tą a18-tą /9%
odnotowanych wypadków/. Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym wydarzyło się
między godz. 18-tą a 20-tą /18,2%/.
Do najbardziej niebezpiecznych dróg w województwie należały drogi o największym natężeniu ruchu tj. drogi krajowe Nr 1, Nr 10, Nr 15 i Nr 80. Na pierwszych 3 z ww. dróg znajdują
się wszystkie oznaczenia tzw. ,,Czarnych punktów” odpowiednio w ilościach : 3,3,1. Dodatkowo w 2002r. z inicjatywy KW Policji i przy współudziale Rejonów Dróg Krajowych, w celu
prewencyjnego oddziaływania na kierujących, na drogach tych ustawiono dodatkowo 7 makiet radiowozów policyjnych.

Pomimo, że ok. 59% wypadków i 77% kolizji na terenie województwa wydarzyło się na obszarze zabudowanym, to najwięcej wypadków ciężkich miało miejsce poza obszarem zabudowanym, gdzie udział wypadków ze skutkiem śmiertelnym wyniósł tu aż 67,5%, a rannych
46,5%.

63

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Najbardziej niebezpiecznymi w regionie były drogi powiatów:
tab. 2
powiat

wypadki

zabici

ranni

bydgoski
665 /-17,9%/*
45 /-16,7%/
830 /-16,9%/
toruński
401 /+43,2%/
44 /-12,0%/
523 /+44,5%/
włocławski
203 /-9,8%/
38 / +2,7%/
235 /-16,4%/
inowrocławski
159 /0,0%/
15 /-18,6%/
185 /+5,1%/
świecki
154 /-2,5%/
31 /+29,2%/
192 /-11,6%/
* - w nawiasach podano różnice w stosunku do roku 2001

kolizje
6703 / +2,7%/
4253 /+2,6%/
2220 /+5,9%/
1720 /+11,2%/
943 /+12,1%/

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wzrost liczby wypadków
odnotowano w powiatach: mogileńskim /+83,3%/, toruńskim /+43,2%/ i sępoleńskim
/+39,5%/, a największy spadek wypadków odnotowano w powiatach: radziejowskim /29,3%/, bydgoskim /- 17,9/ i grudziądzkim /-16,7%/.
Z ogólnej liczby 2626 wypadków odnotowanych na terenie województwa, 2123 tj. 80,8%
wypadków spowodowali kierujący, a 425 tj.16,2 % piesi.
Wg rodzaju pojazdu sprawcy, statystyka wypadków drogowych na terenie województwa w
2002r przedstawiała się następująco:
*

kierujący samochodami osobowymi
kierujący samochodami ciężarowymi
kierujący rowerem
kierujący motocyklem
kierujący motorowerem
kierujący autobusem
zmiana w stosunku do roku 2001

-

73 %
12 %
11 %
3%
2%
1%

(-3%)*
(+1%)
(+1%)
( 0%)
( 0%)
( 0%)

Najczęściej występującymi przyczynami wypadków drogowych na terenie województwa w
2002r., z winy kierujących były:
1. nadmierna prędkość
- 34%
( 0%)
2. nieprzestrzeganie p. przejazdu
- 33 %
(+2%)
3. nieprawidłowe wyprzedzanie
- 10%
(+2%)
4. niezachowanie bezpiecznej odległości - 5%
(+2%)
* zmiana w stosunku do roku 2001
Najczęściej występującymi przyczynami wypadków drogowych z
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem
przebieganie przed jezdnię
wtargnięcie zza pojazdu, przeszkody
* zmiana w stosunku do roku 2001

winy pieszych były:
49,9% wypadków (+3,9) *
13,2 % wypadków (+12%)
8,9% wypadków (-30,9%)

Występujące w regionie problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie różniły się istotnie od problemów występujących w kraju. Podstawowymi przyczynami obniżającymi poziom bezpieczeństwa w tym zakresie na terenie województwa były zagrożenia wynikające z:
• nieprzestrzegania, nieznajomości lub lekceważenia przepisów ruchu drogowego przez
uczestników ruchu drogowego w tym głównie przez kierujących pojazdami,
• kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających mimo, że
w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ujawnionych przez Policję wykroczeń z art. 87§ 1
i 2 kk. spadła o 24,8%, a przestępstw z art. 178 a kk. o 1,37%,
• niewystarczającego nadzoru i zbyt małej w stosunku do potrzeb, ilość przeprowadzonych
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• kontroli drogowych ze strony organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.
Podstawą przyczyną były braki kadrowe, niewystarczające środki finansowe oraz zbyt mała ilość nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ,
• braku dostatecznej i nowoczesnej sieci drogowej, dostosowanej do wymogów występującego ruchu, w tym zbyt małej ilości obwodnic miast, braku odseparowania ruchu pieszych i pojazdów, zbyt wolnej modernizacji infrastruktury drogowej,szczególnie na głównych ciągach dróg krajowych i w punktach kolizyjnych, b. małej ilość skrzyżowań bezkolizyjnych, braku autostrad i dróg ekspresowych, postępującej degradacji dróg spowodowanej ruchem pojazdów ciężkich, braku przeprowadzania niezbędnych remontów- spowodowanych brakiem środków finansowych.
• opóźnień w tworzeniu nowoczesnego zintegrowanego systemu ratownictwa drogowego,
• dużego udziału pojazdów starych i wyeksploatowanych o niskim poziomie bezpieczeństwa
biernego połączonym z niewystarczająco sprawnie lub wadliwie działającymi systemami:
- ewidencji pojazdów,
- badań technicznych pojazdów,
- obrotu pojazdami powypadkowymi, zużytymi, nie nadającymi się do dalszej eksploatacji,
- recyklingu pojazdów,
co w znacznej mierze wynikało z niedoskonałości obowiązujących uregulowań prawnych.
2. Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
Organami administracji rządowej kontynuującymi współpracę w ww. zakresie byli :
- Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
- Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
- Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
- Państwowa Inspekcją Pracy.
Zakresem współpracy objęte były następujące grupy zadań:
a) zadania związane z analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego, (m.in. opracowywanie raportów o stanie brd dla największych miast regionu, budowa informatycznych baz danych
o wypadkach drogowych, sporządzanie okresowych ocen stanu brd)
b) zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom w ruchu drogowym, (m.in. ratownictwo drogowe, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej , pokazy i ćwiczenia )
c) zadania związane z poprawą stanu infrastruktury drogowej, (m.in. prace studialne, opracowywanie programów rozwojowych sieci drogowej, budowa, modernizacja i remonty
dróg oraz obiektów inżynieryjnych)
d) zadania związane z poprawą organizacji ruchu, (m.in. wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań organizacji ruchu, przeglądy oznakowania dróg, udział w pracach zespołów drogowych)
e) zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, głównie kierujących
prowadzone przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego,
f) zadania związane z informacją i promocją brd, (m.in. kampanie propagandowe w mass
mediach, publikacje prasowe np. omawiające zasady pierwszeństwa przejazdu na najważniejszych skrzyżowaniach, konkursy i turnieje dot. brd),
g) zadania związane ze szkoleniem kadr, (m.in. organizacja I ogólnowojewódzkiej konferencji brd, szkolenie kadr administracji drogowej, kursy specjalistyczne dla kierowców, nauczycieli wychowania komunikacyjnego),
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h) zadania związane z działaniami edukacyjnymi oraz profilaktyczno-wychowawczymi, realizowano głównie wśród dzieci i młodzieży oraz wśród kierowców (m.in. nauka wychowania komunikacyjnego, bezpłatne przeglądy stanu technicznego pojazdów, akcje profilaktyczno-wychowawcze policji),
które realizowano we współpracy z :
- z władzami i jednostkami samorządowymi, w szczególności zaś z samorządową administracją drogową wszystkich szczebli,
- administracją i młodzieżą szkolną szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych,
- Mass Mediami (TVB, lokalne gazety i rozgłośnie radiowe),
- Akademią Techniczno Rolniczą w Bydgoszczy,
- Strażami Gminnymi,
- Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego,
- Zrzeszeniami i Stowarzyszeniami Przewoźników Drogowych,
- Polskim Związkiem Motorowym,
- Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
- Związkiem Harcerstwa Polskiego,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
- Pocztą Polską,
- Zakładami Energetycznymi w Bydgoszczy,
- Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi w Bydgoszczy.
Udział organów administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim w obszarze działań wykraczających poza zadania statutowe sprowadzał się przede wszystkim do pomocy czysto merytorycznej, natomiast jednostki samorządowe i pozarządowe dodatkowo ponosiły koszty związane z ich organizacją i realizacją oraz szeroko rozumianym sponsoringiem dot. promocji
problematyki brd, finansowania zakupu sprzętu i wyposażenia, nagród oraz współfinansowania inwestycji drogowych.
3. Programy i działania realizowane na rzecz brd w 2002r.
Województwo kujawsko-pomorskie nie posiada regionalnego programu poprawy brd. Dlatego też niżej wymienione działania prowadzone były w oparciu o cele i zadania wynikające z
programów lub planów pracy poszczególnych członków WRBRD.
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży.
• prowadzono prace nad analizami skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie :
przeprowadzania dzieci przez jezdnie w rejonie szkół, przeglądu oznakowania przejść
dla dzieci przy szkołach,
• kontynuowano akcje ,,Bezpieczna droga-Odblaskowe pierwszaki” i ,,Bezpieczna droga do
szkoły” w ramach których :
- w ciągu ostatnich 5 lat przeszkolono kilkaset osób wykonujących pracę strażnika
szkolnego.
W 2002r. w całym województwie zatrudnionych było 116 takich osób, przy 114
obiektach oświatowych (w stosunku do 2001r. nastąpił wzrost w zatrudnieniu o 11
osób),
- w 7 wytypowanych szkołach wiejskich z rejonów zagrożonych wypadkami przeprowadzono pogadanki na temat brd połączone z wręczeniem światełek odblaskowych,
- prowadzono działania informacyjne w mediach,
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- podczas działań profilaktycznych zorganizowano 395 spotkań i pogadanek z młodzieżą, przeprowadzono 12 konkursów na temat brd, zaangażowano 110 strażników
szkolnych, skontrolowano 195 Gimbusów i Mikrobusów przewożących dzieci,
• wybudowano wiele kilometrów dróg i ścieżek rowerowych, głównie w miastach (np. w
2002r. w Toruniu wybudowano 560m wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Polnej, we Włocławku 5 km, a 1 km wyremontowano),
• prowadzono prace w zakresie uspokajania ruchu w wybranych obszarach miejscowości
województwa, w szczególności w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu,
• prowadzono działania wzmożone pn. ,,Pieszy”.
W zakresie infrastruktury drogowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w całym
województwie zmodernizowano lub wybudowano 100 przejść dla pieszych,
W ramach programu wspierania inicjatyw samorządowych Oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wspólnie z jednostkami samorządowymi wybudował lub przebudował w ciągach dróg krajowych :
4 skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowościach : Brzoza, Inowrocław, Solec Kujawski, Dolna Grupa,
18 odcinków chodnika, w tym 1 wraz ze ścieżką rowerową w następujących miejscowościach województwa. : Inowrocław - droga krajowa 25 i 15, Wylatowo - dr. krajowa
15, Strzelno - dr. krajowa 15, Markowicach - dr. krajowa 25, Stolno - dr. krajowa 1 i
55, Kowalewie Pomorskim - dr. krajowa 15, Pieńki Królewskie – dr krajowa 55, Łasinie
dr. krajowa 15, Świeciu – dr. krajowa 1, Kamieniu Pomorskim – dr. krajowa 25, Zamartem – dr. krajowa 25, Czewujewie – dr. krajowa dr. krajowa 5, Jaroszewie – dr.
krajowa 5, Kowalewie – dr. krajowa 5, Lubieniu Kujawskim – dr. krajowa 1, Górsku –
dr krajowa 80, Rozgartach – dr. krajowa 80
Ponadto w celu podnoszenia standardu wyposażenia przejść dla pieszych i zwiększenia
bezpieczeństwa przechodniów na drogach krajowych zrealizowano:
budowę sygnalizacji dla pieszych w Borównie w ciągu drogi krajowej nr 5,
budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Brodnicy w
ciągu drogi krajowej nr 15, przy współudziale Urzędu Miasta Brodnica,
budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Cypriance w ciągu drogi krajowej
nr 67, przy współudziale Urzędu Gminy Fabianki,
budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Rozgartach w ciągu drogi krajowej nr
80,
budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Brozówce w ciągu drogi krajowej
nr 10, przy współudziale Urzędu Gminy Obrowo,
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg (ruchu tranzytowego) przez małe miejscowości.
• kontynuowano prace związane z budową obwodnic miast, w ramach których wykonana została:
budowa obwodnicy Nakła nad Notecią o długości 4,5 km leżącej w ciągu drogi
krajowej nr 10,
przebudowa odcinka drogi krajowej nr 5 stanowiącego przejście przez miejscowość Osielsko,
budowa tunelu pod nasypem kolejowym na ulicy Dworcowej w Koronowie w ciągu drogi krajowej nr 5, przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Koronowo, w
ten sposób powstało przejście dla pieszych oddzielone od wąskiej jezdni, na odcinku o ograniczonej widoczności.
• na odcinkach najbardziej zagrożonych wprowadzono ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych,
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• w wyniku prowadzonych przeglądów dróg wojewódzkich, zalecono wykonanie różnego rodzaju robót utrzymaniowych poprawiających widoczność oraz bezpieczeństwo na drogach,
• prowadzono prace związane z uporządkowaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz poprawiających organizację ruchu,
• prowadzono wzmożone działania kontrolne pn. ,,Niebezpieczne przewozy”, ,,Pomiar”
,,Waga” ,,Alkohol i Koegzystencja” etc.
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych.
• kontynuowano prace nad budową informatycznych systemów ,,SEWIK”, Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Drogami dla wybranych miast oraz dróg
wojewódzkich, raportami o stanie brd dla Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia, Włocławka gdzie koncentruje się największa ilość zagrożeń i wypadków drogowych. W
oparciu o dane zgromadzone w ww. systemach i opracowaniach, oraz analizę stanu
bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych i wojewódzkich określono miejsca najbardziej
niebezpieczne,
• w strefach miejskich kontynuowano działania związane z wprowadzeniem środków
uspakajania ruchu tj. budową progów zwalniających oraz wprowadzaniem stref ograniczonej prędkości,
• w celach prewencyjnych w miejscach najbardziej niebezpiecznych oznaczonych zostało
7 tzw. ,,Czarnych punktów”. Znajdują się one na drogach krajowych: Nr 1 w miejscowościach : Dolna i Górna Grupa, Otłoczyn, Mikanowo; Nr 10 w m. Czernikowo, Trzeciewica, Skępe; Nr 5 w m. Suchatówka. W 2002r. dodatkowo ustawionych zostało 7
makiet radiowozów policyjnych,
• prowadzono prace poprawiające bezpieczeństwo w miejscach o największym wskaźniku
wypadkowości na wybranych obszarach dróg miejskich i pozamiejskich, m. in. poprzez
: poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, poprawę organizacji ruchu, modernizację skrzyżowań, budowę drugich jezdni, budowę sygnalizacji świetlnych, budowę lub poprawę oświetlenia dróg, budowę zatok autobusowych, poprawę geometrii
dróg, monitorowania miejsc szczególnie niebezpiecznych, poprawę oznakowania w tym
jego jakości i wiarygodności. Między innymi :
w Toruniu m.in. zmodernizowano skrzyżowania ulic Sz. Lubicka – Olimpijska- instalując sygnalizację świetlną, Łódzka- Zdrojowa instalując - sygnalizację świetlną, wymieniono 23 sygnalizatory na urządzenia nowej generacji z ekranami odblaskowymi,
w Bydgoszczy m.in. poprawiono bezpieczeństwo na rondzie Poznańskim, Grunwaldzkim, Toruńskim, wybudowano 7 nowych sygnalizacji świetlnych, a zmodernizowano 5, wykonano 5 bezpiecznych przejść dla pieszych (kładki, sygnalizacje, masy chemoutwardzalne w kolorze biało czerwonym)
we Włocławku zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniach dróg krajowych Nr
62 i 67 ze skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo,
w Grudziądzu wybudowano oświetlenie uliczne w ciągu dróg powiatowych ul. Jaśminowa i Konarskiego. Szczególnie niebezpieczne przejścia dla pieszych oznaczono
pasami biało czerwonymi.
• w ramach modernizacji miejskich dróg tranzytowych w dużych miastach regionu:
w Toruniu zmodernizowano (budowa drugiej jezdni) odcinek ul Staszica, odcinek ul.
Olsztyńskiej, wyremontowano odcinek ul. Poznańskiej,
w Bydgoszczy w ramach odciążenia centrum miasta od ruchu tranzytowego oddano
do ruchu Węzeł Zachodni, ul. Nad Torem, ul. Lewińskiego, ul. Ludwikowo, odcinek
łączący ul. Zaświat z ul. Zygmunta Augusta,
we Włocławku na drodze krajowej Nr1 koncentrującej najwięcej wypadków wykonano zmiany w programach sygnalizacji świetlnej, wybudowano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających,
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w Grudziądzu w ciągu modernizowanej drogi krajowej Nr 16 koncentrującej najwięcej wypadków, wszystkie przejścia dla pieszych mają wyodrębnione azyle dla pieszych. Prowadzono także prace nad modernizacją skrzyżowania na drodze krajowej
Nr 55 (rondo), wybudowano oświetlenie uliczne w ciągu dróg krajowych: ul. Kwidzyńska i Paderewskiego,
3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
W 2002r m.in.
• ATR w Bydgoszczy kontynuowała prace związane z opracowywaniem raportów o
stanie brd dla wybranych (największych) miast województwa. Ww. raporty stanowią bogato dokumentowane źródła danych, analiz i wniosków dot. zaistniałych zdarzeń drogowych oraz ocen efektywności prowadzonych na sieci drogowej tych
miast, działań modernizacyjnych z punktu widzenia poprawy stanu brd. Dokumenty
te są od kilku lat z powodzeniem wykorzystywane w bieżących pracach zarządców
dróg oraz w kształtowaniu kierunków polityki komunikacyjnej miast regionu.
• rozszerzono zakres monitorowania przy użyciu kamer, miejsc szczególnie
niebezpiecznych,
• budowano przejścia dla pieszych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań np. z
zastosowaniem sygnalizacji świetlnych wykorzystujących system fotowoltaiczny, sygnalizacji wzbudzanych, stosowania oznakowania aktywnego, mas chemoutwardzalnych,
• we Włocławku na drogach krajowych Nr 62 i 67 zmieniono organizację ruchu na 2
skrzyżowaniach zwykłych, na typu rondo, które ,,wytyczono” przy zastosowaniu
przenośnych elementów plastikowych,
• budowano lub wyznaczano dodatkowe parkingi i miejsca parkowania pojazdów,
• kontynuowano poprawę jakości utrzymania oznakowania pionowego i poziomego w
tym przy zastosowaniu folii i farb nowej generacji. Odnowiono oznakowanie poziome na 90 % sieci dróg krajowych w ilości 130 tys. m2 w tym :
- zastosowano oznakowanie poziome grubowarstwowe z funkcją akustyczną tzw.
Vibroline,
- zweryfikowano oznakowanie kierunku i miejscowości oraz obszarów zabudowanych.
• zbudowano bariery ochronne w pasie rozdziału drogi krajowej nr 5 na odcinku
Bydgoszcz – Stryszek.
• prowadzono prace związane z oznakowaniem i ewidencją dróg oraz dostosowaniem
ich do obowiązujących przepisów.
3.5. Działania edukacyjne , informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznego zachowania się na drodze.
• 21 maja pod patronatem Marszałka Województwa zorganizowano I Wojewódzką
Konferencję brd pn. ,,Uwarunkowania i wyzwania” w której uczestniczyło ok. 200
osób z różnych środowisk zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wypracowano wnioski dot. najważniejszych działań, które należy podjąć w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ruchem drogowym,
• 4 i 17 grudnia Wojewoda i Marszałek Województwa zorganizował szkolenia kadr
brd, skierowane głównie do administracji drogowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Szkoleniem objęto ok. 50 osób, a koszty organizacji pokryło Ministerstwo Infrastruktury,
• realizowano szkolne programy wychowania komunikacyjnego,
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• przeprowadzono szkolne, gminne, powiatowe, okręgowe i wojewódzkie eliminacje
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wzięło w nich udział ok. 3 tys. uczniów, ok. 70% szkół podstawowych i ponad 50% gimnazjów z terenu województwa. W finale ogólnopolskim,
który odbył się w Żninie startowało 34 trzyosobowych drużyn z całej Polski,
• przeprowadzono eliminacje rejonowe i finał wojewódzki (7 drużyn 3 osobowych )
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich w których wzięło udział kilkudziesięciu uczniów.
• organizowano wspólnie z Policją kursy na karty rowerowe,
• prowadzono zajęcia dydaktyczno-informacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz spotkania z policjantami w ramach godzin wychowawczych nt. obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i warunków bezpiecznego poruszania się pieszych po
drogach.
• w formie warsztatów kontynuowano szkolenie edukacyjne nauczycieli przedszkoli i
nauczania początkowego oraz odbyły się szkolenia rad pedagogicznych dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego w których uczestniczyło kilkuset nauczycieli,
• poddano ocenie wydawanie kart rowerowych i motorowerowych przez szkoły. Barierą w sprawdzaniu praktycznych umiejętności na kartę motorowerową w gimnazjach był brak motorowerów,
• prowadzono szereg akcji profilaktyczno-prewencyjnych, medialnych i imprez plenerowych związanych z tematyką brd np. ,,Więcej światła” ,,Bezpieczny weekend”,
,,Bezpieczne życie”„Porada skrzyżowań”, ,,Najpiękniejsza dziura”, ,,Stop wypadkom
– Bezpieczne lato” ,,Bezpieczne Wakacje”, „Zimowisko”, ,,Święta”, ,,Jak minął tydzień” ,,Noga z gazu” ,,Jabłko-Cytryna- Generalnie Zwolnij” itp.
• w powiatach odbywały się imprezy plenerowe w czasie których strażacy PSP prowadzili zajęcia pokazowo-szkoleniowe m.in. w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej,
• codziennie w programach lokalnych TVB i rozgłośni regionalnych w ramach programu ,,Utrudnienia” przekazywano informacje dla kierowców o lokalnych utrudnieniach na drogach. Podobne informacje ukazywały się również w lokalnej prasie.
• zorganizowano z przeznaczeniem głównie dla młodzieży, dystrybucję 15 tys. egz.
broszury ,,Zmiany w kodeksie drogowym 2002” otrzymanej z Sekretariatu Rady Krajowej BRD, prowadzono kolportaż ulotek wśród kierowców : TiR-ów dot. rozbojów
na drogach oraz kierowców autobusów przewożących dzieci, przed działaniami
,,Bezpieczne wakacje”.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego w tym nowe rozwiązania podnoszące
efektywność ruchu drogowego.

POLICJA
Dane dotyczące egzekucji przepisów ruchu drogowego w województwie wynikające z
działań prowadzonych Policję przedstawiono w tabeli 1:
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TABELA 1 EGZEKUCJA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
Jednostki policji

Wszyskie jednostki
Grudzień

Styczeń Grudzień

2001

2002

Mandaty Karne ogółem

8560

5999

112557 120409

w tym na kierujących

108518 116396

Kategorie przewinień

2001

%

2002

Liczba
policjantów
na drodze
217

6,98

554,88

8154

5812

7,26

536,39

w tym na pieszych

406

187

4152

3876

-6,65

17,86

Wnioski o ukaranie ogółem

313

401

5772

4260

-26,20

19,63

na kierujących pojazdami

266

360

4975

3805

-23,52

17,53

na nietrzeźwych pieszych

28

17

409

288

-29,58

1,33

3110

2786

53792

68052

26,51

313,60

Przekroczenie dozwol. prędkości
Nieust. pierwszeństwa przejazdu

408

498

5350

5668

5,94

26,12

Nieprawidłowe wyprzedzanie

464

480

6499

7992

22,97

36,83

Niepr. wymijanie, omijanie, cofanie

274

277

3007

3025

0,60

13,94

Niepr. zmiana pasa ruchu, kierunku

65

95

1185

1369

15,53

6,31

Nieustąpienie pierwsz. pieszemu

58

40

634

769

21,29

3,54

Nieustapienie pierwsz. pojazdowi
Przech. przez jezdnię w m. niedozw.
Ujawniono kier. w zw. z art. 87 § 1
Ujawniono kier. w zw. z art. 87 § 2

10

20

171

243

42,11

1,12

379

246

4273

4096

-4,14

18,88

20

12

463

373

-19,44

1,72

6

3

311

202

-35,05

0,93

Ujawniono kier. w zw. z art. 178a § 1

123

90

1645

1541

-6,32

7,10

Ujawniono kier. w zw. z art. 178a § 2

43

28

1408

1421

0,92

6,55

Głównymi kierunkami pracy policji ruchu drogowego w województwie były :
1. Nadmierna prędkość.
2. Młodzi kierowcy.
3. Niechronieni użytkownicy dróg.
4. Nietrzeźwi użytkownicy dróg.
5. Ciężkość wypadków.
6. Przejścia dróg przez małe miejscowości.
7. Miejsca koncentracji wypadków drogowych.
W ciągu 2002r KW Policji przeprowadziła 34 różnego rodzaju działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, które szczegółowo ujęte zostały w analizie rocznej z zakresu
brd.
Szczegółowe informacje o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa kujawskopomorskiego, oraz działaniach Policji prowadzonych w ramach działalności profilaktyczno-propagandowej, działań wzmożonych, pilotażów itp. wraz z wnioskami i oceną raalizacji zadań zawarte zostały w ,,Analizie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa
kujawsko-pomorskiego wraz z oceną realizacji planu pracy w okresie styczeń – grudzień
2002r .” opracowanej przez KW Policji Wydział Ruchu Drogowego.

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
W ramach działalności inspekcyjnej, którą prowadzono w okresie od 1.10 do
31.12.2002r. przeprowadzono 512 kontroli przewoźników drogowych w tym skontrolowano:
- na drogach : 510 przewoźników (393 krajowych i 117 zagranicznych)
- 2 firmy transportowe.
71

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W wyniku ww. kontroli wszczęto 185 postępowań administracyjnych, co oznacza że
36% skontrolowanych przewoźników dokonujących przewozów na drogach województwa nie stosowało się do obowiązującego prawa.
Struktura stwierdzonych naruszeń obowiązującego prawa przedstawiała się następująco :
naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym – 57,8% w tym :
- brak opłaty za przejazd po drogach krajowych - 29,2%,
- brak zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne - 25,8%,
- brak innych dokumentów – 2,8%,
naruszenia przepisów umowy europejskiej dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) – 32 %,
naruszenia przepisów umowy europejskiej dotyczącej czasu pracy załóg (AETR) –
10,2 %.
Ponadto zatrzymano na drogach 30 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan
techniczny pojazdów.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego.
• Współudział organizacyjny, merytoryczny i finansowy w organizacji I Wojewódzkiej
Konferencji Brd w Bydgoszczy, Turnieju Wiedzy o brd dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów, Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów
szkół średnich,
• organizacja spotkań problemowych z nauczycielami szkół prowadzących
wychowanie komunikacyjne,
• organizacja egzaminów na kartę rowerową i motorowerową - zabezpieczenie
wyposażenia miasteczka komunikacyjnego,
• organizacja spotkań z przedstawicielami starostw dotyczących zasad współpracy
WORD-ów z jednostkami samorządowymi, połączonych z omówieniem zmian w
ustawie prawo o ruchu drogowym,
• zorganizowanie ,,Dni otwartych WORD” w których realizowano zadania :
- konkurs jazdy sprawnościowej samochodem i rowerem z udziałem kierowców i
posiadaczy kart rowerowych,
- konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla dorosłych,
- pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej,
- udzielanie porad dot. interpretacji przepisów ruchu drogowego, zasad szkolenia i
egzaminowania oraz wychowania komunikacyjnego,
- konkurs wiedzy zachowania się na drodze z udziałem dzieci,
• współuczestnictwo w konkursie Policjant Roku,
• zakup i finansowanie pomocy dydaktycznych, nagród sprzętu i wyposażenia dla
dzieci i młodzieży oraz Policji. Ogólne nakłady WORD w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w ww. zakresie wyniosły w 2002r. 148 tys. zł.
Podsumowanie
• Wszystkie przedstawione wyżej działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko – pomorskim mimo, że w ostatnim roku nastąpił wzrost ilości zdarzeń drogowych w tym wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. Z uwagi na ograniczone ramy, przedstawiona w sprawozdaniu informacja stanowi jedynie wycinek z ogółu prac prowadzonych na rzecz brd na terenie
województwa.
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• Wśród realizowanych zadań na wyróżnienie zasługują działania prowadzone na
rzecz szeroko rozumianej edukacji społecznej w zakresie brd, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży, Partnerami, których wkład w realizacje tych zadań zasługuje na
szczególne podziękowanie byli przedstawiciele: Policji, placówek oświaty Mediów,
Straży Pożarnej, Akademii Technicznio-Rolniczej w Bydgoszczy.
• Porażką prowadzonych w ubiegłym roku działań była niewystarczająca współpraca
organów administracji rządowej z Partnerami dysponującymi znacznym potencjałem
i wiedzą w zakresie możliwości poprawy poziomu brd. Można tutaj zaliczyć w szczególności władze samorządowe niższych szczebli, a także Zarządy Dróg, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz Partnerów z regionalnego sektora prywatnego, mimo, że instytucje te indywidualnie wnosiły bardzo duży wkład w realizację zadań na rzecz brd. Przyczyną powyższego był brak zasad uregulowania współpracy wynikający z nie powołania Wojewódzkiej Rady BRD.

Główne zadania Kujawsko-Pomorskiej WRBRD w roku 2002. :
Podstawowym celem Rządowego Programu Poprawy BRD ,,Gambit 2000” jest zmniejszenie
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do poziomu 4000 w roku 2010 tj o ok. 50% w stosunku do poziomu z roku 2000. Osiągnięciu tego celu ma służyć zrealizowanie zadań określonych w
regionalnych programach poprawy brd.
W tej sytuacji najpilniejszymi zadaniami w woj. kujawsko – pomorskim, które należy podjąć
powinno być :
1. Możliwie pilne ukonstytuowanie się Rady w nowym kształcie, utworzenie profesjonalnych
struktur wykonawczych i określenie zasad ich współpracy.
2. Opracowanie wojewódzkiego programu brd skorelowanego z potrzebami i specyfiką województwa oraz z założeniami programu rządowego ,,Gambit 200” wraz z określeniem celów i
środków ich realizacji.
3. Utworzenie możliwie szerokiej platformy współpracy z wszystkimi Partnerami, którzy są
zobowiązani lub zainteresowani współpracą na rzecz realizacji programu WRBRD.

3.3. Województwo lubelskie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań
realizowanych w tym zakresie w 2002r. na terenie województwa lubelskiego.
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu.
1.1. Główne problemy charakterystyczne dla regionu mające wpływ na brd
Województwo lubelskie obejmuje obszar o powierzchni 25.1 tys. km2, na którym mieszka 2,2 mln ludzi. W skład województwa wchodzą 24 powiaty, w tym 4 grodzkie oraz 213
gmin i miast. Na terenie województwa działa sześć ważnych przejść granicznych; polsko
– białoruskich i polsko – ukraińskich, które w roku 2002 przekroczyło ponad 3 mln 832
tys. pojazdów i ponad 11 mln 976 tys. osób. Ruch tranzytowy odbywa się głównie drogami krajowymi i wojewódzkimi o łącznej długości 3157 km, których sieć niemal w całości przechodzi przez obszary zabudowane. Zdecydowana większość dróg pozbawiona
jest utwardzonych poboczy, a praktycznie wszystkie – segregacji ruchu pojazdów i pieszych. Brak dostatecznych środków na modernizacje i remonty sprawia, że stan techniczny nawierzchni dróg ulega systematycznemu pogorszeniu. Na wszystkich kategoriach
dróg, w tym również na drogach krajowych o największym natężeniu ruchu, występuje
nakładanie się ruchu dalekobieżnego i tranzytowego na ruch lokalny, w którym istotną
pozycję stanowi ruch pojazdów wolnobieżnych, zaprzęgowych i rowerowych. Ogranicza
to płynność ruchu i rzutuje bezpośrednio na stan bezpieczeństwa, tym bardziej ,że corocznie wzrasta jego natężenie. Przybywa pojazdów mechanicznych, których liczba na
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koniec 2002 roku przekroczyła 891 tys. w tym 532 tys. samochodów osobowych ( co daje wskaźnik motoryzacji 239 szt. na 1000 mieszkańców) i blisko 100 tys. ciężarowych.
Na te uwarunkowania nakłada się niski poziom zdyscyplinowania uczestników ruchu,
wady powszechnie krytykowanego systemu kształcenia kierowców, mała efektywność
realizacji programu edukacji komunikacyjnej w środowiskach szkolnych, a także braki
kadrowe w zakresie brd w jednostkach zarządzających ruchem na drogach i sprzętowe
Policji w zakresie automatycznych pomiarów ruchu .
1.2. Ocena stanu brd za 2002 r.
1. Informacje ogólne - na drogach doszło do 3041 wypadków drogowych, w następstwie których 349 osób
zostało zabitych, a 3956 doznało obrażeń.
W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:
- wzrost liczby wypadków drogowych o 337 tj. 12,5%
- spadek liczby zabitych ogółem
o
9 tj. 2,5%
- wzrost liczby rannych
o 498 tj. 14,4%
Na miejscu wypadku zginęło 256 osób i jest to o 8 mniej niż przed rokiem (spadek o
3,0%).
- wskaźnik zabitych na miejscu na 100 wypadków wyniósł - 8,4 przed rokiem 9,8
- wskaźnik ofiar ogółem na 100 wypadków wyniósł
- 141,6 przed rokiem - 141,1
Zgłoszono policji 18115 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą wyłącznie straty materialne. Ich ilość w odniesieniu do roku 2001 zwiększyła się o 650 tj. 3,7%.
2. Struktura rodzajowa wypadków - dominowały potrącenia osób pieszych – 1009 zdarzeń tj. 33,2%. W dalszej kolejności boczne zderzenia się między pojazdami w ruchu – 745
tj. 24,5% oraz przypadki najechania na drzewo, słup, inny obiekt drogowy – 390 tj. 12,8%.
3.Zasadnicze grupy przyczyn zdarzeń - zdecydowaną większość wypadków spowodowali kierujący - 2392 tj. 78,7%. Udział pieszych w ogólnej strukturze sprawców wyniósł
18,8%.
4. Ogólne informacje o miejscach i okolicznościach - do większości wypadków dochodziło na obszarze zabudowanym - 2064 tj. 67,9%, na prostych odcinkach dróg - 2093
tj. 68,8%.
Obszar niezabudowany był miejscem 977 wypadków, w których zginęło 200 osób tj. 57,3%
ogółu zabitych. Liczba osób zabitych na obszarze niezabudowanym zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o 29 tj. 16,9%.
Na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu doszło do 624 wypadków - o 139
więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 28,7%). Przy suchej nawierzchni odnotowano 2045
wypadków tj. 67,2%, a nawierzchni mokrej - 774 tj. 25,5%.
W strukturze według rodzaju pojazdu zdecydowaną większość stanowili kierujący samochodami osobowymi. Ich udział w ogólnej ilości wypadków spowodowanych przez kierujących
wyniósł 70,7%, (1694 wypadki). Znaczący jest nadal udział rowerzystów 309 wypadków tj.
12,9 %.
5. Rowerzyści - ta grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego uczestniczyła w
495 wypadkach drogowych, w wyniku których 44 rowerzystów zostało zabitych, a 444 doznało obrażeń. W odniesieniu do danych wojewódzkich stanowi to 16,3% ogółu wypadków,
12,6% ogółu zabitych oraz 11,2% ogółu rannych.
W porównaniu do roku 2001, na terenie województwa lubelskiego odnotowano wzrost liczby wypadków spowodowanych przez rowerzystów o 49 tj. 18,8% . Do większości wypadków z udziałem rowerzystów dochodziło na obszarze zabudowanym - 419 tj. 84,6% i na
prostych odcinkach dróg - 358 tj. 72,3%.
Podstawowymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było nieprawidłowe skręcanie (brak sygnalizowania zamiaru skrętu) - 148 przypadki oraz nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu - 91.
Rowerzyści pod wpływem alkoholu byli sprawcami 60 wypadków tj. 16,1% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu.
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6. Przyczyny wypadków z winy kierującego:

- niedostosowania prędkości do warunków jazdy - 629 zdarzeń tj. 26,3%
- nieudzielania pierwszeństwa przejazdu
- 608 zdarzeń tj. 25,4%
- nieprawidłowego wyprzedzania
- 188 zdarzeń tj. 7,9%
7. Bezpieczeństwo pieszych - piesi spowodowali 572 wypadki tj. 18,8 %, natomiast
ogółem odnotowano 1009 zdarzeń z ich udziałem, co stanowi 33,2%. W stosunku do roku
ubiegłego liczba tych wypadków uległa zwiększeniu o 69 tj. 13,7%.
Na obszarze zabudowanym doszło do 807 potrąceń, w wyniku których 73 osoby zostały zabite, a 808 doznało obrażeń. Teren niezabudowany był miejscem 202 wypadków, w których
67 osób zostało zabitych, a 157 doznało obrażeń.
Do 361 wypadków doszło w miejscach traktowanych jako wydzielone dla ruchu pieszego, w
tym do 235 na wyznaczonych przejściach. Do większości wypadków dochodziło przy świetle
dziennym - 534 tj. 51,7%.
W porze nocnej, na drogach nieoświetlonych, odnotowano 236 wypadków tj. 22,8%. Zginęło w nich 75 osób, a 196 zostało rannych.
W strukturze przyczyn wypadków, do jakich dochodziło z winy pieszych, dominowały przypadki nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem - 287 tj. 50,2%.

8. Wybrane kategorie uczestników ruchu.
8.1 Nieletni - z winy nieletnich do lat 14 doszło do 222 wypadków drogowych. Z tej liczby
piesi spowodowali 129 wypadki, kierujący 92.
Według wstępnych danych, w wypadkach ogółem uczestniczyło 426 dzieci, z czego 10 zostało zabitych, a 416 doznało obrażeń.
Wskaźniki udziału nieletnich w strukturze sprawców i ofiar wypadków wyniosły odpowiednio:
- sprawcy 7,3%
w roku ubiegłym - 6,8%
- ofiary
- 14,0%
w roku ubiegłym - 15,1%
8.2 Cudzoziemcy
Cudzoziemcy uczestniczyli w 148 wypadkach drogowych, z czego spowodowali 71.
W odniesieniu do ogólnej ilości zdarzeń, wskaźniki charakteryzujące poziom zagrożenia
kształtowały
- wskaźnik wypadków z udziałem cudzoziemców - 4,9% w roku 2001 – 6,7%
- wskaźnik udziału cudzoziemców – sprawców
- 2,3% w roku 2001 – 3,2%
W następstwie zaistniałych zdarzeń 16 cudzoziemców zostało zabitych, a 92 doznało obrażeń.
8.3. Uczestnicy i sprawcy wypadków drogowych pod wpływem alkoholu
Analizując wstępne dane można zauważyć niekorzystne zjawisko, jakim jest zwiększenie
się udziału osób będących pod wpływem alkoholu w wypadkach drogowych, zarówno jako
uczestników i sprawców.
Według wstępnych danych w roku 2002, na drogach województwa, kierujący i piesi pod
wpływem alkoholu uczestniczyli w 684 wypadkach drogowych (wzrost w porównaniu do
roku ubiegłego o 85 tj. 14,2%), z czego spowodowali 552 (wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 87 tj. 18,7%). Kierujący spowodowali 372 wypadki (wzrost o 82 tj. 28,3%) i
piesi 180 (spadek o 5 tj. 2,9%). W następstwie zaistniałych zdarzeń spowodowanych
przez osoby będące pod wpływem alkoholu 66 osób zostało zabitych, a 724 doznało obrażeń.
Najwyższe zagrożenie utrzymuje się nadal ze strony kierujących samochodami osobowymi, którzy byli sprawcami 260 wypadków tj. 69,8% ogółu spowodowanych przez kierujących będących pod wpływem alkoholu. Główną przyczyną wypadków spowodowanych
przez kierowców było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 145.

2. Współdziałania organów administracji rządowej, z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd
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2.1. Zakres i forma współpracy.
Obejmuje:
- sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków dot. zarządzania ruchem w województwie,
- dokonywanie zmian w organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny
lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego,
- działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Wojewódzkiej Radzie
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w której strukturach uczestniczą przedstawiciele z
organów samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
W roku 2002 odbyły się dwa plenarne posiedzenia WR BRD na których:
- przyjęto regulamin pracy WR BRD,
- przyjęto plan pracy WRBRD na rok 2002,dokonano zmian w składzie Rady, powołano
przewodniczących stałych komisji problemowych.
- zatwierdzono plan wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Lublinie,
Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
- przyjęto informację o stanie brd w województwie lubelskim za rok 2002,
- zatwierdzono projekt szkolenia kadry samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego w zakresie problemów brd,
- zapoznano się z informacją o programie działania Wojewódzkiej Inspekcji Transportu
Drogowego,
- przyjęto koncepcję realizacji dalszych części II-IV etapu programu „ GAMBIT Lubelski.
Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie na których:
- powołano składy trzech Stałych Komisji Problemowych,
- przyjęto wniosek o przystąpienie do opracowania II- IV etapu programu GAMBIT Lubelski oraz zatwierdzono ofertę wstępną jego wykonania,
- przyjęto plany wydatków Wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
przyjęto program szkolenia kadr kierowniczych województwa lubelskiego z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkolenie odbyło się w dniach 9-13 grudnia 2002r.
w Kazimierzu Dolnym.
Odbyły się po dwa posiedzenia Stałych Komisji Problemowych:
- do spraw edukacji społecznej i szkolenia kierowców brd w dniach; 26.09.2002 r.,
19.12.2002r.,
- do spraw działań organizacyjnych, legislacyjnych i egzekwowania prawa o ruchu drogowym; 24.09.2002r., 5.12.2002r.,
- do spraw promocji bezpiecznego projektowania; 19.09.2002r., 4.12.2002r.
2.2. Zasady współdziałania i role zaangażowanych stron.
Zasady współdziałania i role zaangażowanych stron są następujące:
- Zarządzający ruchem wszystkich kategorii dróg wspólnie z Policją i przedstawicielami
zarządów dróg dwukrotnie dokonali kompleksowego przeglądu dróg pod kątem ich
stanu technicznego, oznakowania i organizacji ruchu
- Podczas kontroli ujawniono 3927 nieprawidłowości , przedłożono 90 wniosków o zmianę organizacji ruchu
- Policja przekazała 1114 informacji o brakach lub nieprawidłowościach stwierdzonych
przez policjantów w toku codziennej służby.
- Policjanci przeszkolili ogółem 325 osób w zakresie kierowania ruchem drogowym. Wydali 256 zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przedłużono 457 zaświadczeń wydanych w latach poprzednich.
76

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

- Zarządzający ruchem zatwierdzili po zaopiniowaniu przez Policję ogółem 2274 projekty
stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach województwa.
- Wydano także 164 postanowienia o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny.
Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Lubelskiego w dniu 18 grudnia 2002r. pozytywnie
oceniono:
- realizację zadań przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policję i Wydziały Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- realizację zadań w województwie lubelskim wynikających z Krajowych Programów; „

Gambit” i „Bezpieczna Polska”

3. Informacja o realizowanych w 2002 r. programach na rzecz poprawy brd:
3.1 Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży.

Drogi krajowe – dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przy przekraczaniu jezdni
oraz postrzegalności przejść wprowadzono dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych –
5 szt., w postaci tzw. „ aktywnych” znaków D-6 umieszczonych nad jezdnią ( z oświetleniem przejścia ). Na obszarach zabudowanych, przy dużych szerokościach jezdni , dla
umożliwienia etapowego przekraczania jezdni, instalowane są dodatkowo azyle dla pieszych ( głównie przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniach).
Wybudowano 10 km nowych chodników, a 11,2 wyremontowano. Na całej sieci dróg krajowych odnowiono przejścia dla pieszych.
Drogi wojewódzkie – wykonano 12 szt. „ specjalne” oznakowanych przejść dla pieszych (3
szt. w rejonach szkół podstawowych) . Przejścia oznakowano; 6 szt.- znakami „aktywnymi”,grubowarstwowymi biało- czerwonymi pasami spowalniającymi i położonymi na jezdni
znakami A-17 oraz 5 szt. – azylyle dla pieszych w miejscowości Kraśnik. Wybudowano 8,3
km chodników, a 3,2 zmodernizowano.
Drogi w miastach na prawach powiatu:
- Biała Podlaska – wykonano chodniki- 10251 m2,
- Chełm – wykonano azyl dla pieszych na ul Żwirki i Wigury, sygnalizację świetlną na ul
Racławickiej (przy Szkole Podstawowej nr 3), 1800mb chodników, wprowadzono strefę
zamieszkania na STARÓWCE, zastosowano progi zwalniające na terenie osiedli mieszkaniowych.
- Lublin- wyznaczono i oznakowano 8 przejść dla pieszych, zatrudniono 26 osób na etatach strażnika ruchu na przejściach dla pieszych, zastosowano progi zwalniające i
przejścia wyniesione na terenie osiedli mieszkaniowych, wybudowano kładkę dla pieszych nad al. Smorawińskiego.
- Zamość – w rejonie szkół, przedszkoli, żłobków wprowadzono strefy zamieszkania i
ograniczonej prędkości oraz progi zwalniające.
Drogi powiatowe i gminne
Na drogach powiatowych i gminnch wykonano łącznie ;chodników dla pieszych - 25337
mb, ścieżek rowerowych – 6079 mb, przejść dla pieszych – 74 szt. oraz kładkę -1 szt.
3.2 Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości (ruchu tranzytowego).

drogi krajowe - prowadzone są działania:
- zmierzające do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów zabudowanych, poprzez budowę obwodnic. Wykonano obwodnicę w Radzyniu Podlaskim. Zrealizowano
budowę obwodnicy w Lubartowie I- etap oraz przewiduje się rozpoczęcie w br. w Piaskach,
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- wprowadzenie do planu robót budowę kolejnych obwodnic: Puław, Kraśnika, Okopy,
Hrebenne, Międzyrzec Podlaski. Prace projektowe wymienionych obwodnic są w końcowej fazie. Czynione są również prace związane z ustaleniem trasy obwodnicy Lublina
( na terenie gminy Konopnica), co warunkuje opracowanie dokumentacji budowlanej i
możliwość pozyskania środków na jej realizację.

drogi wojewódzkie
- zmodernizowano 10 odcinków dróg – dł. 8,1 km. Przebudowano most w m. Szczekarków w ciągu drogi nr 815 i wybudowano zatoki autobusowe- 7 szt..
- zmodernizowano sygnalizację świetlną w ciągu drogi nr 801 w miejscowości Puławy na
skrzyżowaniu ulic;( Piaskowa- Jaworowa).
drogi w miastach na prawach powiatu
- Lublin- modernizacja ulic; Turystycznej,. Kraśnickiej, Wojciechowskiej, Nałęczowskiej,
Narutowicza.
- Zamość – kontynuacja budowy obwodnicy ul. Hetmańskiej.
3.3 Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych.

drogi krajowe - 2 odcinki dróg zaliczone zostały do miejsc niebezpiecznych i oznakowane
jako tzw. „ czarne punkty”, droga nr 82 – miejscowość Łuszczów, droga nr 12 - miejscowość Szumin.
drogi wojewódzkie – wykonano specjalne oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych:
- droga 811 – miejscowość Cicibór Duży – tablice fluorescencyjne, pasy spowolniające
grubowarstwowe, koloru biało czerwonego,
- droga 830 – miejscowość Rogalów, tablice fluorescencyjne.
drogi w miastach na prawach powiatu
- Biała Podlaska – na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Narutowicza wprowadzono sygnalizację świetlną i wykonano przejście dla pieszych z azylem.
- Chełm – wprowadzono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic; Rejowiecka – Szpitalna.
- Lublin - przebudowano skrzyżowanie ul. Kosmoskiej z al. Solidarności , zmodernizowano
skrzyżowania i odcinki 8-miu ulic , ważnych ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu
drogi krajowe
- na drogach nr 12 i 17 , na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi , w miejscach najbardziej niebezpiecznych , wydzielono dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów
skręcających w lewo (tzw. azyle dla pojazdów, dla manewru powodującego największe zagrożenie),
- dokonano zmiany organizacji ruchu na odcinkach dróg krajowych przebiegających
przez miejscowości; Jastków, Niedrzwica Duża (etap –I) i Niemce,
- ustawiono tablice ostrzegawcze w m. Bogucin, Izbica, Niemce, Wandzin, Niedrzwica,
- w całości odnowione zostało oznakowanie poziome.
drogi wojewódzkie
- zrealizowano projekty organizacji ruchu na drogach nr 812.835,801,830 i 833 oraz
opracowano kompleksowe projekty organizacji ruchu dla dróg nr 815, 820, 842, 844,
747, 848, 832i 821.
drogi w miastach na prawach powiatu
Lublin
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- wiadukt „ Poniatowskiego” – przebudowa łącznicy po stronie północno- wschodniej, budowa kładki dla pieszych nad al. Smorawińskiego, modernizacja nawierzchni jezdni
północnej al. Solidarności na odcinku od al. Kompozytorów Polskich do al.Sikorskiego,
zamknięcie wlotu ul. Kosmowskiej do al. Solidarności, .
- kontynuacja budowy „Trasy Zielonej” , budowa ul. Willowej i Frankowskiego, rozpoczęcie
modernizacji skrzyżowania al. Racławickie- al.Długosza- ul. Łopcińskiego,
- budowa nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Smorawińskiego- Szeligowskiego, Warszawska- Czeremchowa, Racławickie – Spadochroniarzy i przejścia dla
pieszych przy Domu Pomocy Społecznej przy al. Kraśnickiej.
drogi powiatowe i gminne – Starostwa Powiatowe w:
- Biłgoraju- budowa sygnalizacji świetlnej w Biłgoraju na skrzyżowaniu ulic; Długiej i Piłsudskiego, zmiana organizacji ruchu na ulicach; Gronczewskiego, Pocztowej, Wierzbowej, Nadstawnej,
Hrubieszowie- wdrożono 29 projektów organizacji ruchu,
- Janowie Lubelskim – ustawiono bariery energochłonne 0.5 km, wybudowano zatoki autobusowe szt –2,
- Kraśniku- wdrożenie projektu organizacji ruchu na ul Sikorskiego i ulicach do niej przyległych,
- Łęcznej- wykonano na drogach gminnych; przejścia dla pieszych z azylem – szt 1, zamontowano progi zwalniające,
- Łukowie- zmieniono organizację ruchu na ul. Cmentarnej w Adamowie,
- Opolu Lubelskim – zmiana organizacji ruchu na ulicach; Kraczewickiej w Poniatowej i ul.
Piłsudskiego w Chodlu,
- Parczewie – przebudowa skrzyżowania w m. Podedwórze
- Radzyniu Podlaskim - wykonano chodniki 2780 m2, zmianę organizacji ruchu ulic;
Ostrowieckiej Kościuszki, Jana Pawła II.
- Świdniku – przebudowa skrzyżowania al. Lotników Polskich z ul Wojska Polskiego w
Świdniku.
3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie .
W ramach współpracy Policji, organów rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych na terenie województwa lubelskiego podjęto następujące działania:
• w dniu 17maja 2002 r. pod patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa
Lubelskiego zorganizowano II Lubelską Wojewódzką Konferencję pt. „Bezpieczeństwo Ruchu drogowego w Regionach Nadgranicznych Polski Wschodniej a Standardy Unii Europejskiej,”
• Policja w roku 2002 w ramach ustawowych zadań wspólnie z innymi organizacjami jak;
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie, Komisje Bezpieczeństwa
Publicznego, Polski Związek Motorowy, Automobilkluby, Kluby Motorowe, Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego, firmy ubezpieczeniowe, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, Zarządy Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, Naczelną Organizację Techniczną,
Ośrodki Szkolenia Kierowców, KRUZ, Kuratorium Oświaty, Zamiejscowe Wydziały Oświaty
działające przy Starostach Powiatowych, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja
i Szkoły Ponadpodstawowe, Ośrodki szkolenia kierowców, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa
Powiatowe, Liga Obrony Kraju, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Firma Statoil, stacje diagnostyczne, środki masowego przekazu
(rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, lokalna prasa) była organizatorem i uczestnikiem
1698 spotkań środowiskowych popularyzujących tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na tę liczbę złożyło się 1537 pogadanek i innych form bezpośrednich kontaktów w
środowiskach szkolnych oraz 161 spotkań z dorosłymi uczestnikami ruchu. Wzięło w nich
udział ponad 70 tys. osób tj. ponad 3 tys. więcej niż przed rokiem.
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• Policja była współorganizatorem, prowadziła bądź koordynowała szereg kampanii i imprez
o charakterze masowym, do których należały: kampania „Ferie 2002”, Ogólnopolski Turniej „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego”, Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny,
kampania „Jabłko cytryna-generalnie zwolnij”, kampania „Bezpieczne wakacje 2002”,
ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły”, akcja edukacyjno-informacyjna
„Bezpieczeństwo dziecka na drodze”, ogólnopolskie działania „Znicz 2002”.
• Nowatorską inicjatywą były przeprowadzone w listopadzie wzmożone działania policyjne
pod kryptonimem „Światło”. Głównym celem działań było ujawnianie i eliminowanie z ruchu rowerzystów poruszających się po drogach publicznych nieoświetlonymi pojazdami
oraz kształtowanie świadomości zagrożeń z tego wynikających. W czasie działań, kierujący
nieoświetlonymi rowerami, karani byli mandatami karnymi, a także obdarowywani przez
policjantów kompletami oświetleniowym, które od razu montowane były przy rowerach.
Zakup kompletów oświetleniowych do rowerów sfinansowany został z funduszy PZU Oddział w Lublinie. Działania te, prowadzone przy aktywnym udziale mediów, spotkały się z
bardzo pozytywnym odbiorem społeczeństwa.
• W roku 2002 Policja przekazała 1568 informacji masmediom tj. o 882 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tematyce ruchu drogowego i podejmowanym działaniom
zapobiegawczym poświęcono ogółem 685 audycji radiowych, 276 telewizyjnych i 607 artykułów prasowych.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego.
Skutkiem przedsięwzięć na rzecz poprawy zdyscyplinowania uczestników ruchu i poszanowania prawa było ujawnienie przez Policję blisko 252 tys. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach. Nałożono ogółem 147.796 grzywien w postępowaniu mandatowym i sporządzono 7039 wniosków o ukaranie.
Zdecydowanie wyższą skuteczność uzyskano w zakresie zwalczania nietrzeźwości uczestników ruchu. Ogółem w roku 2002 ujawniono 15.933 przypadki kierowania pojazdami pod
wpływem alkoholu uzyskując wzrost w porównaniu do roku 2001 o 22,6%.
Wśród zatrzymanych znalazło się 14.637 kierujących podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 178a kk i 1.296 sprawców wykroczeń.
Mając na uwadze istotny problem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu nasilono działania dyscyplinujące wobec pieszych ujawniając blisko 17,5 tys. wykroczeń. W
odniesieniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 6,2%. Wobec pieszych, sprawców
wykroczeń, zastosowano 7902 postępowania mandatowe i skierowano 359 wniosków o
ukaranie. Działania te były częścią realizowanego w roku ubiegłym pilotażowego „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”. Głównym celem programu było jednak wypracowanie form i metod działania Policji, a także jej współpracy z
organizacjami i instytucjami pozaresortowymi dla zmniejszenia ilości zdarzeń z udziałem
pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
Niezależnie od zadań wynikających z analizy lokalnych zagrożeń realizowano w roku 2002
cykliczne działania wzmożone mające na celu dyscyplinowanie określonych grup uczestników ruchu drogowego lub przeciwdziałanie wybranym, niebezpiecznym tendencjom wzrostu zagrożenia spowodowanego niektórymi kategoriami wykroczeń.
Do przedsięwzięć o takim charakterze należały działania ukierunkowane na:
- zwalczanie nietrzeźwości uczestników ruchu pod kryptonimem „Pomiar”
- dyscyplinowanie ruchu pieszych pod kryptonimem „Pieszy”
- egzekwowanie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych pod kryptonimem
„Przewóz materiałów niebezpiecznych”
- dyscyplinowanie przewoźników działających na zasadzie ustawy o transporcie drogowym
- zwalczanie zjawiska nagminnego przekraczania dozwolonej prędkości jazdy przez kierujących pojazdami pod krypt. „Prędkość”
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Inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie w okresie od
1.10.2002r. do 31.12.2002 r. skontrolowali 858 pojazdów w tym; 630 – przewoźników
krajowych i 228 zagranicznych. Wydano 486 decyzji o nałożeniu kary. Ogólna kwota nałożonych kar 1 441750 zł.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego
Rodzaj działań i środki finansowe
Wszystkie, na terenie województwa, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadziły
prace na rzecz brd. Przeprowadziły następujące rodzaje działań:
• na rzecz niechronionych niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym edukacyjne związane z kształtowaniem opinii społecznej, promocja elementów odblaskowych
na ubrania pieszych i rowerzystów,
• przeprowadzenie cyklu kampanii propagandowych informujących o zagrożeniach związanych z nadmierną prędkością jazdy i skierowanych do różnych grup kierowców,
• promowanie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w programach kształcenia nauczycieli.
• Promocja programu Gambit Lubelski i przygotowanie jego kontynuacji tj „ Wojewódzkiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego – Gambit Lubelski” Część II - IV.
Środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły kwotę - 131 986,24 zł
4. Inne istotne informacje związane z problematyką brd.
1. Wydatki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali województwa ( szacunkowa kwota za rok 2002),- 40 201 736 zł.
2. Niszczenie znaków drogowych przez wandali i mała wykrywalność w tym zakresie.
3. Ograniczone środki finansowe dla Policji na zakup nowoczesnych urządzeń
automatycznego pomiaru prędkości.
4. Do istotnych problemów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w rejonach
drogowych przejść granicznych należą :
• włączenie do programu budowy nowych 4 przejść drogowych
• rozbudowa dróg dojazdowych
• budowa nowych parkingów buforowych
• lepsze wyposażenie służb w niezbędny sprzęt.
5. Podstawową sprawą jest obecnie stworzenie bazy danych o brd, w województwie, która winna służyć przy podejmowaniu decyzji związanych z brd, na każdym szczeblu zarządzania i nadzoru,
6. Brak kadry na szczeblu powiatowym w zakresie brd.
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3.4. Województwo lubuskie
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa lubuskiego w 2002
roku.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W trakcie ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpił gwałtowny wzrost natężenia ruchu drogowego. Wszystko wskazuje na utrzymanie się tej tendencji w przyszłości. Otwarcie się gospodarki, integracja rynków zbytu, coraz większe zapotrzebowanie na sprawne przemieszczanie zarówno osób jak i towarów stwarza nowe problemy. Zmiany strukturalne, coraz bardziej swobodny przepływ towarów w poszczególnych krajach Europy, zwiększona ilość pojazdów mają swoją cenę: wraz ze wzrostem natężenia ruchu na drogach rośnie ryzyko wypadków. Wypadkowość w ruchu drogowym na terenie województwa lubuskiego oraz związany z nią temat bezpieczeństwa z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia.
Województwo lubuskie, ze względu na swoje przygraniczne położenie, jest szczególnie narażone na występowanie niekorzystnych zjawisk. Przecinają się tu ważne międzynarodowe
szlaki komunikacyjne: biegnący wzdłuż zachodniej granicy kraju oraz łączące przejścia graniczne Kostrzyn i Świecko z centralną i wschodnią częścią kraju. W obrębie województwa
znajdują się ważne przejścia graniczne, na których odbywa się międzynarodowy ruch towarowo-osobowym: Świecko, Olszyna, Sękowice. Średniodobowe natężenie ruchu wynosi tu
około 76 000 pojazdów.
Województwo lubuskie posiada najmniej dróg publicznych o twardej nawierzchni - łącznie 7
803 km.
Drogi mające znaczenie międzynarodowe to:
- droga nr 2 relacji Świecko – Terespol,
- droga nr 3 relacji Świnoujście – Jakuszyce,
- droga nr 18 relacji Olszyna – Chojnów i dalej autostrada A – 4,
- droga nr 22 relacji Kostrzyn n/O - Elbląg.
Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego regionu ma kilka
czynników związanych ze stanem dróg. Sytuację w naszym województwie charakteryzuje
brak dróg dwujezdniowych, dróg ekspresowych. Większość dróg nie nadaje się do eksploatacji bez wykonania jakiegokolwiek zabiegu naprawczego. Niewielka część dróg podstawowych
posiada zadowalającą równość i nośność. W obliczu ogromnego obciążenia dróg stanowi to
poważne niebezpieczeństwo. Znaczna część dróg o największym natężeniu posiada koleiny.
Ma to związek z problemem uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów przekraczających
dopuszczalne normatywy obciążeń jezdni. Na degradację stanu nawierzchni mają szczególnie
wpływ pojazdy poruszające się w ruchu międzynarodowym, korzystające ze zlokalizowanych
w naszym województwie najważniejszych przejść granicznych na zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Drogi województwa przejmują przeciążone samochody ciężarowe przekraczające
w obu stronach granicę państwa oraz ruch związany z intensywną eksploatacją kruszyw budowlanych.
Istotnym problemem w woj. lubuskim, mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
jest brak obwodnic małych miejscowości dla dużego ruchu tranzytowego.
Na drogach naszego województwa nastąpił znaczny wzrost średniego dobowego obciążenia,
podobnie jak w całym kraju. Oprócz ruchu tranzytowego znacznie wzrósł ruch lokalny w
związku z gwałtownym przyrostem ilości pojazdów samochodowych zarejestrowanych w woj.
lubuskim. Obecnie jest ich około 380 tysięcy. Ma to wpływ na ilość niekorzystnych zjawisk
związanych z motoryzacją.
Mimo to, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa lubuskiego w
ostatnich trzech latach uległ znacznej poprawie. Obrazują to dane liczbowe przedstawione w
tabeli.
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Wypadki drogowe i ich skutki na terenie województwa lubuskiego w latach 2000- 2002.
2000
2001
2002
Wypadki drogowe
950
801
799
Ilość zabitych
185
145
177
Ilość rannych
1186
1070
1083
Ilość kolizji
9128
8794
9363
W porównaniu do innych województw naszego kraju na terenie lubuskiego w 2002 r. odnotowano najmniej wypadków drogowych, najmniej osób w wyniku zdarzeń drogowych zostało
zabitych i rannych. Jednakże biorąc pod uwagę wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych, sytuacja jest niekorzystna - lubuskie drogi nie należą pod tym względem do
najbezpieczniejszych.
W okresie całego 2002 roku na drogach województwa lubuskiego odnotowano 799 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 177 osób, a rannych zostało 1083 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost ilości osób zabitych ogółem o 33 tj.
22,7%, wzrost ilości osób zabitych na miejscu wypadku drogowego o 34 tj. 36,2 % oraz
wzrost ilości osób rannych o 13 tj. 1,2 %. Na podobnym poziomie pozostaje ilość wypadków
drogowych (o 2 mniej niż w 2001 roku).
Przyczyny wypadków w województwie lubuskim od lat pozostają niezmienne. Większość wypadków drogowych - aż 81,8 % spowodowali kierujących pojazdami, a piesi byli sprawcami
16,4 % zdarzeń tego typu.
W woj. lubuskim, podobnie jak w całej Polsce, największą ilość wypadków spowodowali kierowcy nie przestrzegający przepisów o ruchu drogowym. Najczęściej popełniane przez tę
grupę sprawców wypadków błędy to: niedostosowanie prędkości do warunków drogowych,
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak:
wyprzedzanie, omijanie i wymijanie.
W dalszym ciągu na lubuskich drogach duże zagrożenie stwarzają młodzi kierowcy w wieku
18-24 lata. Jak można stwierdzić na podstawie posiadanych danych ta kategoria wiekowa
jest drugą grupą kierowców najczęściej powodujących wypadki drogowe (po grupie wiekowej 25-39 lat). Problem młodych uczestników wypadków drogowych nie ogranicza się jedynie do kierowców. Młodzi ludzie w wieku 15-24 lata stanowią również najliczniejszą grupę
wszystkich ofiar. Może to stanowić podstawę do podjęcia takich działań, które po pierwsze
miałyby na celu lepsze przygotowanie nowych adeptów na kierowców do korzystania z dróg,
a po drugie zwiększą nad nimi nadzór w pierwszych latach po uzyskaniu prawa jazdy (m.in.
poprzez zaostrzenie konsekwencji w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego).
Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego stwarzają także piesi użytkownicy
dróg. W 2002r. przyczynili się oni do powstania 131 wypadków drogowych, w wyniku których
śmierć poniosły 26 osoby, a rannych zostało 107 osób. Z posiadanych danych wynika, że
najczęściej piesi powodują wypadki nieostrożne wchodząc na jezdnię. W 2002 roku było to
przyczyną 67 wypadków. Stanowi to aż 51 % wszystkich wypadków spowodowanych przez
pieszych. Mankamentem mogącym pośrednio przyczyniać się do zdarzeń z udziałem osób
pieszych jest niedostosowanie infrastruktury drogowej pod kątem tej kategorii użytkowników
i istniejących w tym względzie zagrożeń. Przykładem tego jest brak odpowiedniej sieci chodników (a szczególnie w miejscowościach, przez które przebiegają drogi o znacznym nasileniu
ruchu pojazdów), czy brak odpowiednio przygotowanych przystanków autobusowych z zatokami.
Najbardziej niebezpiecznymi miejscami lub odcinkami dróg w województwie lubuskim w 2002
roku były:
- droga krajowa nr 2: odcinek Świecko – Boczów,
- droga krajowa nr 3: miejscowość Deszczno, odcinek Deszczno – Brzozowiec, odcinek
Kalsk – Cigacice, odcinek Ziel.Góra – Niedoradz, odcinek Niedoradz – Otyń,
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- droga krajowa nr 18: miejscowość Iłowa, miejscowość Tuplice,
- droga wojewódzka nr 132: odcinek Białcz – Jenin.
Na czoło pod względem zagrożenia w ruchu drogowym od lat wysuwają się dwie główne
drogi województwa (droga krajowa nr 2 i droga krajowa nr 3). Tylko w 2002 roku odnotowano na nich łącznie 130 wypadków drogowych (16,3 % ogółu zdarzeń tego typu w województwie), w których śmierć poniosło 53 osoby, a rannych zostało 189 osób. Sytuacja taka
wymagałaby pilnej modernizacji obu wskazanych szlaków komunikacyjnych dostosowującej
je do poziomu istniejącego na nich natężenia ruchu pojazdów.
2. Współdziałanie organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
Skuteczność prowadzenia działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie lubuskim zależy w dużym stopniu od włączenia się do podejmowanych inicjatyw wielu instytucji i organizacji. Utworzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wojewodzie Lubuskim umożliwiło nawiązanie współpracy oraz stały kontakt
wielu podmiotom pracującym nad poprawą brd. Do podstawowych organizacji współdziałających ze sobą zaliczyć należy: Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarządy dróg, ośrodki politechniczne, PZMot.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego współpracowały z Policją w zakresie działalności
profilaktyczno-edukacyjnej (szereg konkursów), Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad współdziałała z Policją w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Dzięki wspólnej pracy
Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększono ilość patroli pełniących służbę
na drogach.
Jednostki terenowe Policji na bieżąco współdziałają z organami samorządowymi szczebla
powiatowego i gminnego, czego przykładami są zakupy sprzętowe dokonywane przez władze
lokalne (urządzenia do badania stanu trzeźwości, pojazdy dla służb ruchu drogowego, oprzyrządowanie dla fotoradarów), oraz tworzone na szczeblu lokalnym komisje zajmujące się
sprawami poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ponadto Wydział Ruchu Drogowego KWP utrzymuje stały roboczy kontakt z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Zielonej Górze oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Wspólnie z tymi instytucjami:
•
uczestniczy w projektowaniu i tworzeniu nowej infrastruktury drogowej i modernizacji
istniejącej sieci dróg,
•
lokalizuje miejsca niebezpieczne, które wymagają wprowadzenia dodatkowego oznakowania lub nowych rozwiązań technicznych,
•
uczestniczy w komisjach badających miejsca zaistnienia tragicznych wypadków drogowych i ich przyczyny,
•
ściśle współpracuje przy zabezpieczaniu newralgicznych odcinków remontowanych dróg,
•
przeprowadza kontrole, lustracje dróg,
•
przeprowadza działania z zakresu ważenia pojazdów poruszających się po drogach.
W tym samym zakresie Komendy Miejskie – Powiatowe Policji współpracują na bieżąco z zarządcami dróg powiatowych i gminnych.
Jednym z efektów dobrej współpracy poprawiającej bezpieczeństwo na drogach jest szybkie i
pozytywne rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu składanych przez
Policję z jednoczesnym ich wprowadzaniem w życie.
3. Informacja o realizowanych w 2002 roku programach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych podjętych działań.
Policja ruchu drogowego dążąc do poprawy bezpieczeństwa na drogach od lat podejmuje
przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej prewencji. W opracowanym w KWP na 2002
rok „Harmonogramie działań mających na celu eliminację głównych zagrożeń w ruchu dro84
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gowym
na
terenie
województwa
lubuskiego”
działania
profilaktyczno–
-edukacyjne zajmują ważne miejsce. Działalność prewencyjna, w tym szczególnie informacyjno–edukacyjna, jest wyższą niż represja formą zapobiegania przestępstwom
i wykroczeniom. Właściwe stosowanie takich form przeciwdziałania w poważnym stopniu
wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Lepiej jest zapobiegać
i uczyć niż zbierać żniwo tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Stosując się do tej zasady policjanci, a w szczególności policjanci ruchu drogowego prowadzą tę formę działalności
poprzez:
- pogadanki z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego (przedszkola, szkoły podstawowe),
- pogadanki i szkolenia wśród kierowców firm transportowych, kierowcami TAXI, komunikacji miejskiej i międzymiastowej (MZK, PKS),
- organizowanie konkursów, festynów i turniejów w trakcie których propagowane jest bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym,
- organizowanie akcji profilaktycznych, szczególnie w okresach zwiększonego zagrożenia na
drogach (Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Ferie, Bezpieczna Droga do Szkoły, Weekend),
- inspirowanie publikacji prasowych omawiających stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa,
- współredagowanie publikacji prasowych prezentujących interpretacje obowiązujących
przepisów prawa o ruchu drogowym, których nieprzestrzeganie doprowadza do powstania
groźnych w skutkach zdarzeń drogowych,
- uczestniczenie w audycjach radiowych i telewizyjnych popularyzujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz propagujących poprawne zachowania uczestników ruchu drogowego,
- organizowanie radiowych konkursów z tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także udział w audycjach prowadzonych na „żywo”,
- przekazywanie bieżących informacji na antenie radiowej o utrudnieniach w ruchu drogowym, prowadzonych robotach i objazdach.
Policjanci ruchu drogowego czynnie włączają się w prowadzone w szkołach podstawowych
zajęcia z „Wychowania komunikacyjnego”, przeprowadzając w ich ramach szkolenia nauczycieli i inne zajęcia z problematyki ruchu drogowego.
Ważne miejsce w działalności profilaktycznej zajmują dzieci. To z myślą o nich przeprowadzane są m.in. corocznie „Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”, w których biorą udział prawie wszystkie szkoły podstawowe z terenu województwa, akcje „Jabłko
– Cytryna”, turniej BRD dla dzieci niepełnosprawnych, konkursy o tematyce brd.
Pion ruchu drogowego prowadzi szereg akcji i działań prewencyjnych ukierunkowanych na
eliminowanie negatywnych zjawisk i zachowań uczestników ruchu drogowego. Przykładowo
na terenie województwa lubuskiego organizowano:
• działania „Pomiar” - ukierunkowanie przede wszystkim na ujawnianie nietrzeźwych kierujących,
• działania „Kabotaż”, „TIR”, „Niebezpieczne przewozy”, „Waga” – ukierunkowane na ujawnianie nieprawidłowości w transporcie rzeczy i osób,
• akcje „Weekend”, „Znicz”, „Święta” – polegające na zabezpieczeniu głównych tras przemieszczania się pojazdów w okresach wydłużonych weekendów, zmian turnusów wypoczynkowych, świąt,
• działania „Prędkość”, a także działania kaskadowe – ukierunkowane na ujawnianie kierujących nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości jazdy.
• "Pieszy", "Autobus", "Jednoślad".
Opracowywane oceny i analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym są także punktem
wyjścia przy występowaniu z konkretnymi propozycjami zmian w organizacji ruchu.
Między innymi wskazują one na potrzebę tworzenia nowych obwodnic i odciążenia przez to
miejscowości leżących na głównych szlakach komunikacyjnych województwa, tworzenia cią85
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gów pieszo–rowerowych skutecznie poprawiających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czy skrzyżowań o ruchu okrężnym skutecznie wpływających na
przepustowość i upłynnianie ruchu pojazdów w ośrodkach miejskich.
Policja wspólnie z zarządcami dróg współuczestniczy w komisjach badających przyczyny powstawania najbardziej tragicznych zdarzeń czy kontrolujących prawidłowości w oznakowaniu
niebezpiecznych odcinków dróg. W znacznej części przyczyniają się one do wprowadzenia
dodatkowego oznakowania czy elementów zabezpieczających i ostrzegawczych. Egzekucja
przepisów ruchu drogowego, to jest represjonowanie przypadków ich nieprzestrzegania przez
użytkowników dróg, może następować wyłącznie na przewidywanych przez prawo zasadach i
przypadkach.
Policjanci ruchu drogowego działając w określonych realiach, stosują prawem dozwolone
środki represji. Środki te określają przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz innych aktów prawnych, np. UKS, Prawo celne, ustawa o transporcie drogowym.
Obecnie, nakładając grzywny za wykroczenia drogowe policjanci posługują się obowiązującym od 18 października 2002 roku taryfikatorem grzywien a także stosują wychowawczą
formę ukarania – pouczenie. W przypadku stwierdzenia występowania nagminności wykroczeń danego rodzaju lub wykroczeń, które prowadzą do groźnych w skutkach zdarzeń drogowych, policjanci mogą zastosować zaostrzoną represję w formie wniosku o ukaranie do
sądu.
Wprowadzanie na bieżąco nowych rozwiązań zarówno prawnych jak i technicznych w zakresie kontroli ruchu drogowego powoduje wzrost efektywności sprawowanego nadzoru nad ruchem drogowym i jego bezpieczeństwem oraz efektywności prowadzonej w tym zakresie
kontroli. Do podstawowych wprowadzonych w ostatnich latach rozwiązań, które mają wpływ
na bezpieczeństwo ruchu drogowego należałoby zaliczyć:
a) prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – służący do
dyscyplinowania kierujących pojazdami nagminnie nie stosujących się do przepisów ruchu
drogowego,
b) zmiany przepisów karnych w zakresie ścigania kierowców prowadzących pojazdy w stanie
nietrzeźwości,
c) zmiany przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia – umożliwiających karanie
mandatami karnymi sprawców wykroczeń w ruchu drogowym po pewnym czasie (szczególnie dotyczy to wykroczeń ujawnianych za pomocą urządzeń kontrolno pomiarowych np.
fotoradary),
d) systematyczne wprowadzanie bezobsługowych urządzeń kontrolujących ruch drogowy –
fotoradarów,
e) wprowadzenie w określonych przypadkach obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców,
f) stworzenie specjalistycznej służby – Inspekcji Transportu Drogowego – zajmującej się
kontrolą i nadzorem nad prawidłowością wykonywania transportu drogowego.
Dużą rolę w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim w 2002 r. odegrały Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
i Zielonej Górze. Dzięki wsparciu finansowemu z ich strony, możliwe było zorganizowanie
wielu konkursów dla dzieci i młodzieży. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych a także
sprzęt ratownictwa drogowego. Rodzaj działań i przeznaczone środki obrazują załączone tabele.
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Zestawienie wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. na bezpieczeństwo ruchu drogowego w okresie 01.01.2002 – 31.12.2002 r.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

TYTUŁ
„Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku
szkolnym 2001/2002” – zorganizowano wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu w związku z zakupem sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w akcjach
b.r.d.
Uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium GAMBIT 2002 w
Gdańsku
Półfinał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na szczeblu
wojewódzkim
III Wojewódzki Turniej Wiedzy pod nazwą „Bezpieczne wakacje z
Lupo” – zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w
Gorzowie Wlkp.
Finał III Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie,
realizowanego w ramach programu prewencyjnego Lupo pod
nazwą „Bezpieczne wakacje z Lupo” – zorganizowano wraz z
Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.
III edycja konkursu pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”
Zorganizowanie narady członków Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego
związanej z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dofinansowanie Fundacji „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze w
związku z ogólnowojewódzkimi przedsięwzięciami profilaktycznymi w zakresie b.r.d.
Dofinansowanie Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Lubuskiego – dot. wyjazdu młodzieży pożarniczej do Warszawy na podsumowanie Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego o tematyce poświeconej b r.d.
Akcje prewencyjne dla dzieci i młodzieży związane z b.r.d. organizowane przez WORD Gorzów Wlkp. i Komendę Wojewódzką
Policji. Kształcenie kadr b.r.d. na poziomie województwa.

DATA

KWOTA

18 marca 2002 r.

258,27

04 kwietnia 2002 r.

5.000,00

11-12 kwietnia 2002

3.753,48

19 kwietnia 2002 r.

1.714,16

18 maja 2002 r.

3.316,23

15 czerwca 2002 r

250,00

15 czerwca 2002 r.

6.702,73

01 lipca 2002 r.

778,00

24 września 2002 r.

09 października 2002 r.

15.000,00

1.000,00

12.227,13

OGÓŁEM

50.000,00

Zestawienie wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Zielonej Górze na bezpieczeństwo ruchu drogowego w okresie 01.01.2002 – 31.12.2002 r.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TYTUŁ
Turniej wiedzy o BRD i Turniej Motoryzacyjny
Turniej ogólnej wiedzy o BRD – Finały Centralne
„Bezpieczne wakacje z LUPO”
Zakup stroju LUPO dla KMP w Zielonej Górze i średni LUPO oraz
maskotki dla uczestników (60szt.)
Zakup sprzętu dla ratownictwa drogowego
Wykonaie zabezpieczeń dla Zarządu Dróg Wojewódzkich
Jednostka OSP w Lutom Mokry – zakup sprzętu na wyposażenie
samochodów ratownictwa drogowego
Fundacja Bezpieczne Miasto Zielona Góra – wsparcie finansowe
programów profilaktycznych w mieście i woj.lubuskim z zakresu
b.r.d.
KWP – dofinansowanie wydania planszowej gry edukacyjnej
„Droga so szkoły”
Zarząd Wojewódzki ZOSP – dofinansowanie wyjazdu młodzieży
na konkurs plastyczny o tematyce tematyce .r.d.
Zakup książek dla dzieci szkół podstawowych dotyczących b.r.d.

OGÓŁEM

DATA
I kwartał 2002 r.
II kwartał 2002 r.
II kwartał 2002 r.

KWOTA
328,00
2.100,00
289,12

II kwartał 2002 r.

4.009,60

III kwartał 2002 r.
IV kwartał 2002 r.

5.000,00
10.000,00

IV kwartał 2002 r.

1.000,00

IV kwartał 2002 r.

10.000,00

IV kwartał 2002 r.

2.000,00

IV kwartał 2002 r.

1.000,00

IV kwartał 2002 r.

2.800,00
38.526,66
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3.5. Województwo łódzkie
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
województwa łódzkiego.
W roku 2002 województwo łódzkie, pod względem ilości wypadków drogowych oraz łącznej
ilości ofiar, podobnie jak w 2001 roku, znalazło się na czwartym miejscu w kraju (za województwami: małopolskim, wielkopolskim i śląskim). Natomiast pod względem ofiar śmiertelnych – na trzecim miejscu.
W porównaniu do 2001 roku w tej ostatniej kategorii jest to wzrost o jedno miejsce wyżej.
Porównanie czterech najbardziej zagrożonych województw w 2002 roku przedstawia się następująco:
śląskie 6 409 wypadków, 8 402 ofiary, w tym 354 osoby zabite,
wielkopolskie 5 321 wypadków, 7 533 ofiary, w tym 413 osób zabitych,
małopolskie 5 287 wypadków, 7 196 ofiar, w tym 265 zabitych,
łódzkie 4 627 wypadków, 6 048 ofiar, w tym 509 zabitych.
W kraju ilość wypadków drogowych spadła o 0,6 %. Na tle danych krajowych dynamika ilości
wypadków drogowych w woj. łódzkim przedstawia się po raz pierwszy od trzech lat korzystnie. Ilość wypadków w łódzkim spadła o 4 %, niestety ilość ofiar śmiertelnych wzrosła o ponad 12 %.
Na stan bezpieczeństwa w naszym województwie wpływ miała przede wszystkim sytuacja w
sześciu powiatach, na ich terenie odnotowano 86,2 % wszystkich wypadków i ich ofiar.
Do wyżej wymienionych zaliczyć należy:
Łódź (41,6 % wypadków w skali województwa)
powiaty zgierski, piotrkowski, pabianicki, bełchatowski i radomszczański (na poziomie od
4,2 % do 6,5 % wypadków w skali województwa).
Pozytywnie należy określić dynamikę wypadków w ruchu drogowym na terenie dwunastu powiatów, tj.:
tomaszowskiego – spadek o 35,9 %,
łódzkiego wschodniego – o 27,2 %,
wieluńskiego – o 22,5 %,
wieruszowskiego – o 20,7 %,
skierniewickiego – o 16 %,
sieradzkiego – o 15,8 %,
łowickiego – o 13,9 %,
łaskiego – o 12,8 %,
zgierskiego – o 9,1 %,
opoczyńskiego – o 3 %,
kutnowskiego – o 2,6 %,
piotrkowskim – o 0,8 %.
Analizując dynamikę wypadków drogowych w 2001 jak i 2002 roku, stwierdzić należy, że po
raz kolejny nastąpił wzrost wypadków drogowych na terenie:
KPP Bełchatów,
KPP Pajęczno,
KPP Radomsko.
Natomiast kolejny spadek wypadków drogowych miał miejsce na terenie:
KPP Łask,
KPP Opoczno,
KMP Piotrków Tryb.,
KPP Sieradz,
KPP Łódź Wschód.
Precyzyjne dane dotyczące ilości i dynamiki wypadków i kolizji drogowych oraz ofiar w 2001 i
2002 roku zawiera tabela określająca sytuację w poszczególnych powiatach (Zał. Nr 1).
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Głównymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących są:
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 924 wypadki, spadek o 6,5 % do roku 2001,
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 789, spadek o 13,7 %;
nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 366, spadek o 18,7 %;
nieprawidłowe skręcanie – 307, wzrost o 15 % (odnotowany drugi rok z kolei);
nieprawidłowe wyprzedzanie – 260, constans;
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 139, spadek o 6,1 %.
Zaznaczyć należy, że pierwsze cztery z wymienionych przyczyn stanowią 64,8 % wypadków,
61,8 % ofiar śmiertelnych i 66,7 % osób rannych zawinionych przez kierujących.
Sprawcami wypadków drogowych powodowanych przez kierujących są przede wszystkim:
kierujący samochodami osobowymi (74 %),
rowerzyści (10,2 %),
kierujący samochodami ciężarowymi (9,9 %).
Wśród wypadków zawinionych przez pieszych do głównych przyczyn należy zaliczyć:
nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem – 372 wypadki, wzrost o 6 %,
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 144, spadek o 31,4 %,
wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 76, spadek o 9,5 %,
przebieganie jezdni – 70, wzrost o 22,8 %,
nieostrożne wejście zza pojazdu ... – 53, spadek o 8,6 %.
Wymienione przyczyny powodują aż 86,1 % wypadków, 68,8 % zabitych i 88,7 % rannych
zawinionych przez pieszych.
Wśród spadkowej tendencji wypadków zawinionych przez pieszych negatywnie przedstawia
się ilość wypadków spowodowanych brakiem opieki nad dzieckiem do lat 7. W 2002 roku odnotowano ich 34, jest to wzrost aż o 57 % w porównaniu do roku 2001.
Podobnie jak w latach poprzednich najczęstszymi sprawcami wypadków i kolizji drogowych
byli kierujący:
od 25 do 39 lat, powodujący 31 % wypadków i 36 % kolizji,
od 40 do 59 lat, powodujący 27 % wypadków i 30 % kolizji,
od 18 do 24 lat, powodujący 22 % wypadków i 20 % kolizji.
Najwięcej „nietrzeźwych” – sprawców zdarzeń drogowych wśród kierujących znajduje się
również w tych grupach wiekowych, tj.:
od 25 do 39 lat, powodujący 36 % wypadków i 39 % kolizji,
od 18 do 24 lat, powodujący 31 % wypadków i 21 % kolizji,
od 40 do 59 lat, powodujący 25 % wypadków i 34 % kolizji.
Wśród pieszych sprawców najbardziej niebezpieczną grupą są osoby w wieku:
od 40 do 59 lat, powodujący 27 % wypadków drogowych,
powyżej 60 lat, powodujący 22 % wypadków drogowych,
od 7 do 14 lat, powodujący 14 % wypadków drogowych.
2. Współdziałanie organów administracji rządowej, z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
Podstawową formą współpracy wszystkich organów działających na rzecz brd w naszym województwie jest udział w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Łodzi, której działalność zainicjowano w dniu 7 maja 2002 roku . Odbyło się wówczas Posiedzenie Plenarne z udziałem przeszło 200 osób w składzie określonym art. 140 i ustawy –
Prawo o ruchu drogowym. W ramach posiedzenia przyjęto szczegółowe zasady funkcjonowania WRBRD w województwie łódzkim. W 2002 roku odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady.
Szczególną formą współpracy jest powołanie przez Wojewodę Łódzkiego zespołu nadzorującego w trybie art. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym organy zarządzające ruchem na
drogach. W skład zespołu wchodzą przedstawiciel wojewody oraz Komendanta Wojewódz89
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kiego Policji. Rolą tego Zespołu jest dokonywanie bezpośredniej lustracji na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zakresie realizowanych zadań związanych z organizacją ruchu przez organy zarządzające ruchem. Stwierdzone uchybienia w czasie kontroli
stanowią również materiał informacyjny dla podejmowanych przez Radę działań w tym zakresie.
Kolejnymi formami współpracy w celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach naszego
województwa były podejmowane działania przez Policję z :
- Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych – współpraca polega na praktycznym szkoleniu policjantów ruchu drogowego przez przedstawicieli Stowarzyszenia w zakresie kontroli międzynarodowego transportu drogowego /szkolenia dla policjantów ruchu
drogowego woj. łódzkiego z zakresu Ustawy o transporcie drogowym i przepisów AETR w
Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu. Planowane są i wspólnie organizowane
działania z zakresu wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Odbywają się
również w spotkania, na których omawiana jest problematyka związana z wykonywaniem
międzynarodowego transportu drogowego oraz wszelkie zmiany dotyczące przepisów i dokumentacji obowiązującej w transporcie.
-

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi – współpraca polega na
planowaniu i organizowaniu ważenia pojazdów ciężkich na terenie woj. łódzkiego podczas
prowadzonych działań „WAGA“ a obecnie działań pod nazwą „TRANSPORT”.

-

Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w Łodzi – pierwszy etap współpracy polegał
na udziale funkcjonariuszy WPiRD KWP w Łodzi w tworzeniu WITD w Łodzi oraz w komisji
egzaminacyjnej podczas naboru inspektorów. Z chwilą rozpoczęcia pracy inspektorów WITD
w Łodzi, w terenie opracowywane były miesięczne harmonogramy wspólnych służb kontrolnych policjantów ruchu drogowego woj. łódzkiego i inspektorów WITD ukierunkowanych na
kontrolę transportu drogowego. Policjanci z WPiRD KWP w Łodzi brali także udział w powyższych służbach. Ponadto przedstawiciele WITD w Łodzi prowadzili zajęcia na szkoleniu w
Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu z zakresu Ustawy o transporcie drogowym i przepisów
AETR.

3. Informacja o realizowanych w 2002 r. programach na rzecz brd.
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży.
W ramach działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu Rada nawiązała ścisłą
współpracę ze Stowarzyszeniem „Polska 2010 – Europa dla Polski” którego program
proponuje rozwiązania systemowe w zakresie poprawy brd. Jest on adresowany do
różnych grup odbiorców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Program „Kacper-dziecko bezpieczne na drodze” w formie pilotażowej był przeprowadzony
w trzech miastach naszego województwa (Pabianice, Łódź, Kutno). Aktualnie trwają
prace do wdrożenia tego programu w skali całego województwa.
W dniu 17 grudnia 2002 r. Stowarzyszenie zorganizowało pod patronatem Wojewódzkiej Rady IV Konferencję p.n. „Poprawa warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
ruchu drogowym”, na którym promowano elementy i ubiory odblaskowe. Podczas konferencji przekazano 300 kompletów strojów odblaskowych ufundowanych przez Wojewódzką Radę w Łodzi dla dzieci z miejscowości szczególnie zagrożonych wypadkami.
Podobne imprezy dydaktyczno rozrywkowe odbyły się jeszcze pięciokrotnie, na których
promowano elementy i ubiory odblaskowe.
Rada aprobuje inicjatywę Stowarzyszenia polegającą na planowanym uruchomieniu
Komputerowego Centrum Edukacji Komunikacyjnej, którego celem będzie propagowanie nowatorskich rozwiązań, niosących pomoc edukacji szkolnej w zakresie wychowania
komunikacyjnego.
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Prowadzona jest także współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi i Komendami Miejskimi Policji w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy dzieci i młodzieży poprzez
organizację Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Młodzieżowych
Turniejów Motoryzacyjnych. Ponadto w roku szkolnym 2001/2002 około 4.500 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczyło w zajęciach teoretycznych i praktycznych w miasteczkach ruchu drogowego przygotowując się do zdobycia karty rowerowej.
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości (ruchu tranzytowego)
W ramach wdrażania kompleksowych środków uspakajania ruchu wprowadzono następujące rozwiązania:
1. przebudowę skrzyżowań wraz z budową chodników oraz budowa sygnalizacji świetlnych w rejonie:
- skrzyżowania drogi Nr 1 z ul. Tuszyńską w Rzgowie,
- skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 z drogą krajową Nr 45 w Wieluniu,
- skrzyżowania drogi Nr 12 z ul. Torową w Pabianicach,
2. zastosowanie środków technicznych wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów
oraz natężeń ruchu samochodowego poprzez: ograniczenie wjazdu do obszaru pojazdom uznanym za niepożądane np. o nośności powyżej 8 t., ograniczenie prędkości za
pomocą znaków drogowych z grupy B-33 lub B-43.
3. podjęto szereg zadań nieinwestycyjnych :
• w ciągu drogi krajowej Nr 70 w miejscowości Sierakowice Prawe na przejściu dla pieszych zainstalowano maszt z poświetlanym znakiem D6 oraz pomalowano przejście dla
pieszych w biało czerwone pasy a także nałożono na nawierzchni czerwone, ostrzegawcze pasy z masy plastycznej,
• w miejscowości Sieniec na drodze krajowej Nr 8 wykonano chodnik na odcinku 900 m.
• na ciągu dróg krajowych (Nr 8 odcinek Wieruszów – Rusiec oraz Nr 12 w Łasku) w
miejscach o nasilonym ruchu pieszych zainstalowano tzw. azyle dla pieszych.
Wartość zrealizowanych zadań w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na terenie województwa łódzkiego wyniosła w 2002 roku – 9, 53 mln złotych.
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków.
W zakresie poprawy brd na terenie województwa łódzkiego cyklicznie realizowane są
następujące programy:
• wiosenna i jesienna lustracja dróg,
• kontrola oznakowania przejazdów kolejowych,
• bezpieczne drogi w rejonie szkół.
Na podstawie danych o zdarzeniach drogowych uzyskanych od różnych instytucji została opracowana „Lista miejsc szczególnie niebezpiecznych” na sieci dróg krajowych. Eliminacja tych miejsc w województwie łódzkim jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze środków budżetowych oraz innych źródeł (Bank
Światowy, Statoil). Na całej sieci dróg krajowych wykonano oznakowanie miejsc niebezpiecznych tzw. „kocimi oczkami Ponadto oznakowano trzy, kolejne „czarne punkty”.
W województwie na niebezpiecznych skrzyżowaniach realizowane są „ronda kompaktowe”(Warszyce, Bełchatów, Uniejów, Piotrków Tryb.),, na drogach wojewódzkich
„progi wibracyjne” a w rejonach szkół podstawowych wyznacza się dwubarwne białoczerwone przejścia dla pieszych.
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3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
Realizowane w województwie łódzkim nowe rozwiązania dotyczące organizacji i uspokojenia ruchu to:
• oddziaływanie ze strony przestrzennego ukształtowania drogi poprzez kształtowanie
skrajnych lub wewnętrznych skrzyżowań w sposób wymuszający redukcję prędkości
w szczególności w postaci małego ronda,
• lokalne przewężenia jezdni i obiekty powodujące te przewężenia ,
• progi zwalniające i azyle dla pieszych
• wysokie nasypy i obiekty mostowe dodatkowo zabezpieczane barierami energochłonnymi.
W województwie łódzkim wybudowano pierwszy w Polsce uliczny sygnalizator świetlny
zasilany energią słoneczną umieszczony na przejściu dla pieszych w miejscowości Sieradz. Koszt jego instalacji wyniósł 25. 000 zł. Większą część tej kwoty pokrył WORD w
Sieradzu.
W pasie rozdziału drogi Nr 8 w Rawie Mazowieckie ustawiono „bariery sprężyste”.
3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze.
W dniu 28 czerwca br. w Łodzi pod patronatem Wojewody Łódzkiego zorganizowano
imprezę p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim”.
Referat programowy na temat Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Polsce – Gambit 2000 wygłosił prof. Ryszard Krystek. Inne poruszane na konferencji
zagadnienia dotyczyły m.in. technicznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, środków i sposobów poprawy bezpieczeństwa drogowego z uwzględnieniem systemu doskonalenia jazdy w krajach Unii Europejskiej.
Informacje dotyczące charakteru tej imprezy przekazane zostały dziennikarzom w formie komunikatu przesłanego pocztą elektroniczną.
Wykorzystując środki masowego przekazu prowadzono działania edukacyjne na rzecz
bezpiecznych zachowań na drodze.
Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Łodzi przeprowadzili ogółem 1400
spotkań z dziećmi i młodzieżą w których uczestniczyło 66 tysięcy dzieci ( było to 17 000
dzieci więcej niż 2001 roku). Wypowiedzi policjantów ukazywały się w różnych czasopismach oraz regionalnym i lokalnym radiu i telewizji.
W 2002 r. udzielono dziennikarzom 2845 wypowiedzi. Ponadto Zespół ds. Analiz, Informacji i Współpracy z Mediami Wojewódzkiej Rady podjął działania związane z obsługą medialną wszystkich konferencji organizowanych w 2002 roku przy współudziale
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego.
Nowym rozwiązaniem podnoszącym efektywność sprawowanego nadzoru i kontroli w
ruchu drogowym jest Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Łodzi. W 2002 r.
na terenie województwa łódzkiego 5 inspektorów przeprowadziło 888 kontroli. Wydano 188 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 570.900,00 zł. Stwierdzone w czasie
kontroli naruszenia dotyczyły:
• wykonywania transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne, bez posiadania dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz wymaganego wypisu z zaświadczenia,
• niewłaściwe wypełnianie karty drogowej,
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• brak dokumentu przewozowego lub świadectwa dopuszczenia pojazdu lub pisemnej
instrukcji podczas przewożenia materiałów niebezpiecznych,
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego
W naszym województwie działają cztery wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.
Popularyzacja zasad poprawy brd prowadzona jest w następujących formach:
•
•
•
•
•
•
•
•

prelekcji i pogadanek ,
konkursów plastycznych i teoretycznych o tematyce brd,
zawodów rowerowych w oparciu o stałe i obwoźne miasteczka ruchu drogowego,
pokazów i próbnych jazd w ekstremalnych warunkach drog owych,
szkolenia kierowców zawodowych w ramach ustawy o transporcie drogowym,
szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
szkolenia kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
edukacja kierowców i kandydatów na kierowców na antenie radia oraz prasy lokalnej,
• wydawania materiałów szkoleniowych i promocyjnych,
• czynne i finansowe uczestnictwo w pracach WRBRD.

Rodzaj działań i środki finansowe przeznaczone na rzecz brd w 2002 roku
Przeznaczenie

1.

Popularyzacja wiedzy BRD wśród młodzieży szkolnej:
•
organizowanie konkursów i prelekcji,
•
zakup elementów miasteczka ruchu drogowego,
•
treningi rowerowe w miasteczku ruchu drogowego,
•
zawody rowerowe,
•
przedstawienia teatralne,
•
szkolenia nauczycieli,
•
udział w festynach „Dziecko bezpieczne na drodze”,
•
zakup nagród dla laureatów konkursów,
•
zakup elementów odblaskowych,
•
zakup i opracowanie materiałów do promocji brd,
•
prowadzenie konkursów i szkoleń,
•
koszty prelegentów, wynajmu sal,
•
naprawy sprzętu

62.785

17.145

135.884

32.613

248.427

2.

Promocja BRD adresowana do mieszkańców Łodzi i województwa :
•
zakup nagród,
•
zakup i opracowanie materiałów informacyjnych,
•
udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich.

4.815

3.098

21.340

10.423

39.676

3.

Organizowanie konferencji na temat BRD

4.

Promocja BRD w wydawnictwach

6.472

10.227

5.

Koszty obsługi Wojewódzkiej Rady BRD

7.224

7.000

-

6.

Razem

154.074

37.470

176.866

Łódź

72.778

Piotrków
Tryb.

Skierniewice

Lp

-

Sieradz

19.642

3.000
46.036

Razem

72.778
39.341
14.224
414.446
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Załącznik NR 1
Wypadki
Jednostka

OGÓŁEM

Zabici

Ranni

%
2001

2002

Kolizje

%
2001

%

2002

2001

2002

%
2001

2002

4808

4627

-3,9

451

509

+12,6

5895

5539

-6,1

22163

22639

+1,9

KPP
Bełchatów

250

254

+1,6

25

26

+4

283

329

+16,3

778

863

+9,5

KPP Kutno

114

111

-2,6

26

44

+69,2

101

103

+2

1042

1139

+9,3

KPP Łask

78

68

-12,8

18

11

-38,9

88

90

+2,3

299

308

+3

KPP Łęczyca

46

51

+8,5

19

9

-55

52

61

+17,3

420

468

+11,4

158

136

-13,9

21

26

+23,8

219

140

-36,1

562

536

-4,6

99

96

-3

17

23

+35,3

147

114

-22,4

300

328

+8,6

+1,3

16

17

+6,3

276

268

-2,9

1003

1012

+0,8

6

11

+83,3

46

60

+30,4

243

265

+9,1

-0,8

45

46

+2,2

281

314

+11,7

1414

1481

+4,4

KPP Łowicz
KPP Opoczno
KPP Pabianice

235

238

KPP Pajęczno

44

56

KMP Piotrków
Tryb.

248

246

KPP Poddębice

58

48

-11,2

12

17

+41,7

61

45

-26,2

250

264

+5,6

KPP Radomsko

191

196

+2,6

30

34

+13,3

270

249

-7,8

992

1008

+0,5

1892

1924

+1,6

46

39

-15,2

2321

2300

-0,9

8285

8168

-1,4

217

158

-27,2

22

19

-13,6

271

199

-26,6

1185

926

-23,3

66

72

+9,1

9

28

+211

75

83

+10,7

477

534

+11,9

KPP
Sieradz

133

112

-17,8

23

27

+17,4

160

158

-1,9

776

780

+0,4

KMP
Skierniewice

106

89

-16

25

25

0

126

99

-21,4

527

478

-9,3

KPP Tomaszów
Maz.

270

173

-36,9

21

26

+23,8

343

216

-27

1125

1182

+5,1

99

79

-22,5

19

22

+15,8

113

87

-25

521

594

+14

111

88

-20,7

10

14

+40

153

106

-30,7

272

249

-8,5

64

64

0

6

6

0

66

65

-1,5

471

517

+9,8

KPP
Zgierz

329

299

-9,1

35

27

-22,9

443

382

-23,8

1221

1189

-2,7

KPP Brzeziny

-

69

-

KMP Łódź
KPP
Łódź Wschód
KPP Rawa Maz.

KPP
Wieluń
KPP
Wieruszów
KPP Zduńska
Wola

+27,5

-

12

-

-

71

-

-

350
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3.6. Województwo małopolskie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych w tym zakresie w roku 2002
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego
- problematyka charakterystyczna dla regionu ;
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku na terenie województwa małopolskiego
miało miejsce 31 981 zdarzeń drogowych ( 31 724 w roku ubiegłym
tj. wzrost o 257
co stanowi 0,8 % ). Odnotowano :

a
a
a
a

5287 ( 5235 ) wypadków drogowych
- wzrost o
374 ( 384 ) ofiary śmiertelne
- spadek o
7196 ( 7196 ) osoby poszkodowane ( zabici i ranni )
26694 ( 26489 ) kolizje drogowe
- wzrost o

52
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tj. 1,0 %,
tj. 2,6 %,

205

tj. 0,8 %,

Wypadki drogowe na przestrzeni czterech lat
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Ofiary śmiertelne wypadków drogowych
na przestrzeni czterech lat

427
400
384

1999 rok

2000 rok

2001 rok

374

2002 rok

Osiągnięty został o rok wcześniej krótkoterminowy cel Regionalnego Programu Działań Na
Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakładający zmniejszenie liczby śmiertelnych
ofiar wypadków do 380 w r.2003.

Ranni w wypadkach drogowych
na przestrzeni czterech lat
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7050

2000 rok
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Miejsca powstawania wypadków drogowych
W analizowanym okresie zdecydowana większość wypadków , bo 79,6% wydarzyła się
na terenie zabudowanym , zginęło w nich 66,6% osób a 76,5% zostało rannych. Poza obszarem
zabudowanym zaistniało 20,4 % wypadków. W ich wyniku zginęło 33,4% osób a 23,5% odniosło rany.
Około 55,0 % wypadków miało miejsce na prostym odcinku drogi, śmierć w nich poniosło 69,3 % wszystkich zabitych, a rannych zostało 51,8% uczestników ruchu. Kolejnymi niebezpiecznymi miejscami są: rejony skrzyżowań (14,3% wszystkich wypadków, w których śmierć
poniosło 8,3% osób i 13,1% rannych) oraz na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem
(13,9% wszystkich wypadków, w których śmierć poniosło 5,3% osób i obrażeń ciała doznało
14,7% osób).
Wypadki drogowe powstawały przeważnie w czasie panowania dobrych warunków atmosferycznych - 63,9%, w pochmurnych warunkach - 16,8%, a w czasie opadów deszczu
14,9%. Nawierzchni w czasie wypadków w 64,2% była sucha, mokra - 28,4%, a oblodzona i
zaśnieżona w 6,4%.
Wybrane charakterystyczne miejsca występowania wypadków drogowych
tabela ułożona rankingowo - za kryterium przyjęto ilość wypadków.
Miejsce zdarzenia ( wybrane )
Przejście dla pieszych
Wyjazd z posesji, pola, dr. wew.
Pobocze
Przystanek komunikacji publicznej
Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów
Most, wiadukt, estakada
Torowisko tramwajowe
Przejazd kolejowy
Miejsce bez cech charakterystycznych

wypadki
504
109
91
61
49
36
29
9
4357

zabici
16
9
12
6
2
4
1
2
317

ranni
526
120
114
66
54
52
34
9
5803

kolizje
398
942
377
155
133
236
87
70
24081

W analizowanym okresie zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach
jednojezdniowych, dwukierunkowych - 84,5% wszystkich wypadków, zginęło w nich 89,6%
osób, a 85,3% zostało rannych.
Wypadki drogowe wg rodzaju drogi
tabela ułożona rankingowo - za kryterium przyjęto ilość wypadków.
Rodzaj drogi
Droga dwukierunkowa, jednojezdniowa
Droga o dwóch jezdniach jednokierunkowych
Droga jednokierunkowa
Autostrada
Droga ekspresowa

wypadki
4470
618
144
42
13

zabici
335
26
2
9
2

ranni
5817
754
170
61
20

kolizje
20887
4052
1506
214
33
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Rodzaje wypadków drogowych
tabela ułożona rankingowo - za kryterium przyjęto ilość wypadków.
Rodzaj zdarzenia
Najechanie na pieszego
Zderzenie - boczne
Zderzenie - czołowe
Zderzenie - tylne
Najechanie na drzewo, słup
Wywrócenie się pojazdu
Inne rodzaje
Najechanie na stojący pojazd
Wypadek z pasażerem
Najechanie na dziurę, wybój, garb
Najechanie na zwierzę
Najechanie na zaporę kolejową

wypadki
1869
1094
649
479
453
382
203
78
65
7
6
2

zabici
163
41
77
9
47
24
11
1
1
0
0
0

ranni
1825
1530
1139
660
642
558
250
116
82
12
6
2

kolizje
382
9918
2086
7944
1461
540
1160
2278
12
375
507
31

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się
zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii '' najechanie na pieszego”.
W sumie wypadków takich było 1869 (tj. 35,4 %). Następnym najczęściej występującym rodzajem wypadku było " zderzenie się pojazdów w ruchu - zderzenie boczne ” - 1094 ( tj. 20,7 % ).
Sprawcy

w y p a d k ów

inne

pasażer

współwina
pieszy

kierowca

Sprawcy to przede wszystkim kierowcy, w okresie dwunastu miesięcy spowodowali
4154 (4112) wypadków - co stanowi 78,6%, w których 271 (263) osób zginęło, a 5737 (5706)
zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego w tej kategorii odnotowano wzrost o 42 tj.
1,0% w ilości wypadków, wzrost w liczbie osób zabitych o 8 tj. 3,0% oraz wzrost w liczbie rannych o 31 tj. 0,5 %. Głównymi przyczynami skutkującymi zdarzeniami z ofiarami - analogicznie
jak w latach ubiegłym było:
1. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków - 1123 wypadków, średnio co 4/5-ty
wypadek; w zdarzeniach tych 101 osób zginęło (najwięcej tj. 37,3% wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez kierowców), a 1759 zostało rannych.
2. Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu - 912 wypadki, średnio co 5/6-ty.
3. Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych - 287 wypadków, średnio co 18/19-ty.
4. Niezachowanie odległości między pojazdami - 246 wypadków, średnio co 21/22-gi.
5. Nieprawidłowe wyprzedzanie - 233 wypadki, średnio co 22/23-ty.
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6. Nieprawidłowe skręcanie - 165 wypadki, średnio co 32-gi.
7. Nieprawidłowe omijanie , wymijanie - 112 wypadków, średnio co 47/48-ty.
8. Nieprawidłowe cofanie - 90 wypadki, średnio co 58/59-ty.
Piesi byli sprawcami 992 (967) wypadków, co stanowi 18,8%, w których 92 (100) osoby
poniosło śmierć, a 913 (895) zostało rannych. Tendencję spadkową odnotowano jedynie w ofiarach śmiertelnych o 8, tj. 8,0%. Natomiast w wypadkach zanotowaliśmy wzrost o 25, tj. 2,6%
oraz wzrost w rannych o 18, tj. 2,0%. Błędy jakie popełniali piesi to:
1. Nieostrożne wejście na jezdnie przed jadący pojazd - 488 wypadków , średnio co 10/11-ty
wypadek ; w wypadkach tych zginęło 49 osób ( tj. aż 53,3 % wszystkich ofiar śmiertelnych
w wypadkach zawinionych przez osoby piesze ) , a 455 zostały ranne.
2. Nieostrożne wejście na jezdnie zza pojazdu, przeszkody - 110 wypadków , średnio co 48my.
3. Nieprawidłowe przekraczanie jezdni (przebieganie) - 100 wypadków, średnio co 52/53-ci,
4. Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 84 wypadki,
5. Wtargnięcie na jezdnie dzieci do lat 7- 52 wypadki,
6. Przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - 37 wypadków,
7. Stanie na jezdni , leżenie - 32 wypadków,
Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni - 27 wypadków .
Na terenie naszego województwa przy 3,3 % wzrostu zdarzeń z udziałem nietrzeźwych odnotowano 5,3 % wzrost ujawnialności nietrzeźwych.
Drogi
Na blisko 40-tysięczną sieć dróg w naszym województwie w 2002 roku odnotowano :
1.295
wypadków miało miejsce
na drogach krajowych ,
w tym 57
wypadki miały miejsce
na autostradzie
781
wypadków miało miejsce
na drogach wojewódzkich
1.078 wypadków miało miejsce
na gminnych i powiatowych
2.133 wypadków miało miejsce
na ulicach miast.
Przedstawione zagrożenie wskazuje, że 24,5% wszystkich wypadków drogowych miało miejsce
na drogach krajowych. Szczególnie, że blisko 900 km dróg krajowych przebiega przez województwo małopolskie i stanowi zaledwie 2,5% całej sieci dróg. Dla porównania na drogach w
kategorii wojewódzkiej o długości 1.324 km (tj. 3,3 %) miało miejsce tylko 14,8% wypadków.
Natomiast na drogach gminnych i powiatowych, które mają najdłuższą sieć - prawie 36 tysięcy
km oraz na ulicach miast (tj. 90,0 %) - miały miejsce pozostałe wypadki tj. 60,7%.
Do najbardziej zagrożonych wypadkowością dróg krajowych należy zaliczyć 7 i 4.
Co 19 wypadek w Małopolsce ma miejsce na drodze nr 7 (Miechów - Kraków - Chyżne),
gdzie odnotowano 277 wypadki, w których śmierć poniosło 31 osób i 413 doznało obrażeń
ciała.
Co 28 wypadek w Małopolsce ma miejsce na drodze nr 4 (Kraków-Tarnów) gdzie odnotowano 189 wypadki, w których śmierć poniosło 31 osób i 280 doznało obrażeń ciała.
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Zagrożenie stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych:
Numer
drogi
A4
4
7
28
44
47
49
52
73
75

79

87
94

Przebieg
Balice – Chrzanów ( do granic
województwa )
Balice I-Opatkowice ,
Kraków - Tarnów ( obejście Tarnowa ) - gr. woj.
Gr. woj.- Miechów - Kraków ,
Kraków - Chyżne - gr. państwa
Balice Zabierzów
Zator - Wadowice ,
Wadowice -Nowy Sącz ,
Nowy Sącz - Gorlice - Biecz
Oświęcim - Zator,
Zator - Skawina - Kraków
Ulice miasta Oświęcimia
Rabka - Nowy Targ - Zakopane
Nowy Targ - Jurgów - gr. państwa
Kęty - Wadowice - Głogoczów
Szczucin - Dąbrowa T - Tarnów
Baranice - Niepołomice - Targowisko - Brzesko
Brzesko - N. Sącz - Krynica
Nowe Brzesko Kraków ul. Radzikowskiego
Zabierzów - Trzebinia - Chrzanów
Nowy Sącz - Stary Sącz
Stary Sącz - Piwniczna - gr. państwa
Olkusz - Kraków
Razem :

Długość
( w km )

Ilość wypadków

Ilość
zabitych

Ilość rannych

35,9

57

10

85

99,6

189

31

280

147,3

277

31

413

181,1

186

11

278

56,6

47

4

363

39,7

46

3

81

23.9

4

1

3

53,3
32,3

53
39

7
8

67
60

86,2

113

12

170

78,3

186

10

253

21,3

23

5

30

39,5
895

75
1295

10
143

120
2203

2. Współdziałanie organów administracji rządowej, samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz brd:
Brak – jak dotąd (wypracowanie form skoordynowanej współpracy jest jedną z tez regionalnego programu poprawy brd) – kompleksowego zakresu i zasad współdziałania organów
administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji. W roku 2002 współdziałanie miało charakter doraźny i incydentalny. Współfinansowane były niektóre przedsięwzięcia z zakresu poprawy infrastruktury drogowej i budowy urządzeń poprawiających bezpieczeństwo
oraz akcje i konkursy. Dokonano wiele wspólnych wizji lokalnych i audytów w zakresie zarządzania ruchem i nadzoru nad tym zarządzaniem.
3. Informacja o realizowanych w 2002 r. programach na rzecz poprawy brd i innych
podjętych działaniach:
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu w tym dzieci i młodzieży:
W zdecydowanej większości gmin województwa małopolskiego zrealizowano na przestrzeni r. 2002 przynajmniej jedno nowe, odpowiednio oznakowane przejście dla pieszych, bądź poprawiono oznakowanie przejść lub istniejących. Stosowano – w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych – montaż sygnalizacji świetlnej, montaż
kasetonów ze światłem żółtym pulsującym, podświetlany znak pionowy D-6 (miejsce
przejścia dla pieszych), nakładki na nawierzchni jezdni wymuszające zwiększenie uwagi
(zachowanie szczególnej ostrożności), progi zwalniające, wysepki w jezdni, tablice
ostrzegawcze wykonane z folii odblaskowych najnowszej generacji oraz zabezpieczające przed wchodzeniem na jezdnię w miejscach innych niż przejście, bariery i słupki z
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łańcuchami. Najwięcej tego typu inwestycji wykonano w Krakowie, Tarnowie, Nowym
Sączu, Chrzanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Skale, oraz gminach: Słomniki, Tuchów,
Myślenice, Spytkowice.
Kasetony wraz z oznakowaniem i oświetleniem powierzchni przejścia ustawiono na :
• dk nr 4 – m. Ładna
• dk nr 4 – m. Pogórska Wola,
• dw nr 967 – m. Brzączowice,
• dw nr 780 – m. Kwaczała
• dw nr 794 – m. Trzyciąż
• dw nr 775 – m. Proszowice.
Cztery ostatnie inwestycje z wyżej wymienionych (na drogach wojewódzkich) wykonane zostały ze środków WORD w Krakowie, N.Sączu i Tarnowie. Kwota przekazana dla
ZDW wyniosła 93tys.zł. Środki przekazane przez małopolskie WORD-y na przełomie
r.2002/2003 wykorzystane zostaną na strukturalne oznakowanie poziome przejść dla
pieszych w rejonach koncentracji ruchu pieszego w tym, w obrębie szkół i przedszkoli.
W większości gmin wykonane zostały nowe odcinki chodników.
Ponad 40 km chodników powstało na drogach wojewódzkich.
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości:
W oparciu o „Regionalny program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego” przyjęty został do realizacji projekt 7 i 8 złożonego w Resorcie i Krajowej
Radzie BRD 15-punktowego programu tj. :
- „Wdrażanie nowych i niekonwencjonalnych środków poprawy brd w miejscach koncentracji zdarzeń drogowych – czarnych punktów, w oparciu o szczegółowe projekty
poprawy brd” w tym modelowy projekt niekonwencjonalnego oznakowania drogi nr
969: Nowy Targ – Stary Sącz,
- „Wdrażanie środków uspokojenia ruchu – faza modelowych projektów uspokojenia
ruchu na drogach różnych klas i funkcji z pilotowymi wdrożeniami oraz efektów tych
wdrożeń”.
Zadaniem tych projektów jest wymuszenie ograniczeń prędkości, zabezpieczenie ruchu
pieszego, dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych oraz łuków. Znajdują się one w
początkowej fazie realizacji i finansowane są ze środków samorządu województwa
(2.000tys.zł) oraz funduszu Banku Światowego (2.971tys.zł).
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych :
Na chwilę obecną na terenie Małopolski miejsca niebezpieczne ( „czarne punkty”)
zlokalizowano w następujących ciągach dróg krajowych:
– dk nr 4 – m. Targowisko,
– dk nr 4 – m. Rzezawa,
– dk nr 52 – m. Bulowice,
– dk nr 79 – m. Pobiednik.
W miejscach tych zastosowano nietypowe oznakowanie w postaci ostrzegawczych tablic koloru żółtego (zawierających informacje o liczbie ofiar śmiertelnych i osób rannych), a na jezdnię nałożono poprzeczne pasy z masy termoplastycznej barwy czerwonej. W sposób wyróżniający umieszczone zostały znaki B-33 (ograniczenia prędkości) i
B-25 (zakazu wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych przez pojazdy silnikowe). Dodatkowo w miejscowości Targowisko, w obrębie pasa drogowego umiejscowiono wraki pojazdów, które mają oddziaływać na wyobraźnię kierujących.
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3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar:
Stosowane są kierunki działań przy budowie nowych odcinków dróg lub ingerencji w
geometrię odcinków istniejących, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa:
a) zmniejszanie szerokości pasów ruchu na rzecz tworzenia wysepek kanalizujących
ruch – krycie lewoskrętów, azyle dla pieszych itp.,
b) budowa małych rond,
c) budowa zatok dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
Rozwiązania te wymuszają na kierujących spowolnienie ruchu pojazdów w miejscach
newralgicznych dla bezpieczeństwa oraz prowadzą do segregacji ruchu.
Przykładem realizacji tych rozwiązań jest:
- wprowadzenie wyniesionych wysepek kanalizujących ruch, pasów do skrętu w lewo,
azyli dla pieszych:
• dk nr 4 – m. Dębno
• dw nr 780 – m. Chełmek
• dw nr 981 – m. Stróża,
• dw nr 948 skrzyżowanie z dw nr 949 - m. Libiąż
• dw nr 791 – ul. Kościuszki w Olkuszu,
- budowa małych rond:
• skrzyżowanie dw 933 i 780 – dwa małe ronda,
• dw 933 – m. Libiąż
• dw 933 – m. Oświęcim
• skrzyżowanie ulic: Mazowieckiej, Świętokrzyskiej i Sienkiewicza w Krakowie.
Rzeczywisty wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma również eliminowanie ruchu tranzytowego, a w szczególności ruchu ciężkiego z przejazdu przez centra miejscowości
poprzez budowanie obwodnic.
W omawianym okresie oddano do użytku obejście:
• dk nr 4 – m. Brzesko
• dk 28 – m. Gorlice
• dk nr 7 – modernizacja obwodnicy Miechowa
• południowo-wschodni odcinek obwodnicy Krakowa.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa jest budowanie dróg
o dwuprzestrzennym przekroju, czego przykładem jest oddanie do użytku dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 47 w m. Rdzawka. Na etapie przygotowawczym znajduje się budowa drugiej jezdni dw nr 776: odcinek Kraków – Proszowice oraz dk nr 7:
odcinek Myślenice – Pcim.
Poprawione zostały parametry dróg/ulic na:
• dk nr 4 – odcinek od m. Ładna do m. Pogórska Wola ,
• dw nr 776 – m. Kraków ciąg ul. Nowohuckiej,
• dw nr 977 – odc. Moszczeniaca – Konieczna.
Sygnalizację świetlną wprowadzono na skrzyżowaniach :
• dk nr 75 z dw nr 964 – m. Niepołomice,
• dw nr 780 z drogami gminnymi – m. Żarki
• dk nr 7 z dw nr 783 – m. Miechów
• dk nr 28 i dw nr 968 – m. Mszana Dolna
• dw nr 965 skrzyżowanie z drogami gminnymi – m. Bochnia
Zastosowano również niekonwencjonalne sposoby oznakowania miejsc
niebezpiecznych tj. znaki o zmiennej treści lub tablice zawierające ostrzeżenie dla
kierujących, wykonane z folii odblaskowych najnowszej generacji:
• dk nr 28 – m. Wysokie, m. Gruszowiec,
• dk nr 7 – "Zbójecka Góra".
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3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze:
w poczytnej gazecie o zasięgu regionalnym ukazywały się co dwa tygodnie artykuły
dotyczące bieżących problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego; zidentyfikowano
jako najważniejsze i podjęto następujące tematy:1- wzajemnych korelacji w ruchu
rowerzystów, pieszych i kierowców wraz z przytoczeniem wyciągu z przepisów ruchu
drogowego obowiązujących w tym zakresie, 2-najczęściej popełnianych przez kierowców błędów związanych z kierowaniem pojazdami, 3-zagrożeń związanych z ruchem tzw. TIR-ów, 4-zasad jazdy z przyczepą, 5- prędkości bezpiecznej, 6-problemu
nietrzeźwości kierowców, 7-kwestii nieprawidłowego zatrzymywania się i parkowania
wraz z popularyzacją obowiązujących w tym zakresie przepisów, 8-problemu nieznajomości i nieprzestrzegania nowelizowanych przepisów ruchu drogowego, 9problemu wzajemnego dostrzegania się na drodze i wzajemnego ułatwiania sobie
jazdy, 10-problemu jazdy w warunkach niedostatecznej widoczności i na mokrej (śliskiej) nawierzchni oraz jazdy w warunkach wzmożonego natężenia ruchu (weekendy, okres urlopowy), 11-kwestii bezpieczeństwa pieszych i zachowania kierowców w
stosunku do pieszych, 12-analizy przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach Małopolski,
zorganizowana została impreza „Bezpieczne wakacje z samochodem”, której celem
było promowanie prawidłowych postaw i zachowań na drodze, respektu dla prawa
drogowego, dbałości o stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie, poszanowania
uprawnień innych uczestników ruchu drogowego; poszczególne cele imprezy realizowane były przy oddzielnie urządzonych stanowiskach tematycznych, opisanych i
wyposażonych w potrzebne akcesoria i urządzenia; otwierająca imprezę prelekcja
obejmowała najistotniejsze zmiany w prawie o ruchu drogowym, jakie nastąpiły w
ostatnim czasie; dostępna była także dla wszystkich uczestników broszura „Zmiany
w kodeksie drogowym”; jednym z wiodących tematów była sprawa właściwego,
bezpiecznego przewozu dzieci w samochodzie,
czynione są starania o uruchomienie regionalnej audycji telewizyjnej o charakterze
misyjnym tematycznie ukierunkowanej na problematykę związaną z poprawą stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym; planuje się propagowanie tematyki brd. w formie publicystycznego programu komunikacyjnego dla kierowców, który w skuteczny
sposób przyczyni się do edukacji i reedukacji kierowców; planuje się także poruszanie problemów, z jakimi spotykają się kierowcy naszego regionu na drogach Małopolski, kwestii bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, pokazanie planów rozwoju
sieci drogowej, medialny nadzór nad kolejnymi inwestycjami, omawianie problemów
społecznych, jakie powstają w związku z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz promowanie prawidłowych
postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego,
podjęto zaawansowane działania ukierunkowane na utworzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej małopolskiej WR BRD; przewiduje się zamieszczanie informacji o aktualnym stanie brd. w województwie, o stanie realizacji programów poprawy brd., o podejmowanych bieżących działaniach na rzecz poprawy brd., w tym
organizowanych akcjach i imprezach, analizę skuteczności środków poprawy brd.,
aktualizację przepisów dot. ruchu drogowego, interpretację dokonanych nowelizacji
przepisów, przyjmowanie ewentualnych wniosków od instytucji, stowarzyszeń i
obywateli; przewiduje się utworzenie wielorakich możliwości dotarcia na stronę WR
BRD, przez surfujących w internecie, poszukujących informacji dotyczących problematyki ruchu drogowego (odsyłacze z jak największej ilości innych stron, w różnych portalach internetowych),
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wsparto organizacyjnie i finansowo kilkanaście imprez, których inicjatorem były : Policja, WORD-y, PZMot i LOK, a których celem była popularyzacja brd. i wiedzy z zakresu tzw. kodeksu drogowego, szczególnie wśród młodzieży,
we współpracy z Kuratorium Oświaty przekazano nauczycielom wychowania komunikacyjnego wyciąg z przepisów ruchu drogowego w sposób szczególny odnoszący
się do rowerzystów, oraz dotyczących postępowania innych uczestników ruchu drogowego w stosunku do rowerzystów,
w dniu 26 listopada 2002 roku odbyło się, zorganizowane przez Prezydium WR BRD
przy współpracy Biura Prasowego Wojewody, spotkanie z dziennikarzami zajmującymi się problematyką motoryzacyjną ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ruchu drogowego. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich, funkcjonujących na
terenie województwa małopolskiego, ośrodków telewizyjnych, rozgłośni radiowych,
gazet i periodyków; spotkanie prowadził I Wicewojewoda Małopolski; tematem była
ocena roli mediów w kreowaniu obrazu rzeczywistości, promowaniu prawidłowych
zachowań na drodze, reedukacji uczestników ruchu drogowego. Wojewoda przedłożył dezyderat sformułowany przez WR BRD tj. prośbę o pomoc w promowaniu odpowiednich postaw kierujących i pieszych w ruchu drogowym, i o bieżące informowanie o działaniach dokonywanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
omówiono zasady współpracy oraz harmonogram i tematykę następnych spotkań;
motywem przewodnim działań będzie teza: polskie drogi są dla kompetentnych
i przyjaznych dla siebie kierowców, która powstała jako próba oceny tego, co
dzieje się na polskich (małopolskich) drogach, w aspekcie poszukiwań recepty na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego:
Prowadzone były akcje: - bezpieczna czwórka (dk.nr 4), - bezpieczna siódemka (dk.nr
7), - trzeźwość (ponad 8000 wyeliminowanych z ruchu kierujących – wzrost ujawnialności nietrzeźwych o 5,3%), - pomiar (dot. prędkości), - kierowcy „młodociani”, przewoźnicy materiałów niebezpiecznych, - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
(zachowanie kierujących i pieszych – skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy
dla rowerzystów).
Do kontroli dynamicznej wykorzystywanych było 11 samochodów z videokamerami i 6
samochodów wyposażonych w analizatory spalin lub dymomierze.
W Krakowie wybrano 15 newralgicznych miejsc, dokonując instalacji urządzeń, w których wymiennie umieszczane będą, znajdujące się aktualnie w dyspozycji małopolskiej
Policji, 3 fotoradary.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd. podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego – rodzaj działań i środki finansowe przeznaczone na ten cel:
• cykliczne szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania komunikacyjnego w
szkołach podstawowych; cykliczne szkolenia dla zarządzających ruchem drogowym i
zarządzających drogami; doraźne szkolenia dla administracji samorządowej i instruktorów kształcących kierowców – 31tys.zł,
• dofinansowanie instytucji i fundacji działających na rzecz brd; cykl artykułów dot. właściwych zachowań w ruchu drogowym wraz z popularyzacją problematyki brd. ukazujący się w poczytnej gazecie; organizacja imprez promujących bezpieczeństwo na drogach ze szczególnym uwzględnieniem prędkości bezpiecznej tj. dni otwartych WORD,
imprezy „Bezpieczne wakacje z samochodem”, finansowanie haseł reklamujących na
obiektach sportowych Tarnowa zasady bezpiecznej jazdy w tym prędkości bezpiecznej i
zagrożeń wynikających z jej niestosowania – 26tys.zł,
• partycypacja organizacyjna i finansowa w akcjach, turniejach i konkursach popularyzujących przepisy ruchu drogowego oraz zasady właściwego zachowania się na drodze,
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których adresatem były przede wszystkim dzieci i młodzież; zakup elementów i materiałów dydaktycznych z zakresu brd. – 35tys.zł,
• oznakowanie przejść dla pieszych zestawami ostrzegawczymi z podświetlanym znakiem
D-6 w miejscowościach Brzączowice na drodze woj.Myślenice-Łapczyca, Kwaczała na
drodze woj.Kraków-Mysłowice, Trzyciąż na drodze woj.Kraków-Wolbrom i Proszowice
na drodze woj.Słomniki – Ispina - kwota 93tys.zł została przekazana ZDW (działanie
to opisano także w pkt.3.1.).

3.7. Województwo mazowieckie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa mazowieckiego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2002 roku.
1. Ocena stanu BRD ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu
Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowano zestawienie najważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tak jeśli chodzi o województwo mazowieckie, to
przedmiotem zainteresowania powinny być:
- wypadki na drogach krajowych
- wypadki drogowe na terenie zabudowanym
- wypadki drogowe na terenie niezabudowanym
- kierowcy samochodów osobowych
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
- ciężkość wypadków
Według sprawozdań policyjnych (Komendy Stołecznej i Wojewódzkiej Policji) nastąpił wzrost
liczby zdarzeń drogowych w stosunku do roku 2001. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest
wzrost liczby zabitych na miejscu w wypadkach (w Warszawie o 1,9%,
a w pozostałej części województwa o 17,3%!).
Na terenie województwa wydarzyło się 7156 wypadków drogowych, z czego 1977 (28%) w
Warszawie. Do miejsc o największej wypadkowości należą: Radom 629 wypadków (9%),
Płock 396 wypadków (6%), powiat miński 317 wypadków (4%). Najmniejsze zagrożenie wypadkowością zanotowano w powiatach: zwoleńskim (30 wypadków), żuromińskim (33),
sokołowskim (40), łomżyńskim (47).
Wartym podkreślenia jest analiza warunków i miejsca wypadków drogowych. Najwięcej osób
zginęło i zaistniało wypadków na prostym odcinku drogi jednojezdniowej dwukierunkowej
(ok. 90%), dalej na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu oraz na niebezpiecznym zakręcie i przejściu dla pieszych. Warunki, w których najczęściej występują zdarzenia drogowe (również ze skutkiem śmiertelnym), to droga twarda, o suchej nawierzchni
i w dobrych warunkach atmosferycznych (ok. 70,0% wszystkich zdarzeń).
2. Krótka informacja na temat współdziałania organów administracji rządowej z
organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie
BRD.
Współdziałanie
organów
administracji
rządowej
z
organami
samorządowymi
i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie BRD układała się w roku bieżącym dobrze, a
nawet bardzo dobrze, co podkreślali autorzy wielu sprawozdań. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje tu zaangażowanie takich instytucji, jak Urząd Marszałkowski, Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Automobilkluby, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz obie Komendy Policji: Stołeczna i Wojewódzka.
Niezwykle
często
z
inicjatywy
Policji
przy
zaangażowaniu
materialnym
i intelektualnym Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego dochodzi do wielu działań, których wynikiem jest zawsze poprawa brd. Dla przykładu można tu wymienić zakupy podręcz105
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ników
z zasadami ruchu drogowego dla szkół, fundowanie nagród w wielu konkursach, opracowywanie programów nauczania zasad ruchu drogowego dla uczniów, ale również dla nauczycieli.
Starostwie podkreślają, że wynikiem współpracy są zrealizowane w 2002 roku zadania w zakresie przebudowy dróg, budowy ciągów pieszych, przeglądów dróg, zmiany organizacji ruchu. Współdziałanie polega na zaangażowaniu zarówno w przygotowaniu inwestycji, jak
i wsparciu finansowym.
3. Informacja o realizowanych w 2002 roku programach na rzecz poprawy brd i innych podjętych działaniach.
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu w tym dzieci i młodzieży.
Troska o poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2002 roku znalazła swój
wyraz w harmonogramach pracy Wydziałów Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
i Wojewódzkiej oraz planach pracy Sekcji Ruchu Drogowego Komend Powiatowych.
Tworząc harmonogramy i plany pracy Policja szczegółowo analizowała dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych, w tym określiła miejsca, czas i przyczyny ich zaistnienia. Stworzono programy: „Pieszy” i „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”
– dotyczące ochrony uczestników ruchu najbardziej narażonych na skutki ewentualnych
zdarzeń drogowych
Kontynuowano prowadzone wcześniej działania prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie powstającym zagrożeniom. W programie „Niechronieni ....” prowadzono
przede wszystkim działania kontrolno – informacyjne. Polegały one m. in. na zwróceniu
uwagi kierującym pojazdami, że dzieci przewożone pojazdami bez wymaganych zabezpieczeń należą również do tej kategorii. Nowością było w tym wypadku wręczanie w
pobliżu szkół i przedszkoli rodzinom ulotek informacyjnych o[pracowany6ch przez Policję. Zawierały one podstawowe prawa regulujące kwestię przewożenia dzieci oraz informacje o możliwych skutkach wypadków drogowych w przypadku, gdy przewożone
dziecko jest niezabezpieczone. Inna formą oddziaływania prewencyjnego były pogadanki i lekcje o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze przeprowadzane przez
policjantów
i
najlepszych
specjalistów
z
WORD-ów
w
szkołach
i przedszkolach.
Spektakularne działania Policji w tym zakresie nosiły kryptonimy: „Gimbus”, „Pieszy”,
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Ferie 2001”, „Jabłko – cytryna”.
Działania dotyczące infrastruktury drogowej w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników w ruchu skupiały się przede wszystkim na:
- ustawianiu nowych lub wymianie istniejących na odblaskowe znaki drogowe
- odnawianiu oznakowań poziomych jezdni (w tym zdecydowana większość przejść
dla pieszych w okolicach szkół)
- budowie i remontach barier oddzielających chodniki i ciągi piesze przy obiektach
szkolnych
- budowie różnego rodzaju progów zwalniających ruch przy szkołach
Na uwagę zasługuje szczególne zaangażowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. współpracowano w tym zakresie z Komendami Policji Stołeczną i Wojewódzką oraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. Wśród wielu działań dla przykładu należy podkreślić, niestety z braku miejsca, tylko kilka z nich:
- organizowano i współorganizowano mnóstwo konkursów dla dzieci i młodzieży, np:
• Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
• Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
• Mistrz Rowerowej Kierownicy,
• Rower na Gwiazdkę,
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• Mój Rower jest Widoczny,
- dystrybuowano ulotki, broszurki, elementy odblaskowe itp. w przedszkolach i szkołach oraz wyposażano w odzież roboczą osoby przeprowadzające dzieci przez ulicę
- organizowano wspólnie z Policją i ITD kontrolę autokarów i kierowców przewożących dzieci i młodzież do szkół i na wypoczynek.
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości ruchu tranzytowego
Zagrożenia wynikające z ruchu tranzytowego przez małe miejscowości powodowane są
m. in. przez transport tranzytowy, samochodowy ruch lokalny i ruch pieszych.
Policja ze swej strony podjęła wiele działań skutkujących zmniejszeniem powyższych
zagrożeń, wśród nich najważniejszymi są działania o kryptonimach: „Niebezpieczne
przewozy”, „Pieszy”, „Prędkość”, „Transport” (wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego).
Władze lokalne czyniły starania, w wyniku których wybudowano wzdłuż dróg tranzytowych ciągi piesze, ograniczono prędkość ruchu, budowano sygnalizacje świetlne.
Na przejściach dróg tranzytowych zainteresowane gminy zatrudniają osoby przeprowadzające pieszych przez jezdnię.
Idealnym rozwiązaniem byłoby skierowanie tranzytu na obwodnice miast
i miejscowości. Władze lokalne w swoich sprawozdaniach podkreślają taką konieczność
i w swoich planach w miarę pozyskiwania środków (często liczą na fundusze unijne)
będą umieszczać takie rozwiązania.
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych
Głównymi działaniami władz lokalnych w tym zakresie było ograniczanie prędkości pojazdów, zgłaszanie zarządom dróg konieczności przebudowy skrzyżowania, łuku lub
zmiany organizacji ruchu, specjalne oznaczanie odcinków dróg, na których w wypadkach ginęli ludzie, prośby do Policji o zwiększenie kontroli na zagrożonych odcinkach.
Policja ze swej strony zwiększała ilość i częstotliwość wystawiania patroli na odcinkach
dróg i drogach, na których dochodziło do zdarzeń w ilości ponad przeciętną. Przykładem dróg „niebezpiecznych” na terenie Mazowsza są:
K-7: w 271 wypadkach zginęły 64 osoby, a 395 zostało rannych
K-2: w 207 wypadkach zginęło 48 osób, a 256 zostało rannych
3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar
Do takich rozwiązań, które zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo należą m. in.
- budowa rond (np.: Konstancin – Jeziorna)
- zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie wysp rozdziału ruchu (np.: Ostrołęka)
- ograniczenie prędkości nawet na krótkich odcinkach przed skrzyżowaniami
- budowa różnego rodzaju przeszkód na drodze wymuszających zmniejszenie prędkości przez kierujących
- oddzielanie barierkami ruchu kołowego i pieszego
Starostwa organizują spotkania, na których bardzo często Policja sugeruje pracownikom Zarządów Dróg praktyczne rozwiązania wielu konkretnych miejsc, które mogą
zdecydowanie ograniczyć występowanie niebezpieczeństw w ruchu drogowym.
3.5. Działania edukacyjne informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze
Działania powyższe prowadzone były przede wszystkim przez Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego (opisane poniżej w punkcie 3.7.) i Policję.
Policja Stołeczna i Wojewódzka w ramach statutowej działalności profilaktyczno – wychowawczej propagującej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym była organizatorem i współorganizatorem imprez o randze lokalnej i wojewódzkiej adresowanych
przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Policjanci uczestniczyli także w wielu poga107
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dankach na tematy brd, które odbywały się w szkołach. W ramach działań „Bezpieczne
wakacje” policjanci przeprowadzili szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach
letniego wypoczynku, gdzie przeprowadzali pogadanki o tematyce bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego oraz organizowali konkursy sprawdzające wiedzę w tym
zakresie połączone z jazdą po rowerowym torze przeszkód.
W ramach współpracy z Automobilklubami przeprowadzono wiele sprawdzianów wiedzy
teoretycznej i umiejętności praktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ubiegających się o uzyskanie kart rowerowej i motorowerowej.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego.
Policja Stołeczna i Wojewódzka realizowała zadania zawarte w harmonogramach pracy
Wydziałów i Planów Pracy Sekcji na rok 2002. Wszystkie zadania zostały zrealizowane.
Celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie woj. mazowieckiego realizowano następujące działania:
- „Niebezpieczne przewozy” cel: eliminacja z ruchu niesprawnych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz kontrola wymaganych dokumentów
- „Pomiar” cel: eliminacja nietrzeźwych kierowców
- „Eko” cel: eliminacja pojazdów zanieczyszczających środowisko
- „Pieszy” cel: zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego
- „Prędkość”
- „Znicz” cel: bezpieczeństwo ruchu w okresie Święta Zmarłych
- „Akcyza” cel: kontrola dokumentów i ujawnianie osób przewożących towary bez znaków skarbowych
- „Pierścień” cel: kontrola pojazdów wokół giełdy samochodowej w Słomczynie
- „Transport” cel: działania prowadzone wspólnie z ITD
- „Trasa” cel: przeciwdziałanie rozbojom i napadom na drogach
- „Lalka” cel: eliminowanie zagrożeń na drogach powstałych w wyniku prostytucji na
drogach
- „Gimbus” cel: kontrola stanu technicznego pojazdów przewożących dzieci do szkół
- „Majowy weekend”, „Czerwcowy weekend”
- „Jabłko – Cytryna – Generalnie Zwolnij” cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu
w pobliżu wybranych szkół
- „Bezpieczne wakacje” cel: zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnym wyjazdom dzieci
i młodzieży
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego
Aktywność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (w woj. mazowieckim – 6) na
rzecz poprawy brd jest duża i nie sposób nawet w syntetycznym ujęciu zawrzeć je
wszystkie. Hasłowo można wymienić ich wiele, ale i tak nie wyczerpuje to tematyki
- organizacja szkoleń dla kierowców wykonujących transport drogowy. Przeszkolono
ponad 20,000 osób,
- organizacja szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego szkół podstawowych i gimnazjów. Przeszkolono ponad 300 nauczycieli zgodnie ze specjalnie opracowanym programem w zespole pod kierunkiem Pani Teresy Turkowskiej, który
obejmuje 25 godzin zajęć,
- organizacja szkoleń dla osób uzyskujących uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym. Przeszkolono ponad 100 osób – głównie pracowników Miejskich
Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich, Zarządu Transportu Miejskiego, PKS-u i innych
- organizacja szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Przeszkolono ponad 300 kierowców,
108
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- organizacja szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Przeszkolono ponad 300 kandydatów w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
- działania na rzecz rozwoju ratownictwa drogowego
a) organizacja szkoleń dla kandydatów na społecznych ratowników drogowych, kursy
ukończyło ponad 1200 osób,
b) organizacja ogólnodostępnych rajdów samochodowych z serii „Bezpieczna droga”
związanych z uzyskaniem kwalifikacji ratownika drogowego I stopnia. Kwalifikacje
uzyskało około 500 osób
- organizacja seminarium „Dość bezsensownej śmierci” dla pracowników gmin, miast
i powiatów
- współudział w organizacji imprez, np.:
a) ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny dla uczniów szkół średnich
b) ogólnopolski turniej wiedzy o brd dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
c) konkurs „Policjant Ruchu Drogowego 2002”
d)konkurs „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie”
e) warszawski program „Bezpieczne Miasto”
- współpraca ze szkołami, np.: wydelegowani egzaminatorzy zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły programem uczestniczyli w zajęciach wychowania komunikacyjnego wspomagając nauczycieli w prowadzeniu lekcji. Wiele szkół wyposażono w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji wychowania komunikacyjnego.
4. Inne istotne informacje związane z problematyką brd.
Zgodnie z art. 140g ustawy – Prawo o ruchu drogowym przy Wojewodzie działa Wojewódzka
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach
brd.
W roku 2002 Rada podjęła następujące uchwały:
- Rada postanowiła przystąpić do opracowania Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego GAMBIT Mazowiecki.
Za cel główny działania Rada przyjęła zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych na Mazowszu o 45% do roku 2010 oraz zmniejszenie ilości i ciężkości ofiar.
- Rada uznała za konieczne wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h.
Rada zwróciła się do zarządców ruchu na terenie województwa o zmniejszenie w trybie
art. 21 ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczalnej prędkości pojazdów obowiązującej
na obszarze zabudowanym w większych miastach Mazowsza.
Odbyły się dwa spotkania ze starostami i prezydentami (zarządcami ruchu) największych
miast z terenu województwa mazowieckiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym. Wielu zarządców nie jest przekonanych o takiej konieczności
argumentując następującymi względami:
- wysoki koszt wprowadzenia odpowiedniego oznakowania
- obowiązywanie ograniczenia na wybranych fragmentach dróg.
Na wniosek MRBRD przy współpracy z WORD Warszawa zorganizowano sondaż telefoniczny
dotyczący wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym. Oto
kilka opinii mieszkańców województwa na ten temat: 84% ankietowanych uważa, że jest to
słuszne i zdecydowanie słuszne, a tylko 14%, że jest to niesłuszne i zdecydowanie niesłuszne. 80% badanych uważa, że ograniczenie prędkości przyczyni się do zmniejszenia liczby
wypadków i ich ofiar, a 65%, że zwiększy to bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.
Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała dwa szkolenia dla zarządców ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy z komend powiatowych policji. Celem szkolenia było przygotowanie kadr do realizacji regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
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3.8. Województwo opolskie
1. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla regionu.
Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana 31 stycznia
2002 roku jako koordynator w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W roku 2002 odbyły się 3 posiedzenia plenarne na których omawiano sprawy organizacyjne i
bezpieczeństwa na drogach w woj. opolskim.
W dniu 15.07.2002r. OWR BRD analizowała problem „czarnej serii” wypadków drogowych
spowodowanych przez autobusy poza granicami kraju.
Przeanalizowano również sprawy edukacyjne kierowców i młodzieży szkolnej. Analizowano
stan bezpieczeństwa na drogach w woj. opolskim. Analizę prowadzono w oparciu o materiały
przygotowane przez Dyrekcję Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wydział Ruchu Drogowego KW
Policji w Opolu.
W dniu 4.12.2002r. OWR BRD zatwierdziła wydatki finansowe za rok 2002 i przyjęła projekt
wydatków na 2003 rok.
W projekcie zadań budżetowych przyjęto między innymi zakup „miasteczka objazdowego” w
ramach wychowania komunikacyjnego w szkołach na terenie województwa, seminarium dla
nauczycieli, instruktorów nauki jazdy, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Główne problemy brd w naszym województwie to; edukacja dzieci i młodzieży, szkolenie kierowców w ramach zadań WORD, poprawa bezpieczeństwa na drogach, wszelkie działania
zmierzające do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków.
2. Informacja na temat współdziałania organów rządowych i samorządowych w zakresie BRD.
Współpraca i współdziałanie OWR BRD z Urzędem Wojewódzkim, Starostwami, NOT, Zarządem Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych układa się bardzo dobrze. Bardzo dobrze
układa się współpraca z KW Policji, Kuratorium, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz wielu innymi organizacjami które doceniają
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Głównymi realizatorami zadań są podmioty wchodzące w skład Rady reprezentujące ważne
szczeble od wojewódzkich do gminnych.
Podstawowym podmiotem inspirującym działania edukacyjne jest WORD we współpracy ze
szkołami na terenie woj. opolskiego.
Do podstawowych działań zrealizowanych zadań w bieżącym roku na rzecz poprawy BRD należą:
1. Kontynuowanie współpracy WORD ze szkołami woj. opolskiego w zakresie wychowania
komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjną ukierunkowano przede
wszystkim w zakresie przygotowania młodzieży do uzyskania przed wakacjami karty rowerowej i motorowerowej przy zaangażowaniu egzaminatorów.
2. Współudział z Komendą Wojewódzką Policji, z Fundacją „PROLEGE” WORD współfinansował wydanie kolejnej edycji podręcznika „Bezpieczny rowerzysta”. Na wydawnictwo przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Ośrodka kwotę 5.000 zł. Książeczka ta była rozpowszechniana wśród dzieci szkół woj. opolskiego.
3. WORD kontynuuje szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
4. W roku 2002 WORD prowadził kursy w zakresie doskonalenia zawodowego instruktorów
nauki jazdy oraz prowadził weryfikację instruktorów nauki jazdy. Zweryfikowano 53 instruktorów nauki jazdy i przeprowadzono łącznie 135 egzaminów, z tego:
- 70 egzaminów teoretycznych,
- 65 egzaminów praktycznych.
5. Prowadzone są kursy podstawowe i dodatkowe kierowców wykonujących transport drogowy. W sumie przeszkolono 3413 osoby. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje mate110
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riały pomocnicze opracowane przez zespół redakcyjny pracowników Ośrodka obejmujące
podstawowe przepisy i wymogi dotyczące transportu ruchu drogowego.
Oprócz działań szkoleniowych podejmowanych przez WORD przy udziale innych jednostek
oświatowych w zakresie BRD podejmowane są również działania bezpośrednio przez Zarząd
Województwa wspólnie z Wojewodą Opolskim.
Do takich przedsięwzięć można zaliczyć:
1) W dniach 29-30 kwietnia 2002r. Zarząd Województwa Opolskiego zorganizował seminarium na temat założeń programu modernizacji sieci dróg woj. opolskiego na lata 2002 –
2010 z uwzględnieniem problemów BRD. Uczestnicy seminarium to kadra zarządzająca
mająca bezpośredni wpływ w zakresie infrastruktury drogowej województwa, nadzoru ruchu, ratownictwa drogowego zarówno szczebla wojewódzkiego jak również samorządu
powiatowego. Powyższe seminarium dało możliwość zaprezentowania z jednej strony niezbędnych priorytetów związanych z utrzymaniem i modernizacją sieci dróg województwa,
a z drugiej strony koniecznych działań organizacyjnych, edukacyjnych i kontrolnych gwarantujących poprawę brd. Dla uczestników seminarium, Starostów, zarządów dróg powiatowych zaprezentowano zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu BRD ze wskazaniem konieczności przygotowania struktury i odpowiedniej fachowej kadry na szczeblu
samorządu powiatowego i gminy.
2) Dzięki zapowiedzianej przez Krajową Radę BRD pomocy finansowej, dla Wojewody i Marszałka Województwa na kształcenie kadr w województwie, w problematyce BRD w II półroczu zorganizowano 2 szkolenia dla wytypowanych pracowników wszystkich szczebli samorządowych oraz zarządzającej kadry inżynieryjno – technicznej , jak również szkolenie
dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego i przepisów ruchu drogowego z młodzieżą. Dalszy cykl szkoleń
kontynuowany będzie w roku 2003.
3) W 2002 roku Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu organizowała kursy i egzaminy:
- Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników – 320 osób,
- Kurs Czas Pracy Kierowcy – 70 osób.
3. Informacja o realizacji w 2002r. programów na rzecz poprawy BRD.
Realizując program OWR BRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy
stwierdzić duże zaangażowanie policji, która aktywnie i skutecznie działała w zakresie kontrolno-represyjnym i profilaktyczno-propagandowym. Do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączono funkcjonariuszy komórek patrolowych, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Straże Miejskie.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu
drogowego, w tym pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów samochodowych. Efektem
prowadzonych działań pod kryptonimem „Pomiar” było:
- ujawnienie przestępstw z art. 178 a § 1 i 2 – 5489 (wzrost o 26%),
- ujawnienie wykroczeń z art. 87 § 1 i 2 – 733 (spadek o 22%)
Z szeregu przeprowadzonych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wymienić należy akcje:
- „Pieszy” – zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów i motorowerzystów,
- „Prędkość” – przestrzeganie prędkości na drogach,
- „Gimbus” – kontrola stanu technicznego autobusów.
Z innych prowadzonych działań można wymienić m.in. akcje p.n. „Kabotaż”,
„Taxi”, „Nauka Jazdy”, „Waga”, „Niebezpieczne Przewozy” oraz „Transport”.
Wynikiem tych działań było:
- ujawnienie 141.251 wykroczeń ( wzrost o 4,9 % ),
- nałożenie 61202 mandatów karnych ( wzrost o 9,6 % )
- zatrzymanie 1686 uprawnień do kierowania ( spadek o 0,9 % ).
W okresie minionego roku na drogach województwa opolskiego odnotowano:
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-

1365 wypadków ( spadek o 6,0 % )
7425 kolizji ( spadek o 1,0 % )
141 zabitych ( spadek o 5,4 % )
ogółem ofiar (zabitych i rannych ) 1895 – spadek o 9,0 %.

Dużą wagę przywiązywano do działań profilaktyczno - propagandowych w ramach programu
”Bezpieczne Wakacje „ „Bezpieczna droga do szkoły„. Nagłaśniano przypadki szczególnych
zachowań na drodze, jak również rozpowszechniano programy profilaktycznie. Z udziałem
młodzieży prowadzono akcję pn. „Jabłko i Cytryna„, która miała wysoki walor wychowawczy i
edukacyjny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę całokształt podejmowanych działań w ramach BRD, ich efektywność, spadek liczby wypadków, kolizji, a w
szczególności ofiar można stwierdzić iż cel poprawy bezpieczeństwa został osiągnięty.
Kolejnym istotnym zadaniem było represjonowanie kierujących lekceważących przepisy ruchu
drogowego, a przede wszystkim przekraczających dozwoloną prędkość, wymuszających
pierwszeństwo przejazdu oraz nagminnie lekceważących znaki i sygnały drogowe.
Rok 2002 był kolejnym rokiem, w którym nastąpiła wyraźna poprawa stanu bezpieczeństwa
na drogach Opolszczyzny. Odnotowano spadek liczby zdarzeń drogowych i ich skutków.
Program Wojewódzkiej Rady BRD w zakresie edukacji w latach 2002-2010 zakłada szereg
zadań, które przejął na siebie WORD i inne podmioty edukacyjne celem upowszechnienia
wychowania komunikacyjnego a szczególnie rozpoczęcie szkoleń z dziećmi w szkołach podstawowych.
Inne działania to prowadzenie turniejów wiedzy o BRD, czego przykładem są:
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej - Finał Wojewódzki w Nysie (19.04.2002r.),
- Eliminacje Wojewódzkie – Turniej o wiedzy BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów w
Zawadzkiem – 11.05.2002r.,
- II Wojewódzki Turniej Wiedzy o BRD dla szkół specjalnych w Opolu – 16.05.2002r.
W roku 2002 na rzecz edukacji dzieci i młodzieży przekazano do szkół książki „Bezpieczny
rowerzysta” w ilości ok. 1000 szt., plansze „Znaki drogowe”, plansze „Bezpieczna droga do
szkoły”, elementy odblaskowe.
Środki finansowe na w/w zadania przekazał WORD w Opolu, który wspiera wszystkie działania edukacyjne.
W maju oraz czerwcu egzaminatorzy WORD przeprowadzili ponad 500 egzaminów na kartę
rowerową i motorowerową, a w II półroczu 2002 przeprowadzili cykl spotkań z nauczycielami
i dziećmi na temat bezpieczeństwa pieszych na drodze.
4. Działania w zakresie infrastruktury o organizacji ruchu wdrożone w 2002 r. na
terenie województwa.

Drogi wojewódzkie.
Zarządcą w/w dróg jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, który od momentu utworzenia
podejmuje i realizuje zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu. Zadania te realizowane są przy finansowym współudziale samorządów gminnych,
gdyż w zdecydowanym stopniu problem bezpośrednio dotyczy przede wszystkim lokalnych
społeczności.
W 2002 roku zaplanowano i wykonano budowę nowych, bądź przebudowę istniejących
chodników w ciągach administrowanych przez ZDW łącznie na 10 odcinkach dróg w takich
miejscowościach jak: Korfantów, Solarnia, Głubczyce, Zdzieszowice, Kędzierzyn – Koźle, Zalesie, Zawadzkie, Olesno, Namysłów i Wilków.
W ramach bieżącego utrzymania dróg realizowane jest:
- oznakowanie przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej ( w kolorze białoczerwonym) w rejonie szkół w ilości 150 metrów kwadratowych (15 przejść),
- odnowiono 20 tys. metrów kwadratowych linii segregacyjnych oraz 7100 metrów kwadratowych istniejących przejść dla pieszych,
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- oznakowanie przejścia dla pieszych znakami 3 generacji (o wysokiej wartości współczynnika odblasku oraz szerokokątnej optyce) przy szkole w m. Chróścice na drodze 457.
W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ruchu tranzytowego wykonano:
- budowę ronda kompaktowego w m. Grodków na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 401
ul. Sienkiewicza, nr 385 ul. Kasztanowej i Krakowskiej oraz drogi miejskiej ul. Reymonta.

Drogi krajowe.
Zarządcą w/w dróg jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.
W roku bieżącym podjęto działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego w
zakresie:
- budowy chodników łącznie na 6 odcinkach dróg w takich miejscowościach jak: Grodzisko,
Lubrza, Ligota Wołczyńska, Grodziec, Nysa,
- w miejscowości Jełowa budowany jest ciąg pieszo-rowerowy,
- wykonano przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej w kolorach białoczerwonych łącznie 19 szt. w różnych miejscowościach.
Rozpoczęto przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ruchu
tranzytowego:
- budowa ronda w Nysie,
- budowa sygnalizacji świetlnej w Strzelcach Opolskich,
- budowa obwodnic – Prudnika i Dobrodzienia w tym 2 ronda.
Na drogach krajowych woj. opolskiego istnieje obecnie 40 odcinków gromadzenia się wypadków, spełniających kryterium min. 10 wypadków w okresie 5 lat. Dla likwidacji zagrożeń w
tym zakresie w 2003r. planuje się poprawę brd w ciągu drogi nr 46 w Dębskiej Kuźni i Niemodlinie I etap.
Ponadto zlecono wykonanie projektów dla poprawy brd na następujących odcinkach dróg: w
Dębskiej Kuźni, Kluczborku i Niemodlinie II etap.
Realizację robót w/w miejscowościach planuje się w 2003r. Pozostałe projekty będą sukcesywnie zlecane, a ich ilość będzie uzależniona od przyznanych środków.
W 2002 r. realizowane były najważniejsze zmiany organizacji ruchu drogowego, celem poprawy brd, polegające na:
- montaż punktowych elementów odblaskowych na 4 odcinkach dróg w takich miejscowościach jak: Kluczbork, Zawada – Węgry, Opole – Dobrzeń, Sucha – Strzelce Opolskie,
- odnowiono oznakowania na wszystkich drogach krajowych,
- zmiana oznakowania pionowego i poziomego w Ujeździe, Gierałcice – Markotów,
- wprowadzono zakaz wyprzedzania na odcinkach niebezpiecznych,
- wprowadzono 8 nowych przejść dla pieszych.
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Drogi powiatowe.
Zarządcą w/w dróg są Starostwa Powiatowe.
Zarządy Dróg Powiatowych w poszczególnych powiatach podjęły szereg działań zmierzających do poprawy brd, a mianowicie:
- budowa i przebudowa chodników o łącznej długości ponad
6.850 mb.,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa ścieżek rowerowych (Opole – 4 ulice),
- czyszczenie poboczy i wymiana słupków odblaskowych.
Wszystkie takie działania zostały odnotowane w informacjach Zarządów Powiatowych Dróg
Publicznych nadesłane do RW BRD w Opolu.
Bardzo ważnym zagadnieniem w woj. opolskim jest budowa i przebudowa sygnalizatorów
świetlnych czego przykładem jest miasto Opole, gdzie wybudowano trzy nowe skrzyżowania i
na trzech skrzyżowaniach wprowadzono nowe programy sygnalizacyjne ułatwiające ruch pieszych i pojazdów wokół dużych ośrodków handlowych.
Budowa i przebudowa chodników w Starostwach Powiatowych w 2002 roku.
1. Starostwo Powiatowe – Brzeg – 210 mb.,
2. Starostwo Powiatowe – Głubczyce – 300 mb.,
3. Starostwo Powiatowe – Kędzierzyn – Koźle – 500 mb.,
4. Starostwo Powiatowe – Namysłów – 190 mb.,
5. Starostwo Powiatowe – Nysa – 3.500 mb.,
6. Starostwo Powiatowe – Opole – 433 mb.,
7. Starostwo Powiatowe – Olesno – 300 mb.,
8. Starostwo Powiatowe – Strzelce Opolskie – 900 mb.
5. Działania na rzecz poprawy BRD podjęte przez WORD Opole.
Rada Wojewódzka BRD i WORD uznała, że jest konieczne opracowanie Wojewódzkiego Programu „GAMBIT” przez profesjonalistów w tym zakresie. Jeżeli środki finansowe pozwolą to
zakłada się, że pierwszą część programu „diagnozę”, należy opracować w 2003r. Do czasu
opracowania Opolskiego Programu „GAMBIT” należy ukierunkować pracę w zakresie brd wynikającą z Programu Krajowego BRD (opr. Ministerstwo Infrastruktury z 2002 roku ).
W zakresie organizacyjnym Rada oraz WORD jako cel postawiła sobie stworzenie warunków
do organizacji struktur powiatowych i umocnienie roli OWR BRD oraz opracowanie przez
GDDKiA przewodników katalogów drogowych.
Zaangażowanie mediów lokalnych do naświetlania zagrożeń w ruchu drogowym oraz przekonywanie służb samorządowych o konieczności zajęcia się tym problemem. W dalszym ciągu
WORD będzie ośrodkiem inicjowania problemów edukacyjnych, analizy stanu bezpieczeństwa
drogowego oraz kontynuowanie współpracy ze starostwami i ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców.
WORD podejmuje dalszą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim,
KW Policji, Naczelną Organizacją Techniczną, Instytutem Politechnicznym, Zakładem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie wydawnictwa, kształcenia kursowego i upowszechniania brd w
społeczeństwie.
Przy WORD utworzono Sekretariat oraz stanowisko Głównego Specjalisty BRD celem współpracy i obsługi Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.
W roku 2002 na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD sfinansował wydatki na
kwotę 28.000 zł.
W 2003 roku WORD planuje przeznaczyć na cele BRD 86.000 zł.
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3.9. Województwo podkarpackie
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu
W okresie od stycznia do grudnia 2002r na terenie woj. podkarpackiego według aktualnie
posiadanych danych zanotowano 2 245 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły
223 osoby, a 2 729 doznało obrażeń ciała.
W porównaniu do roku 2001 nastąpił:
- spadek ilości wypadków drogowych
- spadek ilości osób rannych
- spadek ilości osób zabitych

o 48 t.j. o 2,1%
o 125 t.j. o 4,4%
o 23 t.j. o 9,3%

W analizowanym okresie na drogach województwa podkarpackiego zanotowano 787 wypadków drogowych (35,5%) z udziałem pieszych uczestników ruchu,w których zginęło 87 osób,
a 747 doznało obrażeń ciała. Z tej liczby 404 wypadki powstały z winy pieszych. Miejscem
tych wypadków w 159 przypadkach były przejścia dla pieszych, 71 z nich miało miejsce w
obrębie skrzyżowań, 34 zdarzyły się na chodnikach, poboczach,ścieżkach i drogach, a 17 na
przystankach komunikacji publicznej. Niepokojącym pozostaje fakt, że najwięcej, bo 69,7%
wypadków z udziałem pieszych zaistniało w dobrych warunkach atmosferycznych.Odrębnym
problemem są wypadki z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu. W analizowanym okresie
na drogach województwa podkarpackiego zanotowano 348 wypadków drogowych z udziałem
nietrzeźwych uczestników ruchu. Z tej liczby 60,2% wypadków miało miejsce w ostatnich
trzech dniach tygodnia (piątek – 15,8%, sobota – 17,2% i niedziela – 17,2%). Najliczniejszą
grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami – 220 wypadków.
2. Informacja na temat współdziałania organów administracji rządowej z organami
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd
Dotychczasowa współpraca organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie brd podobnie jak w roku ubiegłym odbywa się głównie w ramach funkcjonującej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rzeszowie na zasadzie uczestniczenia przedstawicieli tych jednostek w charakterze
członka Rady lub osoby z głosem doradczym, w pracach czterech Zespołów Problemowych
Rady.
Rada w oparciu o Art. 140i ustawy Prawo o ruchu drogowym została powołana na początku
drugiego półrocza b.r. (11.07.2002r.) zaś jej pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 19 lipca
2002r. W skład Rady wchodzi aktualnie 26 osób i reprezentowane są w niej zgodnie z założeniami ustawy osoby wskazane przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów,
zarządy gmin, KW Policji, KW PSP, dyrektora oddziału GDDKiA, zarząd dróg wojewódzkich,
zarządy dróg powiatowych i wojewódzkiego kuratora oświaty. W tym składzie sześć osób to
przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów a cztery osoby to dyrektorzy WORD-ów
wskazani przez marszałka województwa. Okazjonalnie na wniosek przewodniczących zespołów problemowych zapraszani są do pracy w Radzie z głosem doradczym przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi wyższych uczelni i niezależni eksperci. Są w
składzie Rady również osoby reprezentujące jednocześnie np. zarząd powiatu i organizację
pozarządową, co uznaję za rozwiązanie bardzo korzystne.W 2002 roku odbyły się dwa posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD na których między innymi zatwierdzony został Regulamin
Rady, powołano przewodniczących stałych zespołów problemowych oraz przedyskutowano i
przyjęto do realizacji wieloletni Program Poprawy Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego dla województwa podkarpackiego.
Jedną z form współpracy jest współdziałanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego z Radami (Komisjami) powoływanymi (również z inicjatywy WR BRD) na szczeblu
powiatów i miast na prawach powiatów. Istnienie tych Rad (Komisji) choć nie wynikające z
obowiązku zapisanego w jakimś akcie prawnym stało się w naszym województwie po115

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

wszechnym i jednocześnie pożądanym rozwiązaniem organizacyjnym. Wojewódzka Rada
BRD zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić spotkanie (szkolenie) z członkami tych rad
w celu wypracowania modelu współpracy i doprowadzenia do utworzenia na szczeblu powiatu stanowiska Inspektora ds. BRD.
Mówiąc o zasadach współdziałania, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
zgodnie z zapisami ustawowymi opracowała regionalny program poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego, stara się wpływać na przyszły kształt aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (ogólne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Ponadto inicjowała i uczestniczyła w kształceniu kadr administracji
publicznej (w szczególności samorządowej) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
inicjowała działalność edukacyjną oraz dokonywała analizy i oceny podejmowanych działań.
Przedstawiciele organów samorządu terytorialnego przy współudziale policji w sposób szczególny zajmowali się sprawami związanymi z organizacją ruchu w terenie, rozpatrywali wnioski dotyczące zmian organizacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wszystkim
organom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym wykazującym działania w
dziedzinie BRD Rada udzielała wszechstronnej pomocy i wsparcia, wykorzystując w sposób
szczególny doświadczenie członków Rady jak i podmiotów przez nich z reguły kierowanych.
W szczególności do współpracy angażowano kadry Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, chociaż pozostaje przekonanie, że w roku ubiegłym kadry te nie były wykorzystane w
pełnym zakresie.
3. Informacja o realizowanych w 2002r programach na rzecz poprawy brd i innych
podjętych działaniach
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży
Na przestrzeni 2002r. wybudowano 48 km chodników, zaś 15 km poddano remontom,
oświetlono drogi w miastach i wsiach na łącznej długości około 34 km. Cztery skrzyżowania i 2 przejściach dla pieszych wyposażono w nową sygnalizację świetlną,
zainstalowano górne oświetlenie nad 13 przejściami dla pieszych, natomiast w trzech
przypadkach wykonano dodatkowe pełne oświetlenie skrzyżowań. Na wewnętrznych
drogach osiedlowych zainstalowano 92 progi zwalniające. Na znaczącej ilości przejść
dla pieszych w rejonie szkół w miastach i małych miejscowościach zatrudniono osoby
odpowiedzialne za bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez jezdnię. Wydatki z tym
związane ponoszone były przez różne podmioty: zarządy powiatów, gmin i szkoły. W
każdym z tych przypadków odnotowano wyraźne zmniejszenie ilości wypadków dzieci
w drodze do i ze szkoły. Pomimo podjętych wyżej opisanych działań, jak wynika ze
statystyki główną przyczyną wypadków powodowanych przez osoby piesze było:
nieostrożne wejście na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd – 56% wypadków,
przebieganie przez jezdnię – 9,6% wypadków,
wejście na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody – 9,6%
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości (ruchu tranzytowego)
W zakresie tej problematyki oprócz działań opisanych powyżej takich jak: budowa
chodników, oświetlenie dróg, skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zatrudnienie osób
zabezpieczających przejścia dla pieszych w małych miejscowościach, podjęto następujące działania:
wybudowano 8 nowych zatok autobusowych,
na 35 odcinkach dróg wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 i 50 km/h,
zamontowano kilkaset nowych znaków drogowych określających obszar zabudowany i nazwy miejscowości,
w kilkunastu miejscowościach zainstalowano w okolicach szkół barierki uniemożliwiające bezpośrednie wtargnięcie dzieci na jezdnię,
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3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych
W tym zakresie przedsięwzięto następujące kroki:
na drogach dwujezdniowych w kilkunastu miejscach zainstalowano siatki (barierki)
przeszkodowe w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych, oraz na odcinkach
między skrzyżowaniami,
ograniczono prędkość do 50, a miejscowo nawet 40 km/h na 35 odcinkach dróg,
dokonano przebudowy kilkunastu skrzyżowań, stosując wyspy segregacyjne i wydzielając lewoskręty, a w 6-ciu przypadkach zastępując tradycyjne skrzyżowania
„małymi rondami”,
budowano przejścia dla pieszych z azylem pośrodku drogi,
dokonano w czterech przypadkach zmiany organizacji ruchu z dwukierunkowego na
jednokierunkowy,
3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar
wykonanie górnego oświetlenia nad trzynastoma przejściami dla pieszych, w miejscach słabo widocznych i słabo oświetlonych,
przebudowa sześciu skrzyżowań tradycyjnych na „małe ronda”,
przebudowa kilkunastu skrzyżowań tradycyjnych z zastosowaniem wysp segregacyjnych i wydzieleniem lewoskrętów,
budowa na szerokich drogach przejść z azylem,
ograniczenia prędkości prowadzące do zmniejszenia ciężkości uszkodzeń ciała u
ewentualnych ofiar wypadków,
3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z
kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na
drodze
Jednym z działań edukacyjnych, informacyjnych i popularyzatorskich jest wychowanie
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego rozumiane jako wychowanie komunikacyjne.
W przedszkolach i w klasach I – III szkół podstawowych problematyka brd dotyczy:
- zapoznawania uczniów z podstawowymi zasadami prawidłowego zachowania w ruchu drogowym pieszych,- rozwijania umiejętności obserwacji i analizowania zjawisk
występujących w ruchu drogowym,
- kształtowania bezpiecznych i kulturalnych zachowań w ruchu drogowym.
W klasach IV – VI szkół podstawowych i gimnazjach główne cele edukacyjne to:
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych uczestników ruchu drogowego,
- kształtowanie bezpiecznych zachowań wynikających z pełnionych przez nich ról:
pieszego, pasażera, kierującego pojazdem,
- nauka przepisów ruchu drogowego oraz uzyskiwanie kart rowerowych i motorowerowych,
Działaniami wspierającymi realizacje powyższej tematyki i pogłębiającymi wychowanie
komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jej udział w organizowanych wspólnie przez WR
BRD, Kuratorium Oświaty PZMot i Policję Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turnieju Motoryzacyjnym dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. W turniejach tych w roku 2002
odnotowaliśmy 100% reprezentację wszystkich szkół i wysokie lokaty zajmowane przez
reprezentację województwa na imprezach szczebla centralnego.
Dodać tutaj należy, że takie programy jak: „KACPER – dziecko bezpieczne na drodze”, akcje: „Moje dziecko jest bezpieczne” – wakacyjny przewóz dzieci i młodzieży, Fotelik”, „Bezpieczny rowerzysta” , „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna
droga do szkoły” czy też działania pod nazwą: „GENERALI – generalnie zwolnij”,
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„Jabłko – cytryna” zadomowiły się już na stałe, obejmują coraz szersze kręgi dzieci i
młodzieży i zapewniają wymierną poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia. Już ponad połowa dzieci klas młodszych (I – II) uczęszczających do szkół w
szczególności w terenach poza miejskich została wyposażona w elementy odblaskowe
mocowane do ubiorów, tornistrów, czapeczki odblaskowe, pelerynki i.t.p.
Ponadto poszczególni członkowie Rady na bieżąco uczestniczą w audycjach radiowo –
telewizyjnych (TVP Rzeszów, TV DAMI, PR Rzeszów) w czasie których przedstawiano:
• stan bezpieczeństwa na drogach województwa oraz cele i założenia prowadzonych
działań,
• zapoznawano telewidzów i słuchaczy z nowelizowanym prawem o ruchu drogowym,
• apelowano o zwiększenie rozwagi i ostrożności w związku ze zmieniającymi się i pogarszającymi warunkami atmosferycznymi,
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego
Policjanci ruchu drogowego woj. podkarpackiego w 2002 roku ujawnili ogółem 286 419
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (wzrost w stosunku
do roku 2001 o 5,8%), za które, w stosunku do osób winnych, zastosowali następujące
środki prawne:
• nałożono 86 478 mandatów karnych,
• sporządzono 3 232 wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich,
• zastosowano 196 709 pouczeń, co stanowi 68,7% ogółu ujawnionych wykroczeń,
• zatrzymano 2 749 uprawnień do kierowania pojazdami,
• zatrzymano 14 444 dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów,
• skierowano 468 zawiadomień do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o
niedopełnieniu obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC,
• skierowano 203 wnioski o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami na osoby wielokrotnie naruszające przepisy drogowe,
• skierowano 18 wniosków o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
W analizowanym okresie stosowana przez policjantów RD represja w postępowaniu
mandatowym i wnioskowym, w skali województwa, w 92,4% skierowana była przeciwko kierującym pojazdami, zaś w stosunku do pieszych wskaźnik ten wynosił 7,6%.
W ramach przedsięwzięć podnoszących efektywność kontroli ruchu drogowego, z uwagi na brak środków i ostatecznych koncepcji zmian legislacyjnych nie powiększono sieciurządzeń umożliwiających automatyczny pomiar prędkości pojazdów, ponad trzy
sztuki zainstalowane w roku 2001 w Stalowej Woli. Natomiast z inicjatywy samorządów
gminnych i powiatowych rozwinięto sieć kamer do monitoringu wizyjnego miast, które
monitorują między innymi newralgiczne skrzyżowania. Systemy te zainstalowano w następujących miejscowościach woj. podkarpackiego: Dębica – 4 punkty, Jarosław – 7
punktów, Jasło – 2 punkty, Mielec – 2 punkty, Nisko – 2 punkty, Przemyśl – 3 punkty,
Przeworsk – 2 punkty, Sanok – 6 punktów, Tarnobrzeg – 4 punkty, Lesko – 4 punkty.
3.7. Działania na rzecz brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
Na terenie województwa podkarpackiego działają cztery WORDY: w Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Rzeszowie.
Dyrektorzy WORD-ów są członkami WR BRD. Wszystkie jednostki WORD wspólnie z
policją, Kuratorium Oświaty i PZMot czynnie włączały się w programy, akcje i działania
prowadzone dla poprawy zachowań wśród dzieci i młodzieży. Akcje te były prowadzone
zarówno w szkołach w czasie trwania roku szkolnego, jak również w czasie ferii i wakacji w miejscowościach gdzie organizowany był wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Te
wspólne działania dotyczyły również szkoleń oraz imprez dla dorosłych mających na celu podnoszenie umiejętności w zakresie bezpiecznej jazdy jak i udzielania pierwszej
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pomocy poszkodowanym w wypadkach, takich jak np. mistrzostwa województwa w ratownictwie drogowym.
Poszczególne ośrodki na działalność związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego
wydały następujące ilości środków:
- WORD Krosno – 25 219,99 zł,
- WORD Rzeszów – 26 687,17 zł,
- WORD Tarnobrzeg – 26 800,00 zł i
- WORD Przemyśl – 65 178,00 zł.
Wszystkie ośrodki uczestniczyły w procesie szkolenia osób podnoszących swoje kwalifikacje, bądź osób, które zbyt często popadały w konflikt z przepisami ruchu drogowego
i „uzbierały” duże ilości punktów karnych.
Wszystkie jednostki Word uczestniczyły w procesie podnoszenia kwalifikacji kierowców.
I tak łącznie zorganizowano 467 kursów dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji, w których uczestniczyło 9 842 osoby, siedem kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, w których wzięło udział 101 osób, 10 kursów dla
osób naruszających przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w których udział wzięło
47 osób i 7 kursów dla osób dokonujących przewozy materiałów niebezpiecznych w
których uczestniczyło 64 osoby.
4. Podsumowanie i wnioski
Ubiegły rok był trzecim rokiem z kolei, w którym spadła liczba wypadków drogowych, jak
również odnotowano spadek ilości osób rannych i zabitych.
W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik udziału niechronionych uczestników ruchu
(zwłaszcza pieszych – 35,5%) w wypadkach drogowych.
Z powyższego wynika wniosek, że represja w postępowaniu mandatowym i wnioskowym,
która wyraziła się wskaźnikiem 7,6% w stosunku do osób pieszych, wymaga głębszej analizy.
Jako priorytetowe, w ramach planowanych przedsięwzięć na bieżący rok zostaną przyjęte
następujące działania:
o poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej do lat 14, a w tym: poprawa stanu infrastruktury drogowej i
oznakowania w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, dalsze wyposażanie dzieci w elementy
odblaskowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zajmujących się problematyką wychowania komunikacyjnego w szkołach, dalsza edukacja dzieci i młodzieży przez udział w organizowanych turniejach wiedzy o BRD,
o szersze rozwinięcie przez WORD-y problematyki doskonalenia umiejętności jazdy osób posiadających uprawnienia,
o zwiększenie środków wydatkowanych przez WORD-y na BRD,
o zacieśnianie współpracy dotyczącej BRD z samorządem na szczeblu powiatów i miast,
przez udostępnienie potencjału WORD-ów w celu przeprowadzenia niezbędnych szkoleń.

3.10. Województwo podlaskie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań w
tym zakresie realizowanych na terenie województwa podlaskiego w 2002 r.
WSTĘP
Województwo podlaskie zajmuje obszar 20.180 km2, co stanowi 6,4% powierzchni kraju (6
miejsce). Zamieszkuje tu 1.224 tys. obywateli tj. 3,2% ludności Polski – daje to 14 miejsce w
kraju.
Województwo jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowej specyfice. Pod względem etnicznym jest najbardziej zróżnicowanym województwem w kraju.
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Podstawową sieć drogową województwa stanowią:

drogi krajowe o długości 978 km,
drogi wojewódzkie o długości 1.241 km,
drogi powiatowe o długości 7.889 km (w tym 63,7% o nawierzchni twardej),
drogi gminne o długości 8.177 km (w tym zaledwie 29,9% o nawierzchni twardej).
Układ sieci dróg krajowych i wojewódzkich jest korzystny ponieważ spośród 14 głównych miast
będącymi siedzibami powiatów – 7 jest węzłami dróg krajowych, a 6 dalszych ma bezpośredni
dostęp do tej kategorii dróg.
Dużym obciążeniem dla województwa jest przebieg tras tranzytowych w ruchu międzynarodowym w kierunku przejść granicznych w Budzisku, Ogrodnikach, Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach.
Najpoważniejszą barierą dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego są niedostatki w
zakresie infrastruktury drogowej, a przede wszystkim zły stan techniczny sieci dróg. Charakteryzuje się on na szeregu odcinkach dróg (czasem na całych drogach) niedostatecznymi parametrami technicznymi, a zwłaszcza złym stanem nawierzchni. Znamiennym przykładem jest tak
istotny parametr techniczny jak szerokość jezdni. Jest ona mniejsza od minimalnych wielkości
normatywnych na 15% długości dróg krajowych i na 36% długości dróg wojewódzkich. Brakuje
również węzłów i skrzyżowań skanalizowanych na przecięciach dróg krajowych i wojewódzkich.
Odczuwalny jest też brak obwodnic miast i większych miejscowości.
Niedostateczne parametry techniczne dróg zmniejszają przepustowość układu drogowego, a to w powiązaniu z rosnącym natężeniem ruchu (dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych
pojazdów w ostatnich 10 latach) powoduje powstawanie „wąskich gardeł”. Te „wąskie gardła”
w połączeniu ze złym stanem technicznym dróg bardzo negatywnie wpływają na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
SPRAWOZDANIE:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego ze wskazaniem problemów charakterystycznych dla województwa.
W 2002 r. na terenie województwa odnotowano 12.843 zdarzenia w tym 1.452 to wypadki
drogowe, w których 209 osób poniosło śmierć, a 1.879 osób doznało obrażeń ciała. O ile w
latach poprzednich (od 1999r.) notowano spadki liczb wypadków, zabitych oraz rannych, to
w okresie ocenianym w porównaniu do 2001r. nastąpił wzrost liczby wypadków o 46 (3,2%),
liczby zabitych o 24 (12,9%) i liczby rannych o 157 (9,1%). Wzrosła również liczba kolizji
drogowych o 721 tj. o 6,7%.
Niepokojący jest wzrost liczby zdarzeń drogowych i ich skutków na drogach krajowych. W
2002r. zanotowano 3.089 takich zdarzeń (wzrost o 682), w tym wypadków drogowych 413
(wzrost o 49), 80 osób zabitych (wzrost o 5) i 589 rannych (wzrost o 119). Na drogach wojewódzkich liczba wypadków, kolizji i ich skutki utrzymują się na zbliżonym poziomie.
Wskaźnik ofiar na 100 wypadków wynosi 143,8 w tym zabitych - 14,3 ( w roku 2001 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 135,6 i 13,1).
Najczęściej notowanymi przyczynami wypadków są:

nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu prędkość jazdy - 440 wypadków
(30,2% ogólnej ich liczby) - w stos. do roku 2001 - wzrost o 6,5%. W wypadkach tych
zginęło 79 osób, a 702 doznały uszkodzeń ciała,
błędy osób pieszych - 274 wypadki (spadek o 0,7%), w których zginęły 52 osoby, a 232
doznały uszkodzeń ciała,
Uwaga! Potrącenia osób pieszych (zarówno z ich winy jak i z winy kierujących) stanowią
największy odsetek liczby wypadków drogowych - 33,8% (491), liczby zabitych - 31,6%
(66) oraz liczby rannych - 24,2% (454).
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nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i zajechanie drogi - 335 wypadków (23,1%) - spadek ich liczby o 2. W wypadkach tych zginęły 33 osoby, a 451 doznały uszkodzeń ciała,
błędne manewry w ruchu pojazdów (wyprzedzanie, wymijanie, omijanie) - 174 wypadki
(12,0%) - wzrost o 5,4%. W wypadkach z tej przyczyny zginęło 26 osób, a 265 doznało
uszkodzeń ciała.
Na drogach województwa najwięcej wypadków powodują kierujący pojazdami – 1.178 wypadków (81,1%), w tym kierowcy samochodów osobowych - 848 tj. 58,4%. W wypadkach
spowodowanych przez kierujących samochodami osobowymi zginęło 119 osób, a 1.234 zostało rannych.
Drugą grupą uczestników ruchu pod względem ilości powodowanych wypadków są osoby
piesze – 274 wypadki. Zginęło w nich 52 osoby, a 232 zostały ranne.
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby wypadków spowodowanych przez motocyklistów (52
wypadki, 4 osoby zabite, 65 rannych) niepokojący jest jej wzrost bo aż o 36,8%. Podobnie
bo o 28,1% wzrosło zagrożenie ze strony rowerzystów i motorowerzystów (132 wypadki, 16
zabitych, 126 rannych).
Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali ogółem 225 wypadków drogowych (wzrost o
11,3%), w których zginęły 53 osoby, a 274 doznało uszkodzeń ciała.
Nieletni (do14 lat) uczestniczyli w 2002r. w 174 wypadkach drogowych (spadek o 1), w których śmierć poniosło 2 dzieci (spadek o 7) zaś 194 doznało uszkodzeń ciała (wzrost o 10).
Pozytywnym zjawiskiem jest sukcesywny spadek liczby wypadków powodowanych przez nieletnich - w 2000r. - 139 wypadków, w 2001r. - 107 wypadków, a w 2002r. nieletni byli
sprawcami 102 wypadków. Z tej liczby (102 wypadków) dzieci w wieku szkolnym (7 - 14 lat)
były sprawcami 70-u, w których jedno poniosło śmierć, a 71 doznało uszkodzeń ciała.
Cudzoziemcy korzystając z podlaskich dróg spowodowali 46 wypadków drogowych z ofiarami
w ludziach. W 2000r. spowodowali 65 wypadków, a w 2001r. - 58. Zmniejszała się również
liczba osób zabitych w tych wypadkach z 17 w 2000r. i 13 w 2001r. do 9 w 2002r. Liczby
rannych kształtują się na zbliżonym poziomie – odpowiednio 95, 80 i 90.
Rośnie natomiast liczba kolizji powodowanych przez cudzoziemców z 621 w 2000r. i 734 w
2001r. do 769 w roku 2002.
Charakterystycznymi problemami województwa mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego są:
nie odpowiadające normatywom parametry oraz zły stan techniczny sieci dróg ,
intensywny tranzytowy ruch międzynarodowy związany z istnieniem 5 przejść granicznych,
wzmożony ruch turystyczny na Mazury w okresie letnim,
wydłużony okres jesienno-zimowy w stosunku do innych regionów kraju.
2. Krótka informacja na temat współdziałania organów administracji rządowej z
organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie
brd.
Na szczeblu wojewódzkim z jednostkami zarządzającymi drogami współpracuje Departament Ochrony Środowiska i Komunikacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wydział
Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Policja m. in. w zakresie:
przeglądów dróg (przegląd wiosenny i jesienny),
sporządzania i zatwierdzania projektów dotyczących organizacji ruchu,
rozpatrywania wniosków z zakresu brd,
uczestniczenia w zespołach i naradach technicznych z zakresu brd.
Na szczeblu terytorialnym współpraca zarządców dróg zawęża się do uzgodnień i partycypacji w kosztach inwestycji i remontów.
W zakresie edukacji i profilaktyki nawiązana jest ścisła współpraca miedzy Kuratorium
Oświaty, Policją i Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.
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W działaniach problemowych organizowanych na drogach z inicjatywy Policji uczestniczyli
przedstawiciele Straży Pożarnej, Transportowego Dozoru Technicznego, Straży Granicznej,
Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskich, Polskiego Związku Motorowego (automobilklubów) i ośrodków
szkolenia kierowców.
Przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku funkcjonuje Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. W skład zespołu wchodzi m.in. policjant służby ruchu drogowego.
Decyzje i opinie zespołu mają decydujący wpływ na organizację ruchu w Białymstoku oraz
na realizację inwestycji drogowych w mieście.
3. Informacja o realizowanych w 2002 r. programach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych podjętych działaniach, z uwzględnieniem poniższej problematyki:
3.1. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży.
3.1.1. Przez cały 2002 rok realizowano założenia „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” opracowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku we wrześniu 2001 roku. Do działań
tych włączono funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji oraz wszystkich Straży
Miejskich (gminnych) na terenie województwa.
3.1.2. Realizowano programy poprawy bezpieczeństwa na osiedlach większych miast,
w ramach których wprowadzono strefy zamieszkania (np. w Łomży na os. Konstytucji i os. Jantar), budowano progi zwalniające, wytyczano nowe przejścia dla
pieszych, zbudowano azyle dla pieszych, zainstalowano sygnalizacje wzbudzane
na przejściach dla pieszych , ustawiano bariery ochronne, itp.
3.1.3. Zarządcy dróg i ulic realizowali planowe przedsięwzięcia poprzez wyznaczanie i
budowę azyli dla pieszych, budowę i remonty ciągów pieszych (chodniki), likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na przejściach dla
pieszych, stosowanie oznakowania pionowego III generacji na wyznaczonych
przejściach dla pieszych, wprowadzanie przy szkołach oznakowania znakami A17 i T-27.
3.1.4. W zakresie profilaktyki i wychowania komunikacyjnego poza policyjnymi akcjami takimi jak: „Ferie 2002”, „Bezpieczne wakacje” czy „Bezpieczna droga do
szkoły” Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeprowadziło 43 pełne mierzenia
jakości pracy szkół podstawowych. Badano tam:
sposób i zakres realizacji programu wychowania komunikacyjnego,
poziom bezpieczeństwa podczas dowożenia dzieci do szkół,
zakres szkolenia i organizacji egzaminów na kartę rowerową (nie wszystkie
dzieci powyżej 10 lat są objęte egzaminami na kartę rowerową)
3.1.5. W zakresie wspomagania gmin w modernizacji taboru samochodowego 14
gminom przyznano nowe autobusy szkolne.
3.1.6. Zorganizowano i przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Wiedzy o b.r.d. i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny mające na celu popularyzację i podnoszenie wiedzy oraz kultury motoryzacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej.
3.1.7. W lipcu 2002r. w Kuratorium Oświaty opracowano „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do realizacji w szkołach województwa podlaskiego”, a
w sierpniu program ten przekazano wszystkim dyrektorom szkół podstawowych i
gimnazjów do realizacji.
3.1.8. Do szkół rozesłano ankiety celem zebrania danych o nauczycielach realizujących tematykę wychowania komunikacyjnego. Aktualnie trwa tworzenie bazy,
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która będzie wykorzystana do organizacji cyklu kursów wspólnie z Wojewódzkimi
Ośrodkami Ruchu Drogowego i Komendą Wojewódzką Policji.
3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg przez małe
miejscowości (ruchu tranzytowego).
3.2.1. W okresie objętym sprawozdaniem odbyto 6 narad - dotyczących w szczególności rozwiązań komunikacyjnych na drogach nr 8 i 19 w rejonie Zambrowa
(budowa obwodnicy) oraz Augustowa i Bielska Podlaskiego (przebudowa dróg).
3.2.2. Bieżąca współpraca zarządców dróg, organów zarządzających ruchem i policji
w zakresie typowania obszarów zagrożonych umożliwiła ustalenie i wykonanie
nowych (opisanych w pkt. 3.4) rozwiązań komunikacyjnych.
3.2.3. Prowadzone lustracje dróg krajowych i wojewódzkich oraz dokonywane analizy zdarzeń drogowych w obszarach zagrożonych stanowiły podstawę wprowadzenia szeregu zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo w wielu miejscowościach położonych wzdłuż tras tranzytowych.
3.2.4. Wybudowano, przy współudziale środków finansowych z Banku Światowego,
2 małe ronda oraz 11 azyli dla pieszych na drogach wojewódzkich przy przejściu
przez małe miejscowości.
3.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych.
3.3.1. Na terenie województwa nie występują miejsca koncentrowania się zdarzeń
drogowych w liczbach dających podstawę do zaliczenia ich jako tzw. „czarne
punkty”. Występują natomiast kilkukilometrowe odcinki dróg uznawane jako niebezpieczne. Nie są to jednak odcinki stałe, a wypadki drogowe tam występujące
wynikają z lekceważenia przepisów i podstawowych zasad bezpieczeństwa przez
kierujących.
3.3.2. Analiza ilościowa wypadków drogowych wskazuje na istnienie odcinków niebezpiecznych na drodze K-8 (7km), na drodze K-61 (9km), na drodze K-19
(7km), na drodze W-645 (9km).
3.3.3. Zaobserwowano znamienne zjawisko, że rośnie ilość wypadków na drogach,
na których poprawiono stan nawierzchni, np. odcinek 5,5 km na drodze nr 18
między miejscowościami Mężenin i Pęsy Lipno.
3.3.4. Z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w roku bieżącym na tereny małych miejscowości (zagrożonych) będą kierowane patrole ruchu drogowego z zadaniem oddziaływania prewencyjnego i mobilizującego uczestników ruchu do respektowania przepisów.
3.4. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wytypowanych skrzyżowaniach i
odcinkach dróg - których typowanie poprzedzono stosowną analizą zagrożeń i wypadkowości - realizowano następujące przedsięwzięcia i inwestycje:
budowa małych rond, np. na drodze nr 690 w Hajnówce, Skiwach Dużych, na drodze nr 8 w Zambrowie (opracowano projekty dla innych skrzyżowań),
wprowadzenie zmian w ograniczeniach prędkości (likwidacja ograniczeń na niektórych odcinkach dróg i ulic, a także wprowadzanie tych ograniczeń na innych odcinkach faktycznie tego wymagających),
wymiana znaków ostrzegawczych „Piesi” na wykonane z materiałów fluoroscencyjnych widocznych z dużej odległości,
przebudowa wytypowanych skrzyżowań w celu wyraźnej zmiany organizacji ruchu z
zastosowaniem sygnalizacji świetlnych (np. na drodze nr 61 w Piątnicy czy w rejonie
dzielnicy Zawady w Białymstoku na drodze nr 8),
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stosowanie punktowych elementów odblaskowych wspomagających oznakowanie
poziome na drogach krajowych nr 8, 19 i 61,
stosowanie linii krawędziowych „vibro - line” na drodze krajowej nr 8.
3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze.
3.5.1. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w postępowaniu na drodze
przeprowadzono szkolenia:
dyżurnych komisariatów i ich zastępców oraz policjantów oddziałów prewencji,
funkcjonariuszy Straży Pożarnej,
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Regionalnego Inspektoratu Celnego,
strażników szkolnych i kandydatów na strażników miejskich,
pilotów pojazdów nienormatywnych,
kierowców autobusów szkolnych (273 osoby),
pracowników przedsiębiorstw zajmujących się budową i remontami dróg.

3.1.1. Opracowano i wydano w prasie lokalnej oraz miesięczniku „Podlaskie Wieści
Oświatowe” publikacje związane z działaniami profilaktycznymi: „Zapytaj policjanta”,
„Wojewódzki egzamin na kartę rowerową” oraz organizowanymi turniejami.
3.1.2. Zespół Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji współpracuje z mediami
regionalnymi i krajowymi informując m.in. o wszystkich akcjach prowadzonych przez
ruch drogowy na terenie całego województwa, na bieżąco za pośrednictwem rozgłośni radiowych przekazywane są informacje o wszelkich utrudnieniach zaistniałych w
związku z wypadkami, kolizjami, blokadami itp. Szczegółowo omawiane są również
wypadki ze skutkiem śmiertelnym z podaniem przyczyn, okoliczności, skutków oraz
możliwości ich uniknięcia.
3.1.3. Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji działa podstrona zawierająca informacje dotyczące działalności policji drogowej.
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego.
W 2002 roku policjanci ruchu drogowego województwa podlaskiego ujawnili ogółem
174.502 wykroczenia na drogach. Za poważniejsze wykroczenia sporządzono 6.664
wnioski o ukaranie, a 43.083 osoby ukarano mandatami karnymi (w tym 39.696 to kierujący pojazdami).
W stosunku do 2001 roku wzrosła liczba ujawnionych wykroczeń bezpośrednio rzutujących na bezpieczeństwo drogowe polegających na nieprawidłowym wykonywaniu podstawowych manewrów w ruchu z 8.054 do 8.684, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu z 2.847 do 3.105 i nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym z 318 do 443.
Nieznacznie spadła ujawnialność wykroczeń popełnionych przez pieszych (z 3.628 w
2001r. do 3.595 w 2002r.) ale trzeba też dodać, że również liczby wypadków zawinionych przez pieszych od 2000r. stale zmniejszają się.
Pomimo wzrostu zagrożenia wypadkowego ze strony kierowców przekraczających dozwolone prędkości jazdy lub nie dostosowujących jej do warunków ruchu policjanci ruchu drogowego ujawnili w ciągu roku niemal o 32% mniej tego typu wykroczeń niż w
2001r.; zastosowano również o 27,3% mniejszą ilość represji.
Właściwie realizowane są zadania w zakresie eliminowania z ruchu nietrzeźwych jego
uczestników. Ogółem w 2002r. wyeliminowano z ruchu 6.534 kierujących pojazdami po
użyciu alkoholu. Z liczby tej policjanci służby ruchu drogowego wyeliminowali 4.580
kierujących. Liczby te są większe od notowanych w 2001r., które wynosiły odpowiednio
6.304 i 4.252.
W 2002r. Inspektorzy Inspektoratu Drogowego w Białymstoku skontrolowali 461 pojazdy, wydano 161 decyzji o nałożeniu kar na łączną kwotę 416.420 zł. , zatrzymano
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67 dowodów rejestracyjnych, wyeliminowano z ruchu 56 niesprawnych pojazdów,
skontrolowano 60 pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wydano 20 decyzji
za naruszenie przepisów dotyczących przewozów wg ADR.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego.
3.7.1. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach
w 2002 r. realizowały szereg zadań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Były to m.in. następujące działania:
szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy (6.196 osób),
szkolenie kandydatów na instruktorów (74 osoby),
szkolenie egzaminatorów – rozszerzenie uprawnień (10 osób),
szkolenie diagnostów (358 osób),
szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (72 osoby),
szkolenie pracowników samorządowego szczebla powiatowego w zakresie
zmian w prawie o ruchu drogowym i wykonywania transportu drogowego (55
osób).
3.7.2. Wspólnie z innymi zainteresowanymi jednostkami pracownicy WORD organizowali i przeprowadzali turnieje i konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzili szkolenia i egzaminy na kartę rowerową, opracowali „Kodeks Rowerzysty i
Motorowerzysty”, który został wydany przez Ośrodek Politechniczny w Suwałkach.
Na realizację działań opisanych w pkt. 3.7.2. oraz na zakup 50 kompletów plansz ze
znakami drogowymi, które przekazano do szkół WORD-y województwa podlaskiego
wydatkowały ogółem 22.838,- zł.

3.11. Województwo pomorskie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych przez pomorską radę bezpieczeństwa ruchu
drogowego w 2002 roku.
1. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (opracowano na podstawie sprawozdania Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku).
Na terenie województwa pomorskiego w 2002 r zanotowano:
- 3.674 wypadków drogowych co oznacza wzrost o 3% do roku 2001;
- 4.891 osób odniosło obrażenia co oznacza wzrost o 1% do roku 2001;
- 172 zabitych na miejscu co oznacza spadek o 15% do roku 2001;
- 16.495 kolizji drogowych co oznacza wzrost o 8% do roku 2001;
- 285 zabitych na miejscu i zmarłych w ciągu 30 dni po zdarzeniu co oznacza spadek o
14,4% do roku 2001.
Spadek od 2% do 23% liczby wypadków nastąpił na terenie 8 powiatów (w tym dwa powiaty
grodzkie Słupsk i Sopot) a wzrost od 5% do 37% w 11 powiatach (w tym 2 grodzkie Gdynia i
Gdańsk).
Powiaty o największym wzroście wypadków to: Lębork, Bytów, Kościerzyna, Gdynia, Chojnice, Kwidzyn, Pruszcz Gdański.
Największe ilości wypadków to wynik zderzeń bocznych (25,7%) i najechań na pieszego
(31,7%), natomiast ginie najwięcej osób w wyniku najechań na pieszego (34,7%), najechań
na drzewo (23,5%) i zderzeń czołowych (15,1%). Najwięcej obrażeń odniosły osoby w wyniku zderzenia bocznego pojazdów (28,5%), najechania na pieszego (23,6%) oraz najechania
na drzewo / słup (17,0%).
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W obszarze zabudowanym zarejestrowano 68,1% wypadków w wyniku których zabitych zostało 49,8% osób a rannych 63,1%.
Najczęstsze miejsca zdarzeń to:
- odcinek prosty drogi – 53,7% wypadków, 62,8% zabitych, 51,8% rannych;
- skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu – 21% wypadków, 11,2% zabitych,
21,6% rannych;
- rejon skrzyżowań – 12,8% wypadków, 10,2% zabitych, 10,9% rannych;
- niebezpieczny zakręt – 10,3% wypadków, 15,1% zabitych, 13,4% rannych.
Najwięcej wypadków i rannych zarejestrowano od maja do października, a zabitych w czerwcu i październiku (wzrost w stosunku do 2002 r. odpowiednio o 50% i 25,8%).
W przedziale tygodniowym najwięcej wypadków notuje się w piątek i sobotę, zabitych w niedzielę (20,4%) i czwartek (16,8%), a rannych w sobotę (18,6%).
Z winy kierującego następuje 78,5% wypadków a z winy pieszego 18,2%, przy czym kierujący powodują wypadki najczęściej z powodu nadmiernej prędkości (32,5%), nieudzielenia
pierwszeństwa przejazdu (22,5%), nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych
(8,6%) oraz nieprawidłowego wyprzedzania (6,9%).
Najczęstszą natomiast przyczyną powodowania wypadków przez pieszego jest nieostrożne
wejście na jezdnię (51,8%), przebieganie przez jezdnię (12,1%), przekraczanie jezdni w
niedozwolonym miejscu (9,6%) lub przy czerwonym świetle (9,3%).
Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu stanowili 11% ogólnej liczby sprawców.
Reasumując, o ile ilość zabitych w wypadkach uległa zmniejszeniu, to zarówno ilość wypadków jak i rannych wzrosła. Podstawowe przyczyny wypadków powodowanych przez kierujących nie zmieniły się, a ich udział w wypadkach wzrósł w porównaniu do 2001 r. (prędkość,
pierwszeństwo przejazdu). Poprawie natomiast uległo zachowanie pieszych a co za tym idzie
mniej zabitych (6,7%) i rannych (8,2%) wśród pieszych w porównaniu do 2001 r.
2. Współdziałanie administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych.
Praktycznie wszystkie organa administracji rządowej i samorządowej (reprezentanci samorządu wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych), a także pozarządowej, w których zakres zadań obejmuje problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego – uczestniczą w
posiedzeniach Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i pracach trzech komisji.
2.1. Zakres i forma współpracy.
Zakres i forma współpracy są różne w zależności od tematyki i okresowego jej nasilenia. Zróżnicowanie wynika również ze specyfiki (czy specjalności) podstawowego działania poszczególnych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych,
pracowników nauki a także indywidualnego zaangażowania poszczególnych osób. Spotkania robocze, wymiana informacji, wspólnie zorganizowane działania, narady, praca
w komisjach – to formy współpracy.
2.2. Zasady współdziałania i role zaangażowanych stron.
Podstawy współdziałania określają przyjęte przez Pomorską Radę BRD plany pracy. Z
planów tych wynikają wprost zadania dla komisji Rady i członków Rady (a tym samym
jednostek które reprezentują) i ścisłej współpracy roboczej dla konkretnej działalności.
Niezależnie od działalności komisji Pomorskiej Rady – do poszczególnych zadań tworzy
się grupy robocze.
Do szczególnie zaangażowanych członków Rady należy zaliczyć Oddział Gdański Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, WORD w Gdańsku, Wydział Ruchu Drogowego KW Policji, Centrum Edukacji Nauczycieli, a z uczestniczących w pracach Rady z
głosem doradczym Politechnikę Gdańską, Fundację „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”.
Wiodącą rolę w wyznaczaniu generalnych kierunków działań (po akceptacji Pomorskiej
Rady BRD) pełnią pracownicy Politechniki Gdańskiej – autorzy GAMBITU Pomorskiego.
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Działalność organizatorską, popularyzacyjną i instruktażową dla szkół i nauczycieli realizuje z dużym zaangażowaniem WORD Gdańsk przy współpracy Wydziału Ruchu
Drogowego KWP.
Działania modernizacyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
największym zakresie i zaangażowaniu realizuje Oddział Gdańsk GDDKiA.
Najściślejsza bieżąca współpraca prowadzona jest pomiędzy Sekretarzem Rady, WORD
Gdańsk, Politechniką Gdańską, WRD KWP, oraz Oddziałem Gdańskim GDDKiA.
3. Informacja o realizowanych działaniach
3.1 Niechronieni uczestnicy.

1. Dzieci- piesi użytkownicy dróg.
Realizowany jest projekt pilotażowy P-1 „Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu
szkół” GAMBIT Pomorski w ramach Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego. Porozumieniem objęto następujące kontrakty (zał.1):
POM/1/B
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie bytowskim”,
POM/2/CH
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie chojnickim”,
POM/3/K
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie kartuskim”,
POM/4/KO
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie kościerskim”,
POM/7/ND
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie nowodworskim”,
POM/9/S
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie słupskim”,
POM/10/ST „Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie starogardzkim”,
POM/11/T
„Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie tczewskim”,
POM/14/SO „Uspokojenie ruchu na ulicach w Sopocie”,
POM/15/ZDW „Uspokojenie ruchu na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku”.
Przewidywany koszt tych projektów wyniesie 4,8 mln zł, z tego Bank Światowy finansuje
2,5 mln zł.
W roku 2002 działania modernizacyjne zakończono w Nowym Dworze Gdańskim, w Sopocie oraz na drogach wojewódzkich w Kartuzach, Kolbudach, Lubaniu, Pączewie, Prabutach
i w Bydlinie. W pozostałych miejscowościach zadania są w trakcie realizacji.
Zmiany wprowadzone na odcinku ulicy Armii Krajowej w Sopocie (kontrakt nr POM/14/SO)
przyniosły natychmiastowe zmniejszenie prędkości i zmianę zachowań użytkowników drogi. Średnia prędkość przejazdu przez przejście dla pieszych w tym miejscu zmniejszyła się
o 20% i aż 85% kierowców przejeżdża przez nie z prędkością mniejszą lub równą 40
km/h. Zmniejszyła się liczba niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu na i w pobliżu
skrzyżowania. Pojazdy nie zatrzymują się już i nie parkują w pobliżu skrzyżowania w miejscach do tego nie przeznaczonych. Skrzyżowanie jest jednoznacznie odczytywane przez
użytkowników poprzez ograniczenie jego powierzchni. Nie ma manewrów niebezpiecznego
zawracania.
Niestety piesi nadal przechodzą poza obrębem przejścia, jednak dochodzi do tego w dużo
mniejszym stopniu i problem ten dotyczy głównie osób dorosłych.

2. Inne.
W 2002 roku zrealizowano również inwestycje związane z budową ścieżki rowerowej w Sopocie (finansowanie inwestor Parku Wodnego przy ul. Zamkowa Góra), chodników, przejść i
azyli dla pieszych, zatok autobusowych oraz z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i w ciągu ulic w Juracie, Chojnicach, Sztumie, Pruszczu Gdańskim, Skarszewach,
Wierzchucinie, Pierwoszynie, Gowidlinnie, Oborach, Ogorzelinach, Jarcewie, Lichnowy, Brusach, Prusach, Czersku, Sierakowo – Kończewo, Charnowie, Potęgowie, Chocielewku, Starogardzie Gdańskim. Koszty modernizacji i budowy pokryły Bank Światowy, Urzędy Miast,
Urzędy Gmin, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarządy Dróg Powiatowych.
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3.2 Przejścia przez małe miejscowości (ruch tranzytowy).
W ramach zadania nr 6 kontraktu POM/15/ZDW projektu pilotażowego P-1 „Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu szkół” GAMBIT Pomorski Drugi Projekt Drogowy
Banku Światowego zrealizowano inwestycję ustawienia bramownicy ze wskaźnikiem
prędkości oraz automatycznej stacji ostrzegania przed gołoledzią w miejscowości Bydlino na drodze wojewódzkiej nr 210. Przedsięwzięcie to oprócz podstawowego celu
uspokojenia ruchu równocześnie przeciwdziała zagrożeniu wynikającemu z przejścia
przez Bydlino ruchu tranzytowego.
Na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA zrealizowano inwestycje o łącznym
koszcie 12,805 mln zł:
- modernizacja 4 sygnalizacji świetlnych w Pruszczu Gdańskim na drodze DK 1,
- modernizacja dwóch skrzyżowań, modernizacja jednej i budowa jednej sygnalizacji
świetlnej, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz ograniczenie dostępności poprzez budowę drogi zbiorczej w Pszczółkach (DK 1),
- uspokojenie ruchu na wlocie do Rudna (DK 1),
- uspokojenie ruchu na wlocie do miejscowości Lidnowy Szlacheckie (DK 1),
- modernizacja sygnalizacji świetlnej i budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych w
Rumii (DK 6),
- modernizacja przejścia drogi krajowej przez miejscowość z elementami uspokojenia
ruchu na odcinku ul. Leśnia – ul. Klasztorna w Kościerzynie (zakończenie etapu Iodcinek DK 20 dł. 3km),
- modernizacja skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Chojnicach (DK
22),
- budowa dwóch małych rond w Kwidzynie (DK 55).
Wykonano również prace związane z montażem oświetlenia ulic:
- od ulicy Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim do miejscowości Roszkowo,
- droga nr 623 w miejscowości Barłożno (finansowane przez UG Skórcz),
- droga nr 231 w miejscowości Skórcz (finansowane przez UM Skórcz),
oraz prace związane z ustawieniem barier ochronnych w miejscowości Pomlewo. Na
wlotach do miejscowości Bydlino wybudowano azyle.
3.3 Miejsca koncentracji wypadków drogowych.
Na drogach krajowych pozostających w gestii GDDKiA zrealizowano projekty o łącznym
koszcie 543 tys. zł:
- montaż dwu wysięgnikowych podświetlanych znaków D-6 w m. Miłobądz-Kolnik (DK
1),
- mała modernizacja skrzyżowania (wydzielenie dodatkowego pasa dla skrętu w lewo,
montaż azyli) w Tczewie na drodze DK 1,
- modernizacja skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Zblewie na drodze DK 22.
3.4 Miejsca koncentracji wypadków drogowych.
W roku 2002 usprawniono systemy sterowania ruchem w Malborku na drodze krajowej
DK 22 oraz w Rumii i w Redzie na drodze DK 6.
3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze.
Działania te są na terenie województwa prowadzone w pełnej, bieżącej współpracy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku i Słupsku, służb ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej, Komend Miejskich i Powiatowych Policji, Centrum Edukacji Nauczycieli, Kuratorium Oświaty, Fundacji „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”, PZMot Zarząd Okręgowy w Gdańsku.
Wymienienie wszystkich działań wykracza daleko poza ograniczone ramy sprawozdania, ograniczono się więc do najistotniejszych, realizowanych zgodnie z planem działa128
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nia Pomorskiej Rady BRD, a w wielu wypadkach wykraczających znacznie poza założenia planu.
I tak:
- przeprowadzono szereg szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zarówno uczących techniki i wychowania komunikacyjnego jak i uczących innych
przedmiotów, studentów pedagogicznych studiów podyplomowych, pracowników
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, placówek opiekuńczo wychowawczych,
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty. Szkoleniem
objęto ponad 2.000 osób;
- przeprowadzono Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Młodzieżowe Turnieje Motoryzacyjne (na wszystkich poziomach łącznie z ogólnopolskim),
Turniej Motoryzacyjny o Puchar Dyrektora WORD w Gdańsku, zawody i konkursy w
zakresie ratownictwa drogowego;
- WORD w Gdańsku zorganizował „Dzień Otwarty” z konkursami rodzinnymi w zakresie brd;
- rozpowszechniono broszury i ulotki dot. znajomości podstawowych przepisów ruchu
drogowego dla młodzieży i rowerzystów w ilości kilku tysięcy broszur i kilkunastu tysięcy różnego rodzaju ulotek;
- rozprowadzono kilkanaście tysięcy opasek i znaczków odblaskowych;
- przeprowadzono w kilkudziesięciu szkołach i przedszkolach spotkania w ramach akcji
„Bezpieczna droga do szkoły”;
- udzielono pomocy w wyposażeniu sal wychowania komunikacyjnego (plansze magnetyczne, znaki drogowe, kasety, slajdy, ekrany) 37 szkołom (WORD Gdańsk i
Słupsk);
- współfinansowano urządzenie 2 miasteczek ruchu drogowego (WORD Słupsk) i
udzielono pomocy merytorycznej przy organizowaniu kolejnych miasteczek;
- uruchomiono punkt kontaktowy ze społeczeństwem;
- przygotowywana jest strona internetowa Pomorskiej Rady BRD;
- nawiązany został kontakt z mediami celem popularyzacji poprawnych zachowań
komunikacyjnych;
3.6. Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego.
Przeprowadzono 85 działań prewencyjno – kontrolnych realizowanych w ramach akcji
ogólnopolskich Pomiar, Ferie zimowe, Bezpieczne wakacje, Niebezpieczne przewozy,
Kabotaż, Pieszy, Blokada, Prędkość, Ekologia, BUS, EKTiE, Transport oraz działania mające na celu upłynnianie ruchu i minimalizowanie zdarzeń drogowych w dniach szczególnego nasilenia ruchu.
Ponadto przeprowadzono przez Wydział Ruchu Drogowego KWP takie działania jak
kontrole:
- pojazdów podlegających przepisom ADR,
- samochodów ciężarowych,
- pojazdów wykorzystywanych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób,
- taksówek osobowych,
- pojazdów podlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym,
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy,
- pojazdów posiadających zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu.
Policja w czasie działań prewencyjno – kontrolnych ujawniła 39.118 przypadków przekroczenia prędkości, 7.425 kierujących pojazdami będących pod wpływem alkoholu
oraz skierowała 227 wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierowców i 17 wniosków o
cofnięcie uprawnień.
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W okresie trzymiesięcznego działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ruchu drogowego
w Gdańsku skontrolowano 712 pojazdów, zatrzymano 65 dowodów rejestracyjnych pojazdów (80% z powodu złego stanu technicznego.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego.
Działania edukacyjne, informacyjne i poularyzatorskie WORD-ów w Gdańsku i Słupsku
przedstawiono w pkt. 3.5.
Zgodnie z planem pracy Pomorskiej Rady BRD ze środków finansowych WORD-ów realizowanych jest kilka opracowań (pkt. 4.).GAMBIT Pomorski - kontynuacja
- Przygotowanie projektu corocznego raportu o stanie brd województwa pomorskiego.
- Organizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych w woj. pomorskim etap II –
wybrane instytucje wojewódzkie (WORD).
- Opracowanie wytycznych uspokojenia ruchu na przejściach dróg krajowych i w miastach.
- Opracowanie strony internetowej Pomorskiej Rady BRD.

3.7.1.Rodzaj działań i środki finansowe przeznaczone na ten cel.
Na działania własne (zgodnie z zatwierdzonym przez PRBRD) planie wydatkowano:
- WORD Gdańsk – 72.084,21 zł.
- WORD Słupsk – 33.854,51 zł.
Na działania podjęte w ramach działalności PRBRD wydatkowano – 60.000,00 zł.
Środki niewydatkowane w 2002 r. pozostają do realizacji w 2003 r.
4. Inne informacje
Ponadto w ramach prac zleconych przez PRBRD a finansowanych przez WORD realizowane
są następujące prace:
1. Wdrożenie kolejnych elementów Pomorskiej Wojewódzkiej Bazy Danych o Zdarzeniach
Drogowych (w WORD-Gdańsk oraz w powiatach puckim i wejherowskim).
2. Przygotowanie zasad stosowania urządzeń uspokojenia ruchu na osiedlach mieszkaniowych i na przejściach dróg krajowych przez małe miejscowości.
3. Przygotowanie wzorcowych, rocznych raportów o stanie brd w województwie pomorskim.
4. Przygotowanie koncepcji strony internetowej www.prbrd.gda.pl.
5. Przystąpienie do przygotowania II części programu „GAMBIT Pomorski”.

3.12. Województwo śląskie
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2002 roku na terenie województwa śląskiego.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) ze wskazaniem głównych
problemów charakterystycznych dla rejonu.
Województwo śląskie obejmujące obszar o powierzchni 12294 km2 zamieszkuje 4,73 mln
ludności. W skład województwa wchodzi 36 powiatów, w tym 17 grodzkich. Wskaźnik motoryzacji w 2002 roku wynosił 269 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, zaś wskaźnik gęstości dróg wynosił 158,4 km (drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 powierzchni).
W 2002 roku w województwie śląskim zarejestrowano 45150 kolizji drogowych i 6421 wypadków. Łącznie w tym okresie 7932 osób zostało rannych, a 511 osób zginęło.
W porównaniu do lat 2000 i 2001 można stwierdzić, iż w 2002 roku wystąpiły tendencje
spadkowe w ilości wypadków i liczbie osób rannych, odnotowany został jednak wzrost ilości
kolizji (o 4,65%) i osób zabitych ( o 11,82% do roku poprzedniego). Wzrosło zagrożenie ze
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strony kierujących samochodami ciężarowymi (14,3% ogółu zdarzeń), gdzie liczba spowodowanych przez nich wypadków wzrosła o 1,6%, osób zabitych w tych wypadkach o 56 %,
a spowodowanych przez nich liczba kolizji drogowych wzrosła o 4,9%. W zakresie bezpieczeństwa nieletnich odnotowano w porównaniu do poprzedniego roku spadek wypadków (o
4,4%), liczby rannych (o 7,9%) oraz kolizji(o 1,2%). W tej grupie wiekowej (do 14 lat) w
2002 roku nastąpił jednak wzrost liczby zabitych o 128,6%.
Statystykę tę potwierdzają także dane jednostek straży pożarnej. Zanotowały one ogółem
2099 interwencji związanych z wypadkami drogowymi. Dla porównania w 2001 roku tego typu interwencji było ogółem 1925. Ilość zdarzeń zanotowanych przez stanowiska kierowania
PSP w 2002 roku wzrosła o blisko 10 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Ogólna liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, przy których działania ratownicze
prowadziły jednostki PSP w 2002 roku wyniosła 119 osób, w tym 2 dzieci. Z kolei w 2001 roku ogółem zanotowano 108 ofiar śmiertelnych, w tym 1 dziecko. Jak wynika z powyższego w
2002 roku było o 11 ofiar śmiertelnych więcej niż w 2001 roku. Liczba osób rannych w wypadkach drogowych, przy którym działania ratownicze prowadziły jednostki PSP w 2002 roku
wyniosła 932 osoby, w tym 55 dzieci. Dla porównania w 2001 roku liczba osób rannych wyniosła 1106 osób, w tym 112 dzieci. Zatem liczba osób rannych w wypadkach drogowych w
roku 2002 jest mniejsza o 174 osoby w porównaniu z danymi zanotowanymi w roku 2001.
Z powyższych danych wynika, że w roku 2002 odnotowuje się wzrost zdarzeń o ciężkich
skutkach, a więc takich, w których występują ofiary śmiertelne i wiele rannych.
Załącznik nr 1 i 2 – zawierają szczegółowe oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, opracowane przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej i Wojewódzką
Komendę Policji w Katowicach.
2. Współdziałanie organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
Współdziałanie organów administracji rządowej, samorządowej i innych organizacji odbywa
się nie tylko na forum Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale także w
bezpośrednich kontaktach poszczególnych instytucji i organizacji. Współpraca pomiędzy
Komendą Wojewódzką Policji (oraz Komendami Miejskimi i Powiatowymi), samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i administratorami dróg publicznych prowadzona jest w zakresie: pozyskiwania danych o wypadkowości,
niezbędnych w procesie projektowania oraz przy rozpatrywaniu wniosków o zmianę organizacji ruchu; przy zabezpieczaniu plenerowych imprez masowych organizowanych w miejscowościach przez które przebiegają drogi wojewódzkie; poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowana jest forma porozumień zawieranych przez dyrekcje dróg z samorządami gminnymi i powiatowymi w zakresie realizacji i współfinansowania przedsięwzięć
drogowych, mających wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich
jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań. Na poziomie gmin działają zespoły komunikacyjne zajmujące się bieżącą analizą miejsc niebezpiecznych, oznakowania, wymianą informacji na temat uszkodzonych nawierzchni.
W związku z serią tragicznych wypadków autokarowych w okresie wakacji, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wystosowała apel do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego wyjeżdżających autokarem na urlopy oraz do organizatorów ruchu turystycznego i przewoźników apelując przede wszystkim o szczególne zwrócenie uwagi na stan
techniczny pojazdów i ograniczenie przejazdu autokarów w godzinach nocnych, czyli w okresie, w którym dochodzi do tragicznych wypadków.
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3. Programy i inne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizowane w 2002 roku
3.1-2.
Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu w tym dzieci i
młodzieży / Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejścia dróg
przez małe miejscowości
“Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych na Drogach Województwa Śląskiego” –
realizowany przez Policję - w swoim założeniu nie tylko ma na względzie bezpieczeństwo samych pieszych, ale również innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Program ten realizowany jest w trzech zakresach: edukacji, dyscyplinowania
uczestników ruchu i inicjowania zmian w rozwiązaniach technicznych, poprawiających
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W kwestii inicjowania
zmian w rozwiązaniach technicznych, działalność policji została ukierunkowana na takie
opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu, szczególnie w obszarach miejskich, aby
infrastruktura drogowa była przyjazna dla pieszych, odpowiednio oznakowana i zawierająca dobry system informacji, dostosowany do potrzeb, pozwalający na łatwą i szybką orientację w sposobie poruszania się.
Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, w województwie śląskim zrealizowano następujące inwestycje: zbudowano sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych w
miejscowości Woźniki, Kobiór, Mszana, Suszec i Radostowice, sygnalizację świetlną
ostrzegawczą w mieście Chełm Śl. Prowadzone są również przygotowania do realizacji
sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych w miejscowości Orzech oraz sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych w Będzinie.
Dodatkowo na podstawie szczegółowych analiz wyznaczane są przejścia dla pieszych
przy zastosowaniu oznakowania pionowego oraz poziomego. Ponadto przebudowano
skrzyżowania oraz zrealizowano sygnalizacje świetlną w miejscowościach: Tarnowskie
Góry, Ochaby, Warszowice i Łagisza.
Na drogach krajowych i wojewódzkich nie stosowano przejść dla pieszych wyniesionych
ponad powierzchnię jezdni. Zastosowano natomiast: przewężenia jezdni w rejonach
zurbanizowanych np. ciąg drogi wojewódzkiej 935 w m. Racibórz, separatory ruchu
(dla oddzielenia ruchu pieszego od kołowego) – ciąg drogi wojewódzkiej Nr 936 w Wodzisławiu Śl., uchylne separatory w rejonach przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 932 w Świerklanach.
3.3 Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków drogowych
Na terenie województwa śląskiego zidentyfikowane są miejsca szczególnego zagrożenia. Stanowią one tzw. „czarne punkty”, których zestawienie zawiera załącznik nr 3.
Ponadto Samorząd Województwa Śląskiego zlecał projekty modernizacji wybranych odcinków drogowych (szczególnie skrzyżowań), na podstawie których wykonano już pełne oznakowanie po przebudowie układu komunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego oznakowania drogowskazowego. Przygotowywane są kompletne projekty kolejnych modernizacji, które wykonywane będą w 2003r.
Wprowadzono rozwiązania eliminujące bądź minimalizujące zagrożenia tj.: budowa sygnalizacji akomodacyjnych, przebudowa skrzyżowań, ustawienie barier tzw. szykan na
przejściach dla pieszych, stosowanie środków uspokojenia ruchu tj. optyczne zwężenia
tras na odcinkach prostych, garby zwalniające na drogach gminnych.
3.4 Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
Podjęto działania na rzecz uspokojenia ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy skrzyżowań na małe ronda. Wykorzystuje się też oznakowanie niekonwencjonalne np. fluorescencyjne tablice ostrzegawcze dla usprawnienia oznakowania w rejonach szkół. Prowadzi się szczegółową analizę wpływających wniosków o
zmianę organizacji ruchu. W szczególności dotyczy to wniosków o wprowadzenie lokal132
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nych ograniczeń prędkości. Propozycje te rozpatrywane są po dokładnych analizach
prędkości chwilowych. Analizy te skutkują w uzasadnionych przypadkach opracowywaniem stosownych projektów (np. koncepcja uspokojenia ruchu na terenie Szczyrku,
wyodrębnienie ciągów dla ruchu pieszego wzdłuż istniejących dróg krajowych). Ponadto planuje się sukcesywne wprowadzanie oznakowania ostrzegawczego niekonwencjonalnego w rejonach szkół. Dodatkowo na podstawie szczegółowych analiz wyznaczane
są przejścia dla pieszych przy zastosowaniu oznakowania pionowego oraz poziomego.
W 2002r. zrealizowano sygnalizację świetlną wzbudzaną w miejscowości Będzin. Prowadzone są bieżące przeglądy oznakowania mające na celu usunięcie nieprawidłowości
oraz usprawnienie oznakowania.
Systematycznie wprowadza się oznakowanie stref zamieszkania, jednolite oznakowanie
przejść w rejonach szkół, budowę wydzielonych tras dla ruchu rowerowego.
Realizowane i planowane inicjatywy w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym obejmują:
- budowę 6 odcinków chodników w części dróg krajowych
- przebudowę i korekty 11 skrzyżowań
- ustawienie barier energochłonnych na niebezpiecznych odcinkach dróg, szczególnie
DK1.
W październiku 2002 roku rozpoczęto także wdrażanie pilotażowego programu, mającego na celu stworzenie jednolitego systemu zarządzania działalnością ratowniczą
służb dysponowanych do wypadków drogowych, poprzez Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego, mające swoją siedzibę w Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Zostało ono utworzone zgodnie z “Koncepcją funkcjonowania stanowiska Lekarza Dyżurnego Województwa”. WCKRM zbiera informację z kilku
włączonych do systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego znajdujących się w Będzinie, Kłobucku i Cieszynie, tworzy informacyjną bazę danych pozwalającą na sprawniejszą koordynację działań ratownictwa medycznego, a w tym dane o szpitalach zawierające takie informację jak: ilość łóżek, w tym intensywnego nadzoru z respiratorem, rodzaj pełnionego dyżuru (ostry lub nadzoru), wyposażenie szpitala w lądowisko
dla helikopterów, czy szpital jest wyposażony w szpitalny oddział ratunkowy (SOR).
Inspiruje się także władze lokalne do ujmowania zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatowych programach zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (art. 12 pkt 9d ustawy
o samorządzie powiatowym). Powiatowe Komisje, zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym mogą tworzyć lokalne programy, a przez to w znacznym stopniu
przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz tego wydano biuletyn “Bezpieczne Wakacje/Ferie”, zawierający porady dla dorosłych i dzieci, mające na celu m.in.: zapobieganie wypadkom i ostrzeżenie przed korzystaniem z wycieczek organizowanych przez niekompetentnych organizatorów bądź niesprawnych środków komunikacji. W ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego w trakcie wakacji i ferii zimowych funkcjonuje telefon interwencyjny. Zamieszczono także na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informacje dotyczące standardów odśnieżania
dróg wojewódzkich i krajowych na terenie województwa śląskiego.
3.5 Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze
W zakresie działalności edukacyjnej prowadzone są szkolenia i pogadanki dla dzieci i
młodzieży o tematyce bezpiecznego korzystania z dróg, eksponujące korzyści, jakie
przynosi stosowanie elementów odblaskowych. Ponadto w celu dotarcia do większej
liczby użytkowników dróg z działalnością edukacyjną zintensyfikowano współpracę Policji i WORD Katowice z przedstawicielami mediów. Oprócz tego Policja prowadzi następujące programy: w ramach działań ogólno wojewódzkich pt.: “Pieszy”, „Bezpieczna
droga do szkoły”, “Jabłko – cytryna”, działań lokalnych: “Jednoślad”, “Rower”, “Zebra”.
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje spotkania z dziećmi i
młodzieżą pod hasłem „Bezpieczna droga”, a wraz z policją Wojewódzkie Turnieje: BRD
dla uczniów szkół podstawowych i motoryzacyjne dla uczniów szkół średnich.
3.6 Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność kontroli ruchu drogowego
Na przełomie lat 2001/2002 policja testowała urządzenia służące do automatycznej rejestracji wykroczeń drogowych tzw. fotoradarów. Urządzenia te wykazały dużą wydajność w zakresie rejestracji wykroczeń popełnianych przez kierujących. Niestety znaczne
koszty związane z obsługą techniczną tych urządzeń i duże nakłady osobowe związane
z obsługą procesową spowodowały, iż policja uwzględniając posiadane możliwości nie
była w stanie wprowadzić fotoradarów na śląskie drogi.
Działalność policji zmierzająca do ograniczenia zdarzeń drogowych z powodu przekraczania dozwolonej prędkości jest realizowana w ramach działań “Radar” (w cyklach
miesięcznych przez każdą jednostkę policji w woj. śląskim). Działania te są przeprowadzane w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu.
Ponadto w roku bieżącym na terenie województwa śląskiego rozpoczęła pracę Inspekcja Transportu Drogowego. Zadania Inspekcji wykonywane są bezpośrednio w terenie
przez sześciu inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Działania kontrolne tej służby na drogach publicznych naszego województwa
wykonywane są przy współdziałaniu z Komendą Wojewódzką Policji oraz funkcjonariuszami Komend Miejskich i Powiatowych. W wyniku wspólnych działań w okresie od 1
października 2002r. do 31 grudnia 2002r., przeprowadzono 606 kontroli w zakresie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy, wydano 266 decyzji o nałożeniu kary
pieniężnej na łączną kwotę 827.800 zł. w tym 62 decyzje za naruszenie przepisów o
przewozie materiałów niebezpiecznych oraz 23 za naruszenie przepisów regulujących
czas pracy kierowców, zatrzymano 23 dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów
za zły stan techniczny.
3.7. Działania na rzecz poprawy brd podjęte przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego
W roku 2002 wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego działające w województwie śląskim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczył kwoty w wysokości:
- WORD Katowice – 1.095.600,00 zł.
- WORD Częstochowa – 81.000 zł.
- WORD Bielsko – Biała – 200.00 zł.
Podczas ubiegłego roku Ośrodki bardzo aktywnie współpracowały z innymi podmiotami
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim z Policją, Strażą Pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi,
szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpraca WORD Katowice
z lokalnymi mediami – Trybuną Śląską i Dziennikiem Zachodnim – zaowocowała częstymi artykułami poświęconymi bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz poradom podnoszących praktyczne umiejętności kierowców. W 2002 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach nawiązał współpracę ze Śląską Komendą Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. W
roku 2002 WORD-y propagowały bezpieczeństwo ruchu drogowego w następujący
sposób:
WORD Częstochowa:
− pomoc przy organizacji i współfinansowaniu konkursu wiedzy o brd organizowanego
w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
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− pomoc przy organizacji i współfinansowaniu konkursu ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Śląską Grupę Wojewódzką Region Częstochowa
− pomoc instytucjom szkolącym dzieci i młodzież w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego w uzupełnieniu wyposażenia w Domu Dziecka im. J. Korczaka w
Kłobucku i Miasteczko Ruchu Drogowego przy PSP nr 50 w Częstochowie
− zakup elementów odblaskowych dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego
dla miasta i powiatu Częstochowa
WORD Bielsko – Biała:
− dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu narzędzi ratowniczych dla straży
pożarnej w Bielsku – Białej
− organizowanie i współfinansowanie imprez wraz z Fundacją na Rzecz BRD w Bielsku
– Białej
− szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego i zakup materiałów szkoleniowych
WORD Katowice:
− Zorganizowanie szkoleń i prelekcji dla 12 tys. dzieci i młodzieży ( wydanie 3456 kart
rowerowych i 1392 motorowerowych)
− Współorganizowanie Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy BRD
− Współorganizowanie Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego
− Zorganizowanie III Festynu BRD z okazji Dnia Dziecka w 5 Oddziałach terenowych
WORD
− Współorganizowanie konferencji BRD wraz z Politechniką Śląską
− Współorganizowanie międzynarodowego seminarium “Telematyka i BRD”
− Organizowanie Dni Bezpieczeństwa na obozach harcerskich, szkołach i szpitalach
4. Podsumowanie
Oceniając inicjatywy podejmowane na terenie województwa śląskiego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy stwierdzić, że były one bardziej intensywne i zakrojone
na szerszą skalę niż w latach ubiegłych. Mimo dużego zaangażowania osób i instytucji województwa w działaniach prewencyjnych w zakresie brd, ilość wypadków śmiertelnych nieznacznie wzrosła.
Stwierdzenie tego faktu wymagać będzie w roku 2003 wzmocnienia działań wszystkich instytucji i jeszcze większego zaangażowania organizacji pozarządowych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA
NA DROGACH WOJ. ŚLĄSKIEGO
W 2002 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 6421 wypadków drogowych, w
których śmierć poniosło 511 osób, a 7932 doznały obrażeń ciała.
Zgłoszono Policji 45150 kolizji drogowych.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano:
- spadek wypadków
o 76
tj. 1,17 %
- spadek osób rannych
o 287
tj. 3,49 %
- wzrost osób zabitych
o 54
tj. 11,82 %
- wzrost kolizji drogowych
o 2005
tj. 4,65 %
Wzrost liczby wypadków wystąpił w 11 KMP/KPP, przy czym największy w:
- Mikołowie
o 30,85 %
- Mysłowicach
o 30,65 %
- Żywcu
o 22,27 %
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Spadek liczby wypadków wystąpił w 19 KMP/KPP, przy czym największy w:
- Kłobucku
o 12,61 %
- Częstochowie
o 12,50 %
- Sosnowcu
o 12,13 %
W Jaworznie liczba wypadków drogowych w br. pozostała na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W
-

kategorii kolizji drogowych wzrost wystąpił w 22 KMP/KPP, przy czym największy w:
Żorach
o 17,32 %
Świętochłowicach
o 15,77 %
Bielsku Białej
o 15,01 %

Spadek liczby kolizji drogowych odnotowano w 8 KMP/KPP, największy w:
- Chorzowie
o 10,64 %
- Wodzisławiu Śl.
o 8,64 %
- Cieszynie
o 7,30 %
W Rudzie Śląskiej liczba kolizji drogowych pozostała na poziomie roku ubiegłego.
Powyższą problematykę przedstawiono w załączniku nr 1.
GŁÓWNE PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH.

1. Na ogólną liczbę zdarzeń drogowych:
a) z winy kierujących odnotowano 46974 zdarzenia, co stanowi 91,1 % ogółu zdarzeń, w
tym najczęstszymi były:
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 24,7 % ogółu zdarzeń;
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 16,8 % ogółu zdarzeń;
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 16,1 % ogółu zdarzeń;
b) z winy pieszego odnotowano 17766 zdarzeń tj. 3,4 % ogółu zdarzeń, w tym najczęstszymi
były:
- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 1,5 % ogółu zdarzeń;
- nieprawidłowe przekraczanie jezdni – przebieganie – 0,5 % ogółu zdarzeń;
- nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 0,4% ogółu zdarzeń;
c) z innych przyczyn odnotowano 2821 zdarzeń tj. 5,5 % ich ogółu, w tym najczęstszymi były:
- niewłaściwy stan drogi – 1,9%;
- obiekt, zwierzęta na drodze – 1,7 %;
- przyczyny inne, nieustalone – 0,5%.
2. Na ogólną liczbę wypadków drogowych:
a) z winy kierującego odnotowano 5047 tj. 78,6 % ogółu wypadków, w tym najczęstszymi
były:
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 20,9 %;
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 18,6 %;
- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 8,0 %;
b) z winy pieszego odnotowano 1253 tj. 19,5 % ogółu wypadków, w tym najczęstszymi były:
- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 8,6 %;
- nieprawidłowe przekraczanie jezdni – przebieganie – 3,1 %;
- nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 2,2 %;
c) z innych przyczyn odnotowano 121 tj. 1,9 % ogółu wypadków, w tym najczęstszymi były:
- przyczyny inne, nieustalone – 0,7%;
- niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu – 0,2%,
- obiekt, zwierzęta na drodze – 0,2%.
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3. Na ogólną liczbę zaistniałych kolizji drogowych:
a) z winy kierującego odnotowano 41927 tj. 92,9 % ogółu kolizji, w tym najczęstszymi przyczynami były:
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 25,2%;
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 18,5%;
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 15,7%,
b) z winy pieszego odnotowano 523 kolizje drogowe tj. 1,2% ogółu, w tym przyczynami najczęstszymi były:
- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 0,5%;
- nieprawidłowe przekroczenie jezdni – przebieganie – 0,2%;
- nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 0,2%,
c) z innych przyczyn odnotowano 2700 kolizji tj. 5,9% ogółu, w tym najczęstszymi były:
- niewłaściwy stan drogi – 2,1%;
- obiekt, zwierzęta na drodze – 1,9%;
- przyczyny inne, nieustalone – 0,4%.
RODZAJE ZDARZEŃ
Wypadki
Rodzaj zdarzenia

Ogółem

%

Ogółem
Zderzenie się pojazdów w ruchu
Najechanie na pieszego
Najechanie pojazdu na przeszkodę
Wywrócenie pojazdu
Inne

6421
2894
2449
646
226
206

100
45,1
38,1
10,1
3,5
3,2

Kolizje
2001 =
100%
98,8
99,2
97,1
97,7
110,2
106,7

Ogółem

%

45150
33155
834
8913
695
1553

100
73,4
1,8
19,7
1,5
3,4

2001 =
100%
104,7
102,8
102,6
111,6
98,9
105,1

Wśród rodzajów wypadków drogowych największą ich liczbę stanowiły zderzenia pojazdów w
ruchu / 45,1% ogółu wypadków / oraz najechanie na pieszego / 38,1% ogółu wypadków /.
Natomiast wśród kolizji – zderzenie pojazdów w ruchu 73,4%, ogółu oraz najechanie pojazdu
na przeszkodę 19,7%.
W porównaniu do 2001 r. największy wzrost zagrożenia wśród rodzajów wypadków wystąpił w
kategorii wywrócenie pojazdu o 10,2% natomiast wśród rodzajów kolizji największy wzrost zagrożenia wystąpił w kategorii najechanie pojazdu na przeszkodę o 11,6%.
ZDARZENIA DROGOWE WG MIESIĘCY
Wypadki
Miesiąc
Ogółem
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Zabici

Ogółem

%

2001=
100%

Ogółem

%

6421
336
451
464
502
609
631
598
554
556
687
534
499

100
5,2
7,0
7,2
7,8
9,5
9,8
9,3
8,6
8,7
10,7
8,3
7,8

98,8
75,3
114,8
94,7
99,4
99,2
107,7
101,4
90,8
97,2
102,5
88,1
120,2

511
18
50
31
32
46
49
44
43
35
69
38
56

100
3,5
9,8
6,1
6,3
9,0
9,6
8,6
8,4
6,8
13,5
7,4
11,0

Ranni
2001
=
100%
111,8
43,9
227,3
86,1
110,3
170,4
153,1
95,7
110,3
77,8
109,5
82,6
180,6

Ogółem

%

7932
404
558
584
639
760
782
770
697
689
825
613
611

100
5,1
7,0
7,4
8,1
9,6
9,9
9,7
8,8
8,7
10,4
7,7
7,7

Kolizje
2001
=
100%
96,5
76,1
113,6
95,7
100,2
100,5
105,5
99,9
88,0
95,3
100,2
82,0
102,7

Ogółem

%

2001=
100%

45150
4152
3273
3483
3315
3884
3806
3255
3427
4077
4636
3800
4042

100
9,2
7,2
7,7
7,3
8,6
8,4
7,2
7,6
9,0
10,3
8,4
8,9

104,7
133,0
101,4
108,3
98,1
112,6
101,6
91,9
103,2
101,2
117,8
94,7
96,9
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Z powyższej tabeli wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego największe pogorszenie stanu bezpieczeństwa w kategorii wypadków drogowych na drogach województwa śląskiego wystąpiło w miesiącu grudniu, gdzie liczba wypadków drogowych była większa o
20,2 % natomiast w kategorii kolizji drogowych największy wzrost ich liczby nastąpił w miesiącu
styczniu o 33,0 %.
ZDARZENIA DROGOWE WG DNI TYGODNIA
Wypadki
Dni tygodnia
Ogółem
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Ogółem

%

6421
956
948
913
854
1095
954
701

100
14,9
14,8
14,2
13,3
17,1
14,9
10,9

Zabici
2001=
Ogółem
100%
98,8
92,5
107,7
96,2
90,9
101,4
100,8
104,9

511
80
71
61
67
99
62
71

%
100
15,7
13,9
11,9
13,1
19,4
12,1
13,9

Ranni
2001=
Ogółem
100%
111,8
125,0
122,4
84,7
113,6
132,0
98,4
107,6

7932
1156
1109
1079
993
1354
1237
1004

Kolizje

%

2001=
100 %

Ogółem

%

100
14,6
14,0
13,6
12,5
17,1
15,6
12,7

96,5
90,8
106,3
95,7
88,3
96,0
96,4
104,8

45150
6945
6914
6931
6533
7533
6147
4147

100
15,4
15,3
15,4
14,5
16,7
13,6
9,2

W omawianym okresie najwięcej wypadków drogowych odnotowano w piątki 17,1% ogółu wypadków drogowych i 16,7% ogółu kolizji drogowych.
W porównaniu do ubiegłego roku w kategorii wypadków drogowych największy ich wzrost odnotowano we wtorki o 7,7%, a w przypadku kolizji największy wzrost ich liczby wystąpił w niedziele o 15,9%.

Godziny
Ogółem
0.00-6.00
6.00-9.00
9.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
21.00-24.00

ZDARZENIA DROGOWE WG PRZEDZIAŁU DOBOWEGO
Wypadki
Kolizje
2001=
Ogółem
%
Ogółem
%
100%
6421
100
98,8
45150
100
563
8,8
106,2
2813
6,2
716
11,2
95,1
5995
13,3
983
15,3
96,2
9074
20,1
1228
19,1
96,2
10153
22,5
1457
22,7
97,9
9293
20,6
1069
16,6
103,5
5536
12,3
405
6,3
103,1
2286
5,1

2001=
100%
104,7
104,6
98,8
103,4
103,1
109,1
106,0
112,7

W okresie 12 miesięcy 2002 r. w przekroju dobowym największe zagrożenie wypadkowością
wystąpiło: w godzinach 15.00-18.00 - 22,7% ogółu wypadków, a w przypadku kolizji drogowych w godzinach 12.00-15.00 - 22,5% ogółu kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego największy wzrost zagrożenia wypadkami drogowymi odnotowano
w przedziale dobowym 0.00 – 6.00 o 6,2 %, natomiast w przypadku kolizji drogowych największy ich wzrost odnotowano w przedziale dobowym 21.00 – 24.00 o 12,7 %.
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2001
=
100%
104,7
97,8
109,6
107,4
100,3
102,6
105,1
115,9
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SPRAWCY ZDARZEŃ DROGOWYCH
Sprawcy
Zdarzeń
Piesi
Pasażerowie
Kierujący pojazdem
W tym: samochodami osobowymi
Samochodami
ciężarowymi
Motocyklami
Rowerami i
motorowerami
Autobusami
Ciągnikami
rolniczymi
Innymi

Wypadki
2001
=
Ogó%
100
łem
%
1253 19,9 97,4

Zabici

Ranni

Kolizje

%

2001=
100%

Ogółem

%

118

23,9

109,2

1172

15,0

2001
=
100
%
95,8

Ogółem

Ogółem
523

%
1,2
0,00
5

2001
=
100
%
98,1
18,1

6

0,1

100,0

-

-

-

7

0,1

116,7

2

5047

80,0

98,9

375

76,1

110,6

6634

84,9

96,3

41927

98,8

102,5

3789

60,1

98,7

266

53,9

110,4

5187

66,4

98,3

33353

78,6

101,9

507

8,0

101,6

50

10,1

156,3

641

8,2

89,0

6855

16,1

104,9

100

1,6

108,7

15

3,0

187,5

107

1,4

92,2

129

0,3

100,0

546

8,7

102,1

37

7,5

94,9

542

6,9

120,2

611

1,4

111,9

65

1,0

70,7

3

0,6

75,0

97

1,2

49,7

586

1,4

98,8

14

0,2

93,3

2

0,4

66,7

14

0,2

82,4

135

0,3

116,4

26

0,4

81,3

2

0,4

16,7

46

0,6

104,5

259

0,6

92,5

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła liczba wypadków drogowych
spowodowanych przez kierujących motocyklami o 8,7%, rowerami i motorowerami o 2,1% oraz
kierujących sam. ciężarowymi o 1,6%, natomiast w przypadku kolizji drogowych wzrosła ich
liczba spowodowana przez kierujących ciągnikami rolniczymi o 16,4%, rowerzystów i motorowerzystów o 11,9%, kierujących sam. ciężarowymi o 4,9% oraz kierujących sam. osobowymi o
1,9%.
BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH
W 2002 r. odnotowano 2449 wypadków drogowych – potrąceń pieszych przez pojazdy tj.
38,1% ogółu wypadków (w tym z winy pieszego zaistniało 1253 wypadki, co stanowi 51,2%
ogółu potrąceń). W zdarzeniach tych śmierć poniosło 202 osoby, a 2400 doznało obrażeń ciała.
Ponadto odnotowano z udziałem tej kategorii użytkowników dróg 834 kolizje drogowe tj. 1,8%
ogółu kolizji drogowych.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił:
- spadek wypadków drogowych – o 2,9%;
- wzrost liczby zabitych – o 10,4%;
- spadek liczby rannych – o 3,7%;
- wzrost liczby kolizji drogowych – o 2,6%.
Z ogólnej liczby pieszych uczestników wypadków drogowych w 2002 r. 58,2% z nich uległo
wypadkom na wyznaczonych przejściach dla pieszych, 31,8% na skrzyżowaniach, 5,1% w rejonach przystanków komunikacji publicznej i 4,9% w obrębie chodników, ścieżek i poboczy.
NIETRZEŹWI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO
W 2002 r. z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego odnotowano łącznie 889 wypadków drogowych (13,8% ogółu wypadków) oraz odnotowano z ich udziałem 1698 kolizji drogowych (3,8% ogółu kolizji). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił:
- spadek liczby wypadków o 2,1%;
- spadek liczby zabitych o 11,7%;
- spadek liczby rannych o 2,3%;
- wzrost liczby kolizji drogowych o 1,6%.
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W powyższym okresie nietrzeźwi sprawcy spowodowali 739 wypadków drogowych, w których
43 osoby poniosło śmierć, a 893 doznały obrażeń ciała. Odnotowano ponadto 1604 kolizje drogowe. Skutki tych zdarzeń oraz kategorie uczestników obrazuje poniższa tabela.
Nietrzeźwi
Sprawcy
Ogółem
Piesi
Kierujący

Wypadki
Ogółem
739
258
481

%
100,0
34,9
65,1

Zabici
2001= Ogó100%
łem
99,6
43
85,7
8
109,1 35

%
100,0
18,6
81,4

Ranni
2001= Ogó100%
łem
82,7
893
47,1
256
100,0 637

%
100,0
28,7
71,3

Kolizje
2001= Ogó100%
łem
99,0
1604
88,9
110
103,7 1494

%
100,0
6,9
93,1

2001=
100%
102,0
83,3
103,8

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY - / załącznik Nr 2 /
Wzrost liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących wystąpił w 16 KMP /
KPP, przy czym największy w:
- Będzinie
o 8 tj. 266,7%;
- Chorzowie o 2 tj. 100,0%;
- Rybniku
o 12 tj. 100,0%;
Spadek wystąpił w 10 KMP / KPP przy czym największy w:
- Bytomiu
o 15 tj. 60,0%;
- Zawierciu
o 11 tj. 44,0%;
- Żorach
o 3 tj. 42,9%.
W Częstochowie, Jastrzębiu, Katowicach, Sosnowcu i Tychach liczba wypadków
spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, w porównywanym okresie roku ubiegłego pozostała na tym samym poziomie.
W przypadku kolizji drogowych, w których sprawcami byli nietrzeźwi kierujący, wzrost wystąpił
15 KMP/KPP, przy czym największy w :
- Żywcu
o 25 tj. 78,1%,
- Żorach
o 6 tj. 50,0%,
- Gliwicach
o 22 tj. 47,8%.
Natomiast spadek odnotowano w 14 KMP/KPP, największy w:
- Bytomiu
o 20 tj. 28,9%;
- Lublińcu
o 6 tj. 28,6%;
- Sosnowcu
o 19 tj. 24,7%.
W Dąbrowie Górniczej i Mikołowie liczba kolizji drogowych spowodowanych przez
nietrzeźwych kierujących pozostała na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
NIETRZEŹWI PIESI - / Załącznik Nr 3 /
Wzrost liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych wystąpił w 8 KMP / KPP
przy czym największy w:
- Piekarach Śląskich o 6 tj. 300%;
- Raciborzu
o 3 tj. 100,0%;
- Żorach
o 1 tj. 100,0%.
W 14 KMP / KPP nastąpił natomiast ich spadek, największy w:
- Chorzowie o 7 tj. 77,8%;
- Cieszynie
o 6 tj. 75,0%;
- Częstochowie
o 11 tj. 68,8%.
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W Jastrzębiu, Mikołowie , Mysłowicach, Rybniku, Świętochłowicach, Tarnowskich
Górach i Tychach – odnotowano taką samą liczbę wypadków drogowych spowodowanych przez
nietrzeźwych pieszych, co w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W Lublińcu i Pszczynie nie odnotowano wypadku drogowego spowodowanego przez nietrzeźwego pieszego.
W przypadku kolizji drogowych, w których sprawcami byli piesi pod działaniem alkoholu, wzrost
wystąpił w 10 KMP /KPP, największy w:
- Gliwicach
o 2 tj.200,0%.
- Chorzowie o 3 tj. 150,0%,
- Bielsku Białej
o 4 tj. 133,3%,
Natomiast spadek wystąpił w 12 KMP / KPP, największy w:
- Katowicach
o 5 tj. 83,3%;
- Rybniku
o 7 tj. 70,0%;
- Myszkowie o 5 tj. 62,5%
W Jastrzębiu, Jaworznie, Kłobucku, Sosnowcu, i Żywcu odnotowano taką samą liczbę
kolizji drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych, co w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
W Lublińcu, Siemianowicach Śl., Tarnowskich Górach i Zabrzu nie odnotowano kolizji drogowych, gdzie sprawcami byli piesi pod działaniem alkoholu.
BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH
W 2002 r. nieletni do lat 14 spowodowali 516 wypadków drogowych tj. 8,0 % ogółu wypadków, w których 16 osób poniosło śmierć, a 512 doznało obrażeń ciała. Byli oni sprawcami 247
kolizji drogowych.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił:
- spadek wypadków
o 24 tj. 4,4%;
- wzrost liczby zabitych
o 9 tj. 128,6%;
- spadek liczby rannych
o 44 tj. 7,9%;
- spadek liczby kolizji
o 3 tj. 1,2%.
Skutki tych zdarzeń oraz kategorie uczestników obrazuje poniższa tabelka:
Dzieci
do lat 14
Ogółem
Piesi
Kierujący
Pasażerowie

Wypadki
Ogółem

%

516
369
145
2

100
71,5
28,1
0,4

Zabici
2001
=
100%
95,6
97,6
89,5
200,0

Ogółem

%

16
11
5
0

100
68,8
31,2
0

Ranni
2001
=
100%
228,6
275,0
166,7
0

Ogółem

%

512
362
148
2

100
70,7
28,9
0,4

Kolizje
2001
=
100%
92,1
92,8
89,2
200,0

ogółem

%

247
118
129
0

100
47,8
52,2
0

2001
=
100%
98,8
110,3
90,2
0

POKRZYWDZENI NIELETNI UŻYTKOWNICY DRÓG
Dzieci do lat 14
Ogółem
Piesi
Rowerzyści i motorowerzyści
Motocykliści
Pasażerowie
Inne ofiary wypadków

Ofiary

Zabici

Ogółem

%

991
549

100,0
55,4

2001=
100%
87,8
94,2

186

18,8

3
248
5

Ranni

Ogółem

%

23
14

100,0
60,9

2001=
100%
95,8
127,3

Ogółem

%

968
535

100,0
55,3

2001=
100%
87,6
93,5

97,9

5

21,7

166,7

181

18,7

96,8

0,3
25,0

100,0
71,1

0
4

17,4

44,4

3
244

0,3
25,2

100,0
71,8

0,5

125,0

0

-

0

5

0,5

166,7
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Z powyższej tabeli wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił
wzrost liczby ofiar do lat 14 w kategorii inne ofiary wypadków o 25,0%.
PODSUMOWANIE
W 2002 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2001 w zakresie wypadkowości odnotowano tendencje spadkowe. W przypadku kolizji drogowych odnotowano niewielki wzrost ich
liczby tj. o 1,2%.
Mimo tendencji spadkowych w ilości wypadków drogowych część jednostek zanotowała pogorszenie się stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W kategorii wypadków drogowych największy wzrost odnotowała KPP Mikołów o 30,9%, KMP Mysłowice o 30,7% oraz KPP Żywiec o
22,3%, natomiast w kategorii kolizji drogowych największy wzrost odnotowano w KMP Żory,
KMP Świętochłowice i KMP Bielsko Biała.
Wnioski :
1. Główną przyczyną zdarzeń drogowych w odniesieniu do kierujących było nieudzielenie
pierwszeństwa pojazdu – 24,7% ogółu zdarzeń, a w odniesieniu do pieszych nieostrożne
wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 1,5% ogółu zdarzeń.
2. Wśród rodzajów zdarzeń drogowych największą ich liczbę stanowią zderzenia się pojazdów
w ruchu 69,9% ogółu zdarzeń oraz najechanie pojazdu na przeszkodę 18,5% ogółu zdarzeń.
3. Najbardziej zagrożonym dniem był piątek, gdzie odnotowano 17,1% ogółu wypadków i
16,7% ogółu kolizji drogowych.
4. W przedziale dobowym największe nasilenie wypadków, miało miejsce w godzinach 15.00 –
18.00 tj. 22,7% ogółu wypadków, a kolizji drogowych w godzinach 12.00 – 15.00 tj. 22,5%
ogółu kolizji drogowych.
5. Wzrosło zagrożenie ze strony kierujących sam. ciężarowych (14,3% ogółu zdarzeń), gdzie
liczba spowodowanych przez nich wypadków wzrosła o 1,6%, osób zabitych w tych wypadkach o 56,3% a spowodowanych przez nich liczba kolizji drogowych wzrosła o 4,9% oraz ze
strony rowerzystów i motorowerzystów / 2,2% ogółu zdarzeń /, gdzie liczba spowodowanych przez nich wypadków drogowych wzrosła o 2,1%, osób rannych w tych wypadkach o
20,2% a spowodowanych przez nich liczba kolizji drogowych wzrosła o 11,9% - w związku
z powyższym należy objąć większym nadzorem te kategorie użytkowników dróg.

SPRAWOZDANIE
dot. działalności PSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Jednostki straży pożarnej w 2002 roku zanotowały ogółem 2099 interwencji związanych z wypadkami drogowymi. Dla porównania w 2001 roku tego typu interwencji było ogółem 1925.
Ilość zdarzeń zanotowanych przez stanowiska kierowania PSP w 2002 roku wzrosła o blisko 10
% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Ogólna liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, przy którym działania ratownicze
prowadziły jednostki PSP w 2002 roku wyniosła 119 osób, w tym 2 dzieci. Z kolei w 2001 roku
ogółem zanotowano 108 ofiar śmiertelnych, w tym 1 dziecko. Jak wynika z powyższego w 2002
roku było o 11 ofiar śmiertelnych więcej niż w roku 2001.
Liczba osób rannych w wypadkach drogowych, przy którym działania ratownicze prowadziły
jednostki PSP w 2002 roku wyniosła 932 osoby, w tym 55 dzieci. Dla porównania w 2001 roku
liczba osób rannych wyniosła 1106 osób, w tym 112 dzieci. Zatem liczba osób rannych w wypadkach drogowych w roku 2002 jest mniejsza o 174 osoby w porównaniu z danymi zanotowanymi w roku 2001.
Z powyższych danych wynika, że w roku 2002 jednostki ochrony przeciwpożarowej zanotowały
wzrost zdarzeń o ciężkich skutkach oraz spadek o 15,7 % wypadków drogowych z osobami rannymi.
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Analiza meldunków pozwoliła również ustalić, że najbardziej niebezpieczną drogą na terenie
województwa śląskiego jest trasa DK-1. Na trasie jej przebiegu przez woj. śląskie jednostki PSP
zanotowały siedem odcinków szczególnie niebezpiecznych, tj. takich w których występują ofiary
śmiertelne i wiele rannych. Wykaz tych miejsc przedstawia poniższa tabela.

Miejscowość
Siewierz
Brudzowice
Piasek
Skoczów
Podwarpie
Wrzosowa
Kolonia Poczesna

Ilość
zdarzeń
12
8
8
7
6
4
3

Ofiary
śmiertelne
3
3
2
2
1
2
2

Osoby
ranne
22
10
16
8
7
5
3

Aktualnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim wyposażone są w 40
lekkich samochodów ratownictwa technicznego (SLRt). Samochody te rozlokowane są w trzydziestu ośmiu Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Wszystkie pojazdy wyposażone są w
podstawowy sprzęt umożliwiający prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, a
między innymi:
− zestaw urządzeń hydraulicznych do uwalniania ludzi (rozpieracz, nożyce, stojak kolumnowy),
− piły mechaniczne spalinowe (do stali i betonu),
− pilarki spalinowe,
− sprzęt pneumatyczny (poduszki nisko i wysokociśnieniowe, czopy).
Ponadto w trzynastu Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP (Bielsko Biała nr 2, Bytom, Chorzów, Częstochowa nr 2, Dąbrowa Górnicza, Gliwice Łabędy, Jastrzębie Zdrój, KatowicePiotrowice, Mysłowice, Rybnik, Żabrze, Żory, KW PSP Katowice) znajduje się średni samochód
ratownictwa technicznego (RW-2), który obok sprzętu podstawowego posiada sprzęt dodatkowy
w postaci:
− sprzętu oświetleniowego z agregatem
− wyciągarek linowych
− dźwigu typu HIABB.
Unikalnym egzemplarzem sprzętu ratowniczego jest ciężki samochód ratownictwa technicznego
SCRt, który znajduje się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tychach. Samochód SCRt
jest bogato wyposażony jest w różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny charakteryzujący się w
wysokimi parametrami technicznymi i ma zastosowanie przy największych zdarzeniach samochodów transporcie drogowym i kolejowym.
Rozmieszczenie samochodów ratownictwa technicznego w jednostkach ratowniczogaśniczych woj. śląskiego przedstawione zostało na poniższej mapie.
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- ciężki samochód ratownictwa technicznego
- średni samochód ratownictwa technicznego (RW-2)
- lekki samochód ratownictwa technicznego
Na bazie JRG Dąbrowa Górnicza utworzona została Specjalistyczna Grupa Ciężkiego Ratownictwa Drogowego. Grupa posiada na wyposażeniu ciężki samochód ratownictwa drogowego
typu MEGA CITY, który jest wyposażony w szereg wyciągarek linowych, dźwig typu HIABB oraz
wysuwane ramię umożliwiające holowanie samochodów ciężarowych. Wyposażenie to pozwala
przede wszystkim prowadzić działania ratownicze mające na celu usuwanie skutków wypadków
drogowych z udziałem zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych.
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rys. Ciężki samochód ratownictwa drogowego typu MEGA CITY
System operacyjny województwa w zakresie ratownictwa technicznego uzupełniają trzy dźwigi
samochodowe, które znajdują się odpowiednio w:
JRG Bielsko Biała (udźwig 18 ton),
JRG Jaworzno (udźwig do 25 ton),
JRG Gliwice (udźwig do 50 ton).
Obok sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań wyłącznie z zakresu ratownictwa technicznego bardzo często w działaniach ratowniczych na drogach biorą udział cztery plutony ratownictwa chemicznego, których siedzibą są Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w Bielsku Białej nr 2, Częstochowie nr 2, Katowicach Piotrowicach i Gliwicach Łabędach. Wyposażenie tych
jednostek umożliwia prowadzenie działań w zakresie ratownictwa chemicznego również w
transporcie drogowym.
Rokrocznie zgodnie z ustaleniami z Komendą Wojewódzką Policji funkcjonariusze komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. śląskiego raz na kwartał przeprowadzają wspólnie z
funkcjonariuszami Policji kontrole przewozu materiałów niebezpiecznych. Ze strony PSP w akcjach każdorazowo bierze udział od 50 do 90 funkcjonariuszy. W akcjach tych biorą również
udział przedstawiciele:
− straży granicznej,
− kolejowego dozoru technicznego,
− WIOŚ,
− PIP.
Podczas wspólnych kontroli w 2002 roku ogółem skontrolowano 2224 pojazdy przewożące m.in.
paliwa, propan-butan i gazy techniczne, pouczono 175 kierowców. Funkcjonariusze Policji nałożyli 200 mandatów karnych, nie dopuścili do dalszej jazdy 3 pojazdy i zatrzymali 75 dowodów
rejestracyjnych.
Do najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się podczas kontroli należą:
− brak uziemienia samochodów;
− brak linek uziemiających w wagonach kolejowych;
− brak klinów;
− brak lamp ostrzegawczych;
− brak gaśnic;
− brak instrukcji bezpieczeństwa;
− brak odzieży ochronnej;
− usterki techniczne.
Podczas wypadków drogowych jednym z istotnych elementów ratowniczych prowadzonych
przez strażaków na terenie zdarzenia są działania z zakresu ratownictwa medycznego. Dlatego
też w województwie śląskim szkoli się strażaków w czterech ośrodkach szkolenia zorganizowanych na bazie następujących jednostek PSP :
1. KW PSP w Katowicach
2. JRG PSP w Rybniku
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3. JRG Nr 3 PSP w Bielsku Białej (Wapienica)
4. JRG Nr 2 PSP w Częstochowie
W roku 2002 ogółem przeszkolono ogółem 553 strażaków, w tym: 332 funkcjonariuszy PSP i
221 strażaków OSP. Dla porównania w roku 2001 liczba przeszkolonych strażaków wyniosła
433. Od momentu uruchomienia pierwszego kursu ratownictwa medycznego dla strażaków, tj.
od roku 1999 do końca 2002 ogółem przeszkolono 2409 strażaków, w tym :
PSP – 1946 strażaków,
OSP – 400 strażaków,
ZSP – 63 strażaków (Rafineria w Czechowicach Dziedzicach).
Stan wyszkolenia funkcjonariuszy PSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia
działań ratowniczych przedlekarskich na koniec roku 2002 wyniósł 77,8 % ogólnej liczy zatrudnionych strażaków w województwie śląskim, co z dumą należy podkreślić, że daje nam największy wskaźnik w kraju.
Aby realizować zadania ratownicze z zakresu pomocy przedlekarskiej każda jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP woj. śląskiego została wyposażona przynajmniej w jeden zestaw medyczny
typu PSP R-1.
W związku ze wzrostem ilości interwencji związanych z likwidacją skutków wypadków drogowych, a także wzrostem ilości przeszkolonych strażaków-ratowników istnieje potrzeba zakupu
co najmniej 50 zestawów medycznych typu PSP R-1.
W październiku 2002 roku rozpoczęto wdrażanie pilotażowego programu, mającego na celu
stworzenie jednolitego systemu zarządzania działalnością ratowniczą służb dysponowanych do
wypadków drogowych poprzez uruchomienie pilotażowego programu funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego. Centrum Koordynacji Ratownictwa
Medycznego to ma swoją siedzibę w Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach i zostało utworzone, zgodnie z opracowaną przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i
tutejszej Komendy „Koncepcją funkcjonowania stanowiska Lekarza Dyżurnego Województwa”.
Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego zbiera informację z kilku włączonych do systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego znajdujących się w Będzinie, Kłobucku i
Cieszynie. Dodatkowo WCKRM w Katowicach tworzy informacyjną bazę danych pozwalającą na
sprawniejszą koordynację działań ratownictwa medycznego, a w tym dane o szpitalach zawierające takie informację jak:
− ilość łóżek ogółem, w tym intensywnego nadzoru z respiratorem,
− rodzaj pełnionego dyżuru (ostry lub nadzoru)
− wyposażenie szpitala w lądowisko dla helikopterów
− czy szpital jest wyposażony w szpitalny oddział ratunkowy (SOR), czy tylko posiada izbę
przyjęć.
Mając na względzie wzrastające potrzeby, a także dążąc do zwiększenia efektywności działań
jednostek Państwowej Straży Pożarnej w ramach systemu ratownictwa drogowego w planach
KW PSP w Katowicach uwzględnia się potrzebę zrealizowania szeregu przedsięwzięć, do których
należy zaliczyć między innymi:
− rozbudowę systemu ciężkiego ratownictwa drogowego, a w tym zakresie zakup dwóch specjalistycznych samochodów ratownictwa drogowego klasy EURO-KRAN (koszt ok. 19000 tys.
zł) z przeznaczeniem na wyposażenie JRG Częstochowa i JRG Bielsko Biała,
− wymianę wyeksploatowanego sprzętu samochodowego w ilości 15-tu lekkich samochodów
ratownictwa drogowego (koszt ok. 5250 tys. zł) zgodnie z opracowanym 5-letnim programem;
− wymianę zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów ratownictwa technicznego, tj. minimum 10-ciu ratowniczych zestawów hydraulicznych (koszt ok. 600 tys. zł) zgodnie
z przyjętym 5-letnim programem, oraz pilną wymianę 5-ciu wyeksploatowanych zestawów
hydraulicznych (koszt ok. 300 tys. zł) w następujących jednostkach JRG Chorzów, JRG Gliwice, JRG Koniecpol, JRG Mysłowice, JRG Myszków;
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− doposażenie specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego w dwa samochody rozpoznawania zagrożeń (koszt ok. 1000 tys. zł) i przeznaczyć je dla plutonów ratownictwa chemicznego w Bielsku Białej i w Częstochowie;
− doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Katowic Piotrowic w zestaw
pompowy wraz z osprzętem do gazów skroplonych (koszt ok. 70 tys. zł);
− zakup 8-miu namiotów pneumatycznych (koszt ok. 280 tys. zł) z przeznaczeniem dla następujących jednostek: JRG Bielsko Biała, JRG Lubliniec, JRG Pszczyna, JRG Żywiec, JRG Radzionków, JRG Dąbrowa G., JRG Tychy. Namioty te służyć mają do sprawienia stanowisk ratownictwa medycznego w miejscu zdarzenia;
− rozbudowa systemu ratownictwa wysokościowego pozwalającego na wykorzystanie do działań śmigłowca wyposażonego w sprzęt ratunkowy usprawniający prowadzenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego, w rejonach najbardziej niebezpiecznych tras komunikacyjnych.
Zakup wyżej wymienionego sprzętu nie będzie możliwy wyłącznie ze środków budżetowych
Państwowej Straży Pożarnej. Niezbędna w tym zakresie będzie, wzorem lat ubiegłych, współpraca z samorządami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzędem Wojewódzkim oraz wykorzystanie wszelkich możliwości jakie dają programy pomocowe Unii Europejskiej (np. PHARE).

3.13. Województwo świętokrzyskie
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2002r. na terenie województwa Świętokrzyskiego oraz działania realizowane w tym zakresie.
Według wstępnych danych w okresie styczeń – grudzień 2002 roku na terenie województwa
świętokrzyskiego odnotowano łącznie 2202 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 291
osób, a 2693 doznało obrażeń ciała.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to miało miejsce 2214 wypadków
drogowych, stwierdzono spadek ogólnej ich liczby o 12, tj. 0,5% oraz spadek ogólnej liczby
osób rannych o 176, tj. 6,1% - (w 2001 roku – 2869).
Statystycznie największa liczba wypadków drogowych zaistniała w granicach powiatu kieleckiego – 901, buskiego – 170, ostrowieckiego – 163, starachowickiego – 159 oraz skarżyskiego –
150 wypadków.
W sześciu powiatach liczba wypadków drogowych zmniejszyła się, przy czym największy spadek
zanotowano w rejonie działania KPP w Pińczowie (tj. o 13,8% - w stosunku do analogicznego
okresu 2001 roku).
Wśród najczęściej wymienianych przyczyn zaistnienia wypadków drogowych spowodowanych
przez kierujących pojazdami (łącznie - 1786 wypadków, wzrost o 1,8%) wymienia się:
• o niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 491 – (spadek o 6,5%),
• nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 387 – (spadek o 12,2%),
• nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania – 201,
• nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu – 80 – (wzrost o 9,6%),
• nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 79 – (spadek 9,2%).
Wyróżniającą się przyczyną wypadków drogowych powodowanych winą pieszego było (ogółem
– 340 wypadków, spadek o 12,4%):
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd – 173 – (wzrost o 0,6%),
• nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 42 – (spadek o 37,9%),
• nieostrożne wejście na jezdnie zza pojazdu – 39 – (spadek o 18,7%),
• stanie lub leżenie na jezdni – 25 – (wzrost o 4,2%),
• wtargnięcie na jezdnię dzieci do lat siedmiu – 21 – (spadek o 36,4%).
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Ponadto w omawianym okresie czasu do Policji zostało zgłoszonych 10 446 kolizji drogowych.
W porównaniu z analogicznym okresem 2001 roku, kiedy to odnotowano 10 377 kolizji zauważyć należy, iż ich liczba utrzymuje się na podobnym poziomie (wzrost o 0,7 %).
W województwie świętokrzyskim głównymi zadaniami na rzecz poprawy Brd były:
• ograniczenie wypadków i kolizji drogowych, z uwagi na podstawowe przyczyny ich powstawania, tj.: nietrzeźwość kierujących, prędkość,
• bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych,
• podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestników ruchu drogowego,
• poprawę działań z zakresu ruchu drogowego,
• działania na rzecz poprawy stanu dróg oraz infrastruktury drogowej.
Wojewódzka Rada BRD w Kielcach uprzejmie informuje, że współpracę Policji z organami samorządu terytorialnego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ocenia
pozytywnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach –
wszystkie działania podejmowane są przy ścisłej współpracy z organami upoważnionymi przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przy zatwierdzeniu projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu wymagamy opinii zarówno zarządu dróg jak i Policji. Również przy załatwianiu
bieżących wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu bądź poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego przeprowadzamy wspólne wizje w terenie, pozwalające na wypracowanie właściwego stanowiska. Do analizy stanu bezpieczeństwa na sieci dróg wojewódzkich lub konkretnych
miejsc na drodze wykorzystywane są statystyki opracowywane przez Policję.
Przez cały 2002 rok na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone były działania mające na celu ograniczenie liczby uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu
pod kryptonimem „POMIAR”. Założeniem tych działań było skontrolowanie jak największej liczby kierujących pojazdami na danym odcinku drogi oraz wyciągnięcie bezwzględnych konsekwencji w stosunku do ujawnionych kierujących będących w stanie po spożyciu alkoholu.
W trakcie tych działań na terenie województwa świętokrzyskiego skontrolowanych zostało ogółem 10805 kierujących, spośród których 193 znajdowało się w stanie nietrzeźwości. W 90
przypadkach kierującym zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Nałożono
1850 mandatów karnych, zatrzymano 557 dowodów rejestracyjnych oraz zatrzymano 17 nietrzeźwych pieszych.
Niezależnie od akcji „POMIAR” poszczególne jednostki powiatowe Policji organizowały działania
własne ukierunkowane na ujawnienie nietrzeźwych użytkowników dróg takie jak: „TRZEŹWOŚĆ”, „TRZEŹWA GMINA”, „DYSKOTEKA”. Podczas powyższych działań policjanci ruchu drogowego województwa świętokrzyskiego ujawnili 803 kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu.
W celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych
użytkowników dróg podjęte zostały działania mające na celu zdynamizowanie prac służby ruchu
drogowego, szczególnie na drogach charakteryzujących się największa ilością zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu. W ramach poprawienia porządku i bezpieczeństwa na drogach województwa w 2002 roku kontynuowano szereg akcji policyjnych min.:
„FERIE 2002”, „BEZPIECZNE WAKACJE 2002”, oraz „BEZPIECZNY WEEKEND”.
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach realizując zadanie polegające na zminimalizowaniu
liczby wypadków drogowych oraz ich ofiar głownie w obrębach skrzyżowań i przejść dla pieszych opracował „Program strategiczny poprawy bezpieczeństwa najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim”.
W celu systematycznego rozpoznawania miejsc niebezpiecznych na drogach województwa świętokrzyskiego policjanci zespołu inżynierii ruchu drogowego w okresie od stycznia do grudnia
2002 roku opiniowali 258 projektów zmian organizacji ruchu, w tym w miejscach niebezpiecznych – 75. Wspólnie z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Święto148
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krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzono wiosenną i jesienną lustrację dróg krajowych i wojewódzkich.
W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego GDDKiA wybudowała i zmodernizowała 1600m
chodnika oraz 8 azyli dla pieszych na drogach krajowych (tj. w Morawicy, Woli Morawickiej – na
drodze K-73 oraz w Radlinie – na drodze K-74). Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podejmuje działania naprawcze mające na celu zmniejszenie ilości zdarzeń (zmiana organizacji
ruchu, projekty przebudowy odcinków dróg).W Kielcach w ciągu ul. Okrzei zbudowane zostały 3
azyle dla pieszych, a na terenie osiedli mieszkaniowych w ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowanych zostało 18 progów zwalniających.
Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji zadań związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego wykonała:
• Droga krajowa nr 7 – poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku przejścia przez miejscowość
Podzamcze polegająca na odnowie nawierzchni, likwidacji pasa ruchu powolnego, wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach i przy istniejącej stacji paliw, zastosowanie elementów
brd wzdłuż drogi oraz azylu dla pieszych przy przejściu przy szkole,
• w Ostrowcu Świętokrzyski na drodze nr.9 – budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej;
• Droga krajowa nr 74 – zadanie podzielone na dwa etapy, w 2002r. wykonano chodnik dla
pieszych, spowolniono ruch poprzez uszorstnienie nawierzchni w kolorze czerwonym przed
skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych oraz zamontowano radarowy miernik prędkości w
m. Skorzeszyce. W 2003 r. zrealizowana zostanie odnowa nawierzchni i zmiana organizacji
ruchu na podstawie projektu, zwiększenie ilości przejść dla pieszych z azylami,
• Skarżysko-Kamienna – droga nr.7 – oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem na wysięgniku
• Sandomierz – droga nr. 77, 79 – modernizacja sygnalizacji na skrzyżowaniu tych dróg oraz
na skrzyżowaniu drogi nr 77 z ul. Portową,
• Barcza, Cedzyna, Lisów – drogi nr. 7, 74 ,73 – oznakowanie niekonwencjonalne „czarnych
punktów”
• Ćmińsk – droga nr. 74 – montaż dwóch mierników prędkości na wysięgniku,
• Dokonano także segregacji ruchu pieszych poprzez budowę nowych chodników przy drogach
krajowych w ilości 5 km ( Suchedniów i Ostojów – droga nr7; Płaczków, Bliżyn i Stąporków –
droga nr 42; Morawica – droga nr 73; Tarłów, Wólka Tarłowska – droga nr 79).
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach współpracy z organami samorządowymi w
2002r. wybudował 8 km i zmodernizował 6km chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich.
Podjęte działania przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych powstałych z
winy osób pieszych o 12,4%.
W celu zmniejszenia liczby i skutków wypadków drogowych zaistniałych z powodu przekroczenia
dozwolonej prędkości realizowano następujące przedsięwzięcia:
• w okresie styczeń-grudzień 2002r. na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzono
działania kontrolno pomiarowe „PRĘDKOŚĆ” i „RADAR” zorientowane na ograniczenie liczby
zdarzeń drogowych na skutek przekraczania dozwolonej prędkości – kaskadowe pomiary
prędkości,
• w miejscach oznaczonych tablicami „kontrola radarowa” prowadzono systematyczny monitoring prędkości jazdy pojazdów z uwagi na fakt ze w tych miejscach dochodzi najczęściej do
zdarzeń drogowych spowodowanych omawianym czynnikiem,
• zobowiązano kierowników okręgów drogowych do planowania dyslokacji służby w oparciu o
analizę miejsc niebezpiecznych, gdzie nagminne przekraczanie prędkości jest przyczyną zdarzeń drogowych,
• policja z udziałem dzieci przerowadziła w rejonach 16 wytypowanych szkół województwa, z
udziałem dzieci, działania pod nazwą „JABŁKO,CYTRYNA – GENERALNIE ZWOLNIJ”, które
miały na celu ujawnianie wykroczeń spowodowanych przekraczaniem dozwolonej prędkości
na drogach w pobliżu szkół. Dzieci wręczały kierowcom jabłuszka lub cytryny. Skontrolowano
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ponad 600 pojazdów oraz rozdano 282 jabłka i 264 cytryny. W akcji udział brali także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, oraz dyrektorzy szkół.
Kuratorium Oświaty, w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa:
• zobowiązało dyrektorów placówek oświatowych do zaznajamiania dzieci i młodzieży
• (a szczególnie uczniów z klas I – III) z zasadami poruszania się po drogach publicznych (teoretycznie i praktycznie – wyjście ze szkoły, wycieczki),
• wspomagało dyrektorów szkół w zakresie realizacji procesu wydawania uczniom kart rowerowych i motorowerowych,
• udzielało pomocy dyrektorom szkół w działaniach zmierzających do zatrudnienia „Strażników
Drogowych”.
W rejonie działania poszczególnych Komend Powiatowych Policji zanalizowano i wytypowano
miejsca niebezpieczne, które oznaczono jako „czarne punkty” i zaproponowano ustawienie w
tych miejscach „atrap radiowozów policyjnych” lub „ulicznych radarowych wyświetlaczy prędkości”.
W obecnej chwili na drogach województwa świętokrzyskiego zainstalowanych jest 13 atrap radiowozów policyjnych, w tym w 2002 roku zainstalowano 6 tego typu urządzeń (tj. W Kajetanowie na drodze krajowej nr K-7, w Starachowicach na drodze krajowej nr K-42, w Lubieni na
drodze krajowej nr K-9, w Smogorzowie na drodze krajowej nr K-73, w Skarżysku-kamiennej na
drodze krajowej nr K-7 i Jasienicy na drodze krajowej nr K-9). Od chwili ustawienia atrap, przeprowadzone analizy wykazują zmniejszanie się liczby zdarzeń drogowych w miejscach ich lokalizacji.
W grudniu 2002 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy KWP w Kielcach, a Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej dotyczące wprowadzenia systemu wzajemnego przepływu informacji na temat zagrożeń na drogach krajowych i wojewódzkich oraz współpracy
zmierzającej do eliminowania sytuacji niebezpiecznych oraz sprawnego współdziałania w trakcie
zabezpieczania miejsc zdarzeń i likwidacji ich skutków.
W okresie styczeń – maj 2002 roku zorganizowane zostały międzyszkolne „Turnieje wiedzy o
bezpieczeństwie ruchu drogowego”, a następnie finały wojewódzkie tych turniejów z udziałem
dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzieży szkół średnich, w których uczestniczyło w sumie 4000 osób. W Finałach Wojewódzkich Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego starowały 32 drużyny (96 uczniów). Finały wyżej wymienionych turniejów odbyły
się dzięki znaczącej pomocy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Natomiast w eliminacjach powiatowych czynny udział brali pracownicy Gmin i Starostw Powiatowych.
We wszystkich szkołach naszego regionu przeprowadzony został „Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”.
W czasie ferii zimowych policjanci WRD KWP w Kielcach oraz jednostek terenowych zadbali o
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej akcji „FERIE 2002” oraz
„BEZPIECZNE WAKACJE 2002”. W trakcie „FERIE 2002” skontrolowano 157 autobusów, zatrzymano 25 nietrzeźwych kierujących a w związku z ujawnionym złym stanem technicznym
pojazdów zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych. Natomiast podczas „BEZPIECZNYCH WAKACJI 2002” stwierdzono nieprawidłowości w 179 autobusach.
W związku z nasilającymi się informacjami o nieprawidłowościach występujących w przewozie
dzieci i młodzieży szkolnej, przeznaczonymi do tego celu „gimbusami”, w okresie od 26 lutego
do 15 marca oraz od 2 września do 13 września, kontroli poddano 599 tego typu pojazdów. W
związku ze złym stanem technicznym lub brakami w wyposażeniu zatrzymano 24 dowody rejestracyjne.
Z okazji „Dnia Dziecka” na obiektach „Toru Kielce” w Miedzianej Górze policjanci WRD KWP w
Kielcach, wraz z działaczami Automobilklubu Kieleckiego zorganizowali zabawę „Generalnie bezpiecznie. Ucz się od Policji”, na którą grupa ponad 100 dzieci zdała egzamin na kartę rowerową
i motorowerową.
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W dniu 11 czerwca 2002r. na tychże obiektach WRD KWP w Kielcach, wraz z Automobilklubem
Kieleckim, Zarządem Okręgowym PZMot. oraz Kieleckim Klubem Motorowym zorganizował
„Akademię bezpiecznej jazdy motocyklem”. Wspomniana impreza miała na celu uświadomienie
młodym motocyklistom niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz z konsekwencji brawurowej jazdy po drogach. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami organizatorów oraz PZU, Wydziału
Komunikacji, Handlu i Usług U.M. poświęcone problemom bezpieczeństwa na naszych drogach.
Druga edycja „Akademii bezpiecznej jazdy motocyklem” odbyła się w dniu 29 września 2002
roku, na lotnisku Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie.
Ponadto Automobilklub kielecki przeprowadził cykl szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego w
Krajowym Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych PZM w Miedzianej Górze, w wyniku czego
przeszkolono łącznie 186 osób w stopniu podstawowym. W zakresie pozostałych stopni wymagających dużo wyższych kwalifikacji i umiejętności zostały przeszkolone 52 osoby w tym 26
uzyskało tytuł „Ratownika Drogowego”, a 27 osób tytuł „Instruktora Ratownictwa Drogowego”.
Automobilklub był tez organizatorem wielu imprez propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wśród najważniejszych można wymienić:
• konkursy: plastyczny i rowerowy dla dzieci szkół podstawowych z powiatu kieleckiego pn.
„Bezpieczna Droga do Szkoły”, których celem jest podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 212 uczestników),
• cykl imprez pn. „Caruso Kierownicy 2001” – to konkursy jazdy sprawnościowej z urządzeniem
do testowania techniki jazdy zamontowanym na masce samochodu propagujące bezpieczną
jazdę – 4 eliminacji (87 uczestników),
• wakacyjne kryterium rowerowe (76 uczestników),
• konkurs dla dzieci – „Stop Dziecko na Drodze” ( 50 uczestników).
W dniu 17 grudnia 2002 roku , przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
ustawiona została prawie 20 metrowa „odblaskowa choinka”, na której rozbłysło 10 tysięcy
światełek odblaskowych. Ponad 2 tysiące odblasków rozdanych zostało przybyłym w trakcie
imprezy dzieciom, natomiast pozostałe trafią do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów po
rozebraniu drzewka, tj. pod koniec stycznia 2003r. Podczas trwania zabawy przygotowano dla
dzieci wiele atrakcji i niespodzianek, min.: udział w konkursach z nagrodami i pokaz ogni
sztucznych. W organizacji pomogli pracownicy PZU oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty i
Wychowania, WORD - Kielce, Straży Pożarnej i ZHP. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem
objął Wojewoda Świętokrzyski.
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Politechniką Krakowska zorganizowała w marcu 2002 roku szkolenie dla kadry zarządzającej województwa. Natomiast w
dniach 26-28 listopada 2002 odbyło się szkolenie dla służb zarządzających drogami i ruchem
drogowym pt.: „Analizy i środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Wzięły w nim
udział 33 osoby z GDDKiA, ŚZDW, Policji, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz ze starostw
powiatowych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach czynnie uczestniczył w działaniach na rzecz
poprawy brd poprzez:
• finał wojewódzkiego ogólnopolskiego młodzieżowego „Turnieju Motoryzacyjnego”, który odbył się w dn. 20 kwietnia 2002 r. na terenie WORD – Kielce. Turniej był rozgrywany na profesjonalnie przygotowanym placu WORD-u. Ośrodek był też fundatorem nagród.
• Wojewódzki finał ogólnopolskiego „Turnieju Wiedzy o BRD” dla szkół podstawowych i gimnazjów, który odbył się w dn. 11 i 12 maja 2002 roku na terenie Ośrodka ZHP w Sielpi. WORD
włączył się w organizację turnieju poprzez pomoc finansową związaną z pokryciem części
kosztów wyżywienia dzieci oraz ufundowanie nagród: za I miejsce drużynowo (szkoły podstawowe i gimnazja ) – sześć rowerów; oraz 9 aparatów fotograficznych; 6 kasków rowerowych; 12 sztuk pucharów kryształowych, 15 sztuk plecaków, przygotowanie znaczków i tabliczek z zawieszka dla uczestników turnieju,.
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• ufundowanie telewizora dla Stowarzyszenia Ziemia Jędrzejowska, organizatora powiatowego
turnieju wiedzy o ruchu drogowym „Bezpieczna Droga do szkoły”,
• udział oraz ufundowanie pucharu w VII Edycji Konkursowych Jazd Sprawnościowych „Wiosna
2002”, które odbyły się w dn. 04 maja 2002 r. na terenie toru w Miedzianej Górze,
• w ramach dbania o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD zakupił i przekazał
nieodpłatnie Wydziałowi Ruchu Drogowego KWP w Kielcach dwa alkotesty „AlcoQuant 3020”
wraz z wyposażeniem.
• WORD wspólnie z Kuratorium Oświaty, WRD KWP w Kielcach, PCK w Kielcach oraz PZU w
Kielcach podjął działania mające na celu przeszkolenie Koordynatorów ds. bezpieczeństwa
ruchu drogowego (pierwsze szkolenie ma odbyć się w lutym 2003 roku),
• WORD Kielce przekazał do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
samochód osobowy „Daewoo Lanos” przystosowany do prowadzenia nauki jazdy,
• współfinansowanie szkoleń, które odbyły się w marcu i listopadzie, przeznaczonych dla kadry
zarządzającej województwa i kadry zarządzającej drogami i ruchem drogowym,
• przekazanie nieodpłatnie telewizora i 3 sztuk plecaków na nagrody w konkursie „Wiedza o
bezpieczeństwie ruchu drogowego”
• współfinansowanie imprezy artystycznej dla dzieci dotyczącej brd w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach,
• WORD finansował wydruk ulotek dotyczących wskazówek udzielania pierwszej pomocy w
wypadkach drogowych,
• zakup książek dla młodzieży ze szkół jako nagrody w konkursach na temat przepisów ruchu
drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach,
• finansowanie na rzecz WR BRD dotyczących propagowania zmian przepisów dotyczących
sygnałów i znaków drogowych,
• prowadzi sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach na działania, na rzecz poprawy brd przeznaczył łącznie : 80.000 zł.
WORD wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie „Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Świętokrzyskiego”. Przygotowaniem tego programu
zajmuje się firma „EKODROGA”. Pierwsza część została opracowana i w grudniu przedłożona
do wprowadzenia ewentualnych zmian, uwag i uzupełnień. Druga część będzie przygotowana w
2003 r. WORD partycypuje w kosztach związanych z owym programem (pokrywa 20 % kosztów).
Reasumując, chcemy stwierdzić, że działania podejmowane przez wszystkich członków WR BRD
dobrze służyły poprawie bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego.

3.14. Województwo warmińsko – mazurskie
Sprawozdanie warmińsko-mazurskiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa warmińskomazurskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie w roku 2002.
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu.
Ze względu na uwarunkowania historyczne, ukształtowanie terenu, dużą ilość jezior i lasów,
zagospodarowanie i rolniczy charakter regionu, drogi województwa warmińsko-mazurskiego
charakteryzują się dużą liczbą odcinków o nienormatywnych łukach pionowych i poziomych,
zmienną szerokością jezdni oraz zaburzoną skrajnią pionową i poziomą przez drzewa rosnące
na koronie dróg.
W ostatnich latach dwukrotnie wzrosło natężenie ruchu na drogach regionu co jest wynikiem
zarówno poziomu motoryzacji jak również generującym ruch drogowy przejściom granicznym
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z Rosją. Istniejąca sieć drogowa nie jest dostosowana do „przepuszczenia” takiej liczby pojazdów oraz przeniesienia dużych obciążeń przy ograniczonej nośności drów i obiektów mostowych.
Ponadto dla sieci dróg regionu charakterystyczne jest:
• brak widoczności na wielu odcinkach, stąd duża ilość ograniczeń prędkości,
• nienormatywne skrzyżowania ograniczające przepustowość i warunki przejezdności,
• brak ciągów pieszych, zatok autobusowych oraz separacji ruchu pieszego rowerowego od
ruchu samochodowego w obszarach zabudowanych,
• brak obwodnic,
• lokalizacja szkół przy drogach,
• sezonowa zmiana natężenia ruchu,
• podłączanie miejscowości do dróg głównych wielu miejscach, liczne zjazdy z pól.
W tej sytuacji statyka wypadków i kolizji do jakich doszło na drogach województwa warmińsko-mazurskiego świadczy o tym, że współdziałanie organów rządowych, samorządowych,
zarządów dróg oraz instytucji i organizacji zajmujących się działaniami na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego przynosi efekty niewspółmierne do zdawałoby się możliwości.
Jeżeli spojrzy się przez pryzmat tylko suchych liczb odzwierciedlających stan bezpieczeństwa
w kraju za kilka ostatnich lat, dojdzie się do wniosku, że pewne działania i przedsięwzięcia,
oczywiście na miarę możliwości zarówno ze strony policji jak i innych podmiotów przynoszą
jednak pożądane rezultaty, wbrew dosyć powszechnie propagowanym opiniom, że nasze
drogi to „jeden czarny punkt”.
A oto ogólna sytuacja w Polsce dotycząca wypadków i ich skutków, za lata 1997 – 2001.
Lata

Wypadki

1997
1998
1999
2000
2001
2002

66586
61855
55106
57331
53799
52936

Rok 1997 =
100%
100,0
92,9
82,8
86,1
80,8
79,5

Zabici
7311
7080
6730
6294
5534
5109

Rok 1997 =
100%
100,0
96,8
92,0
86,1
75,7
69,9

Ranni
83162
77560
68449
71638
68194
66966

Rok 1997 =
100%
100,0
93,3
82,3
86,1
82,0
80,5

Dokładnie taką samą sytuację odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, z odbiegającym nieco od zasady okresem 2000 roku, którą za lata 1999 – 2002 przedstawiono poniżej:
Lata

Wypadki

1999
2000
2001
2002

1868
1985
1860
1781

Rok 1999 =
100%
100,0
106,2
99,6
95,3

Zabici
314
285
279
249

Rok 1999 =
100%
100,0
90,8
88,8
79,3

Ranni
2428
2624
2395
2310

Rok 1999 =
100%
100,0
108,0
98,6
95,1

kolizje
11977
12826
12730
13378

W porównaniu do poprzedniego 2001 roku odnotowano:
• spadek liczby wypadków o 79 tj. 4,2%
• spadek liczby zabitych o 30 tj. 10,8%
• spadek liczby rannych o 85 tj. 3,6%
W porównaniu natomiast do roku 2000, wskaźniki określające tendencje spadkowe wyniosły
odpowiednio:
• dla wypadków – 10,2%
• dla zabitych – 12,6%
• dla rannych – 12,0%
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Stan bezpieczeństwa na terenie województwa w latach 1999-2002
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Wypadki drogowe i ich skutki oraz kolizje w poszczególnych powiatach w latach 2001 – 2002
Powiat / jednostka policji
Ogółem
KPP Bartoszyce
KPP Braniewo
KPP Działdowo
KMP Elbląg
KPP Ełk
KPP Giżycko
KPP Iława
KPP Kętrzyn
KPP Lidzbark Warm.
KPP Mrągowo
KPP Nidzica
KPP Nowe Miasto Lub.
KPP Olecko
KMP Olsztyn
KPP Ostróda
KPP Pisz
KPP Szczytno
KPP Gołdap
KPP Węgorzewo

wypadki
2001
2002
1860
1781
63
67
53
44
65
46
178
173
61
59
58
68
56
80
97
78
56
59
61
72
59
59
58
47
42
38
555
487
131
141
81
69
130
133
21
33
35
28

zabici
2001
2002
279
249
15
11
14
16
9
9
37
24
8
9
14
10
5
8
12
11
12
5
5
11
13
14
3
9
12
9
45
45
34
20
11
8
18
13
7
10
5
7

ranni
2001
2002
2395
2310
61
70
75
53
97
53
240
268
71
72
53
77
82
112
123
88
83
84
87
126
93
98
86
61
54
40
717
630
154
166
88
75
160
170
28
32
43
35

kolizje
2001
2002
12730 13378
478
454
220
266
420
402
1891
2079
628
653
481
542
657
713
388
356
316
415
434
432
256
268
228
227
245
224
3861
3894
1048
1079
448
455
501
652
133
152
97
115

Jak już wcześniej wspomniano, w minionym 2002 roku odnotowano globalnie w województwie w porównaniu do roku poprzedniego mniejszą liczbę wypadków i ich ofiar. Niemniej
jednak w niektórych powiatach ta sytuacja wyglądała nieco inaczej.
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Znaczący, jak dla tych regionów, wzrost liczby wypadków w porównaniu z 2001 rokiem
odnotowano:
• w powiatach:
iławskim
- o 24
tj. o 42,8%
mrągowskim
- o 11
tj. o 18,0%
giżyckim
- o 10
tj. o 17,2%
ostródzkim
- o 10
tj. o 7,6%
Zasadniczy natomiast spadek liczby wypadków wystąpił:
olsztyńskim
- o 68
tj. o 12,2%
• w powiatach:
działdowskim
- o 19
tj. o 29,2%
kętrzyńskim
- o 19
tj. o 19,6%
piskim
- o 12
tj. o 14,8%
nowomiejskim
- o 11
tj. o 19,0%
Należy zaznaczyć, że ubiegłoroczna analiza dotycząca niniejszego zagadnienia wykazała, iż w
powiatach: olsztyńskim i kętrzyńskim, w porównaniu do 2000 roku nastąpił wzrost liczby wypadków odpowiednio o 44 (8,8%) i o 10 (11,5%), natomiast obecnie tendencje są diametralnie odmienne. Inaczej przedstawia się ten stan w powiecie mrągowskim, gdyż już kolejny
drugi rok przynosi wzrost liczby wypadków w porównaniu do lat poprzednich.
W powiecie natomiast iławskim, z ubiegłorocznej analizy wynikał bardzo duży spadek liczby
wypadków (o 33 tj. 37,5%), gdy tymczasem obecnie nastąpił równie istotny wzrost.
Ponadto niektóre jednostki Policji, już w drugim kolejnym roku notują spadek ilości wypadków, a sytuację tę przedstawiono poniżej:
•
•
•
•
•

KPP Braniewo
KPP Działdowo
KMP Elbląg
KPP Nowe Miasto Lubawskie
KPP Pisz

rok 2001 w stosunku do 2000
o 17
o5
o 80
o 22
o9

rok 2002 w stosunku do 2001
o9
o 19
o5
o 11
o 12

Na terenie województwa wskaźniki zabitych i rannych na 100 wypadków kształtują się na następujących poziomach:
Rok

Liczba wypadków

1999
2000
2001
2002
Średnio za 4 lata

1868
1985
1860
1781
7494

A oto dla porównania średnie wskaźniki
• dla roku 2000:wskaźnik zabitych
wskaźnik rannych
• dla roku 2001:wskaźnik zabitych
wskaźnik rannych

Wskaźnik zabitych na
100 wypadków
16,8
14,4
15,0
14,0
15,0

Wskaźnik rannych na
100 wypadków
130,0
132,2
128,8
129,7
130,2

zabitych i rannych na 100 wypadków w kraju:
- 10,98
- 124,96
- 10,29
- 126,79

2. Informacja o współdziałaniu organów administracji rządowej, z organami samorządu terytorialnego organizacjami pozarządowymi.
W pracach prowadzonych na rzecz poprawy brd w regionie koordynowanych przez Wojewódzką Radę BRD uczestniczyły w 2002 r. następujące instytucje i organizacje:
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
3. Wojewódzka Komenda Policji
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4. Zarząd Dróg Wojewódzkich
5. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
6. Kuratorium Oświaty
7.Polski Związek Motorowy
8.Polski Czerwony Krzyż
9.Związek Harcerstwa Polskiego
10. Straże – Miejskie, Pożarna, Leśna, Graniczna
11. Żandarmeria Wojskowa
12. Polskie Radio
13. Gazeta Olsztyńska
14. Gazeta Wyborcza.
Działalność WORD-ów polegała na organizowaniu bądź współorganizowaniu przedsięwzięć
oraz ich finansowaniu, natomiast pozostałe organizacje i instytucje brały czynny udział w organizacji i przeprowadzaniu oraz obsłudze medialnej tychże działań.
Udział konkretnych współpartnerów w działaniach na rzecz poprawy brd ich rolę i zaangażowanie wyniknie z niżej zamieszczonej informacji.
3. Informacja o realizowanych w 2002 r. programach na rzecz poprawy brd.
3.1. - budowa zatok autobusowych na drogach wojewódzkich – 5 szt.
- budowa chodników :
• droga nr 51 w miejscowości Dywity
• droga nr 53 w miejscowości Olszyny
• droga nr 57 w miejscowości Dźwierzuty
• droga nr 56 w miejscowości Gołdap, Pogorzel, Prostki
• droga nr 591 w miejscowości Wilkowo, Łozdoj
• droga nr 594 w miejscowości Biedaczki
• droga nr 541 w miejscowości Funtowo
• droga nr 538 w miejscowości Nowe Miasto Lub.
- budowa przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich – 8 szt.,
- oznakowanie przejść dla pieszych w obrębie szkół – znaki pionowe na folii fluorescencyjnej, podświetlane znaki D-6, oznakowanie poziome –białe pasy na czerwonym tle,
3.2. Na drogach publicznych przebudowano przejścia tranzytowe w ciągu:
• dr. kraj. nr 16 przez Ostródę i Orzysz
• dr. kraj. nr 15 przez Nowe Miasto Lub., obwodnicę Lubawy
• dr. kraj. nr 51 na odcinku Rogóż-Markajmy
• dr. wojew. nr 527 przez Morąg
3.3. Przebudowa skrzyżowań :
• Olecko – budowa ronda – dr.kraj.nr 65
• Mrągowo – przebudowa dwóch skrzyżowań na skanalizowane z sygnalizacją
świetlną – dr.kraj. nr 59
• Nowe Miasto Lub. – jw.- dr.kraj. nr 15
• Ostróda – budowa sygnalizacji świetlnej – dr.kraj. nr 16
• Działdowo – przebudowa skrzyżowania – dr.woj, nr 545
• Kętrzyn – budowa ronda – dr. powiat. nr 26424
3.4. Uspokojenie ruchu – zmiana organizacji ruchu:
• dr.kraj.nr. 7 – w obrębie trzech „czarnych punktów” –Kazimierowo, Pawłowo, Załuski, Szyldak
• skrzyżowanie dróg krajowych nr 51 i 58
• w obrębie m. Święta Lipka
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3.5. Działania edukacyjne, informacyjne i popularyzatorskie.
3.5.1.
Wychowanie komunikacyjne skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Opracowany w tym zakresie program
przewiduje 32 godzinne szkolenia, które kończy się wydaniem zaświadczenia przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. W minionym roku WORDach przeprowadził szkolenie 24 nauczycieli wychowania komunikacyjnego wyposażając
uczestniczącego nauczyciela w dwa komplety na potrzeby swej szkoły. Są to:
- „Bezpieczna droga do szkoły” – cz. 1,
- „Bezpieczna droga do szkoły” – cz. 2,
- „Bezpieczna droga do szkoły” – cz. 3,
- Zeszyt metodyczny dla nauczycieli,
- Plansze poglądowe – szt. 13.
3.5.2.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim – Wydział Nauk
Technicznych w Olsztynie z WORD Olsztyn, w październiku 2002 r. uruchomiono studia
podyplomowe dla nauczycieli o specjalności: edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Studia trwają dwa semestry. W bieżącym roku ukończy je 30 osób.
3.5.3.
W zakresie popularyzacji wiedzy o ruchu drogowym, skierowanym do uczniów
szkół podstawowych zorganizowano Warmińsko-Mazurski Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – KARTA ROWEROWA 2002 - . W finale wojewódzkim dnia 24 kwietnia w Gimnazjum
nr 1 w Biskupcu udział wzięło 21 trzyosobowych drużyn reprezentujących wszystkie powiaty regionu. Na etapie szkolnym i powiatowym wzięło udział około 25.000 uczniów.
3.5.4.
Wśród uczniów szkół gimnazjalnych popularyzacja wiedzy o ruchu drogowym realizowana była poprzez Warmińsko-Mazurski Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – KARTA
MOTOROWEROWA 2002 -. Celem tego Turnieju było:
- popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego,
- kształtowanie właściwych nawyków zachowania się w charakterze pieszego jak również
kierującego,
- popularyzacja umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W finale wojewódzkim dnia 25 kwietnia 2002 r. w gimnazjum nr 1 w Biskupcu udział wzięło 20 trzyosobowych drużyn reprezentujących powiaty naszego regionu. Na etapie szkolnym i powiatowym udział wzięło około 30.000 uczniów.
3.5.5.
Tradycyjnie już, po raz czwarty WORD Olsztyn realizował Turniej Wiedzy o Ruchu
Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur – PRAWO JAZDY 2002 -. Turniej skierowany jest do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Na etapie szkolnym w Turnieju
uczestniczyło około 60.000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińskomazurskiego. Na etapie powiatowym o udział w finale wojewódzkim walczyło 114 trzyosobowych drużyn. Eliminacjom na tym szczeblu towarzyszyło wiele imprez związanych z
popularyzacją wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W finale wojewódzkim dnia 26
kwietnia 2002 r. w Elblągu o cenne nagrody konkurowało 21 trzyosobowych drużyn. Głównym organizatorem finału był WORD w Elblągu.
3.5.6.
W zakresie edukacji dorosłych WORD Olsztyn realizuje zajęcia w ramach SZKOŁY
BEZPIECZNEJ JAZDY, której celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa kierowców
oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Program ten realizowany jest tylko w
pewnym zakresie, ponieważ występują problemy obiektywne w kwestii przygotowania płyty
poślizgowej. Pomimo tego w okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie 74 kierowców pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
3.5.7.
W ramach działań edukacyjnych zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
- RAJD O PUCHAR DYREKTORA WORD Olsztyn – dnia 27 kwietnia wspólnie z Automobilklubem Olsztyńskim odbył się powyższy rajd dla wszystkich chętnych. Popularna Jazda Konkursowa była imprezą doskonalącą technikę prowadzenia pojazdu. W powyższej imprezie
wzięło udział kilkanaście załóg.
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- TURNIEJ „POLICJANCI – MOTOCYKLIŚCI – na placu przy ul. Emilii Plater w Olsztynie
spotkały się załogi motocyklowe policjantów „harlejowców” aby rywalizować w konkurencjach mających na celu doskonalenie techniki jazdy, tyle że motocyklem. Impreza organizowana była wspólnie z Klubem Motocyklowym BIKER”.
- POLICJANT RUCHU DROGOWEGO 2002 – odbył się dnia 28.04.2002 r. na obiektach
należących do policji. Turniej ten współorganizowany był wspólnie z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjanci doskonalili umiejętności
skutecznej pomocy uczestnikom ruchu drogowego.
- WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY – to impreza współorganizowana wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. Odbyła się dnia 10 maja 2002 r. w Olsztynie w obrębie starego Miasta. Cel tej imprezy to
popularyzacja podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Turniej prowadzony był wśród młodzieży szkolnej naszego regionu.
3.6. Działania realizowane przez WRD na rzecz poprawy BRD
Jedną z form mających na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach,
są działania o charakterze wzmożonym. Efektem działań jest eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu, pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu
oraz prewencyjne oddziaływanie na wszystkich uczestników ruchu. Wielokrotnie podczas działań wzmożonych zatrzymywano osoby poszukiwane, sprawców przestępstw
kryminalnych oraz odzyskiwano skradzione samochody.
Rodzaje działań wzmożonych jakie zrealizowano w 2002 r.
1. Zlecone przez KGP
•
Pieszy
•
Pomiar
•
Niebezpieczne przewozy
•
Kabotaż
•
Transport
•
Bezpieczna droga do szkoły
•
Majowy weekend
•
Czerwcowy weekend
•
Znicz

-

12 razy ( raz w miesiącu)
12 razy ( raz w miesiącu)
4 razy ( raz w kwartale)
2 razy (I i II kwartał)
2 razy (III i IV kwartał)

2. Działania własne
•
Prędkość
- 8 razy (od marca do września )
•
Zapnij pasy
•
Gimbus
- 3 razy (luty, marzec, październik)
•
Kontrola transportu zarobkowego
•
Bezpieczne powroty
•
„Sierpniowy weekend”
•
Światło
•
Rowerzysto bądź przezorny na drodze

3.6.1.Działania "PIESZY"
Zgodnie z pismem E – III – 981/00 I Zastępcy Komendanta Głównego Policji Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie począwszy od czerwca 2000 roku organizuje raz w miesiącu ogólnowojewódzkie działania „PIESZY”. Według założeń podczas działań należało
wzmóc nadzór nad kierującymi, którzy stwarzali zagrożenie dla ruchu pieszego, ale przede
wszystkim nadzorem mieli być objęci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – wyniki
uzyskane podczas działań „PIESZY” w woj. warmińsko – mazurskim obrazuje tabela nr 1.

158

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Oceniając jakość i skuteczność działań "PIESZY" nasuwają się następujące wnioski:
1. Zbiorcze wyniki osiągnięte podczas działań "Pieszy" w latach 2001 - 2002 obrazują, że
główne cele i założenia akcji realizowano w woj. warmińsko - mazurskim poprawnie:
kontrolowano więcej pieszych i rowerzystów, ujawniano też wykroczenia popełniane
przez te grupę uczestników rd. Do działań angażowano przedstawicieli Straży Miejskiej i
Żandarmerii Wojskowej.
2. Biorąc pod uwagę trzyprocentowy spadek ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych działania należy kontynuować dążąc do rzetelnej realizacji wytycznych KGP we
wszystkich KMP/KPP woj. warmińsko - mazurskiego.
3. Należy rozważyć możliwość odstąpienia od realizacji działań raz w miesiącu w każdym
powiecie - na pewno jest to sensowne w dużych miastach województwa: Olsztynie i Elblągu gdzie natężenie ruchu pieszego jest rzeczywiście duże przez cały rok, natomiast w
mniejszych miejscowościach potrzeba prowadzenia działań „Pieszy” nawet z większą niż
raz w miesiącu częstotliwością wydaje się konieczna, ale sezonowo kiedy w związku z
napływem turystów ruch pieszych jest kilkakrotnie większy niż poza sezonem.
4. Do działań należy angażować instytucje zainteresowane poprawą bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
5. Większą uwagę należy poświęcić działalności profilaktycznej i edukacyjnej poprzez
współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu oraz placówkami oświatowymi.
6. Niezależnie od działań "Pieszy" prowadzić przedsięwzięcia realizujące ten cel, np.: "Jabłko, cytryna - generalnie zwolnij", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne wakacje",
"Rowerzysto bądź przezorny na drodze"
7. We współpracy z zarządami dróg dążyć do wprowadzania rozwiązań inżynieryjnych
wpływających na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
3.6.2.Działania "POMIAR"
Zgodnie z poleceniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. I. Wachowskiego zawartym w piśmie nr E-III-61/99 z dnia 15 stycznia 1999r. Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Olsztynie zorganizował i przeprowadził w 2002r. wojewódzkie działania
pod kryptonimem „POMIAR” w następujących terminach:
•
•
•
•
•
•

16
15
15
08
13
24

–
–
–
–
–
–

17
16
16
09
14
25

stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca

08
05
16
15
28
19

-09 lipca
-06 sierpnia
– 17 września
– 16 pażździernika
– 29 listopada
– 20 grudnia

Działania „POMIAR” prowadzone były jako jednodniowe w systemie trzyzmiennym w wytypowanych punktach kontrolnych, stosując system blokadowy przy zaangażowaniu maksymalnych sił Ruchu Drogowego i Prewencji. Głównym ich celem było eliminowanie z ruchu
nietrzeźwych kierujących pojazdami przy założeniu skontrolowania jak największej liczby
pojazdów. Podczas dokonywania kontroli drogowych przez policjantów, ogółem ujawniono
223 nietrzeźwych użytkowników dróg i skontrolowano 23789 pojazdów.

3.6.3. Działania "NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY"
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie realizując polecenia Dyrektora Biura Służby
Prewencyjnej KGP podinsp. dr Tadeusza Wojtuszka przekazane w piśmie nr E-I-647/02/RJ z
dnia 18.04.2002r. na terenie KMP/KPP woj. warmińsko-mazurskiego przeprowadził raz na
kwartał dwudniowe wzmożone działania kontrolne ukierunkowane na przewoźników materiałów niebezpiecznych. Kontrole przeprowadzono na drogach, w obrębie przejść granicznych oraz w miejscach załadunku, rozładunku i dystrybucji.
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Do przeprowadzenia działań zaangażowanych było:
Lp.

2002

2001

1. Policjantów

613

581

2. Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

147

151

3. Funkcjonariuszy Straży Granicznej

58

70

4. Pracowników Kolejowego Dozoru Technicznego

10

15

5. Inspektorów Ochrony Środowiska

24

11

6. Inspektorów Inspekcji Pracy

17

2

7. Inspektorów Transportu Drogowego

4

0

8. Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej

26

0

9. Straży Miejskiej

4

0

Czynności kontrolne zespołów sprowadzały się do kontroli przestrzegania przepisów
obowiązujących przy załadunku materiałów niebezpiecznych u producentów i odbiorców,
kontroli kierujących i dysponentów pojazdów, oraz środków transportu w ruchu krajowym i
międzynarodowym.
Ogółem skontrolowano pojazdów:
Lp.
1. w czasie przewozu

2002r.

2001r.

wzrost/spadek

1196

1113

+83

48

46

+2

2. w czasie załadunku i rozładunku

3.6.4. Działania „KABOTAŻ”
Zgodnie z poleceniem dyrektora Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej mł. insp. Ryszard
Siewierskiego przekazanym w piśmie nr E-III-138/2001r. na terenie woj. warmińskomazurskiego w roku 2002 przeprowadzono dwukrotnie (I i II kwartał) dwudniowe działania
kontrolne ukierunkowane na tzw. „dziki” kabotaż, który stanowi znaczne uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa jak również zagrożenie dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstw
transportowych działających zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2002 roku rozszerzono zakres zadań realizowanych w ramach w/w akcji o ujawnianie wykroczeń dotyczących:
przekraczania dopuszczalnej prędkości przez samochody ciężarowe, niesprawności urządzeń do samoczynnej rejestracji prędkości jazdy, czasu jazdy oraz postoju (tachograf).
Ogółem w działaniach w 2002r. uczestniczyło 276 policjantów ruchu drogowego oraz 72
przedstawicieli innych służb tj. sł. kryminalne, urzędu skarbowego, straży granicznej, urzędu celnego.
Skontrolowano 1256 przewoźników krajowych i 164 zagranicznych. Ujawniono 262 nieprawidłowości wynikających z naruszeń przepisów Ustawy o transporcie drogowym w wyniku
czego nałożono 195 MK na sumę 18600zł.
Dodatkowo ujawniono 156 wykroczeń związanych z nieprawidłowościami tachografu, przekraczania dopuszczalnej prędkości przez samochody ciężarowe oraz naruszenia zakazu poruszania się pojazdów o dmc powyżej 12 t. Za tego rodzaju wykroczenia nałożono 84 mandaty karne.
Najwięcej pojazdów skontrolowali policjanci z Olsztyna, Elbląga, Iławy, Nidzicy, Działdowa,
najmniej natomiast z Gołdapi, Olecka, Braniewa i Węgorzewa.
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Analizując wyniki osiągnięte w roku 2002, osiągnięte w roku 2002, jak również w latach
ubiegłych stwierdzić należy, że akcja „Kabotaż” przyniosła wymierne efekty w postaci ograniczenia przewozów kabotażowych.

3.6.5.Działania "TRANSPORT"
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie realizując polecenia Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysława Padło zawarte w piśmie E-I-1276/02 z
dnia 14.08.2002r. na terenie KMP/KPP woj. warmińsko-mazurskiego przeprowadził w III i
IV kwartale dwudniowe wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „TRANSPORT”, w
zamian za działania „KABOTAŻ” oraz „WAGA”.
Czynności kontrolne sprowadzały się do kontroli przestrzegania przepisów wynikających z
ustawy z dnia 6 września 2002r. o transporcie drogowym, znowelizowanej ustawy Prawo o
ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w spr. okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
Do udziału w tworzonych zespołach kontrolnych zaproszono przedstawicieli urzędu celnego,
skarbowego, inspekcji transportu drogowego, inspekcji pracy, straży granicznej i pracowników zarządów dróg.
Ponadto, w celu wyeliminowania nieprawidłowości na rynku przewozów pasażerskich oraz
nieuczciwej konkurencji szeroko praktykowanej w tej dziedzinie w dniach 14-18.10.2002r.
na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
współdziałając z Inspektoratem Transportu Drogowego, Departamentem Infrastruktury i
Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Okręgowym Inspektoratem pracy i Urzędem Kontroli Skarbowej przeprowadził wzmożone działania kontrolne przewoźników wykonujących regularny zarobkowy przewóz osób. W wyniku podjętych działań skontrolowano
85 autobusów, nałożono 11 MK na sumę 2000zł., zatrzymano 22 dowody rejestracyjne za
usterki techniczne, pouczono 27 kierujących.
Dodatkowo Inspektorzy Transportu Drogowego w Olsztynie nałożyli 25 decyzji
administracyjnych na kwotę 117.600zł.
Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych działań po zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zostało przekazane dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Reasumując należy stwierdzić, że przeprowadzone zmasowane kontrole wykazały szereg
nieprawidłowości w tej dziedzinie i celowa jest dalsza kontynuacja wzmożonych działań
kontrolnych w dotychczasowej formie organizacyjnej.
3.6.6. "PRĘDKOŚĆ"
Działania o zasięgu wojewódzkim, prowadzone z inicjatywy i w oparciu o własny plan działań Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z udziałem
wszystkich Komend Powiatowych/Miejskich Policji woj. warmińsko-mazurskiego.
W roku 2001 działaniami objęta była tylko droga nr 7. Analiza uzyskanych w działaniach
wyników oraz stanu bezpieczeństwa na drogach całego województwa wykazała, że należy
je rozszerzyć na cała podległą sieć drogową.
Działania prowadzono w następujących terminach:
1-3 marca
22 i 23 marca – kontrolą objęto tylko drogę nr 7
12 –14 kwietnia
17-19 maja
21-22 czerwca
19 i 21 lipca
23-25 sierpnia
20 i 22 września
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Głównym celem działań było:
- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w okresie jego największego
nasilenia poprzez prewencyjne oddziaływanie
- usprawnienie ruchu na jego głównych ciągach komunikacyjnych
- ograniczenia liczby zdarzeń drogowych
- ujawnianie wykroczeń stanowiących główne przyczyny zdarzeń drogowych,
- eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących oraz pojazdów stanowiących zagrożenie
w ruchu z uwagi na ich stan techniczny.

WNIOSKI:
1. Prowadzone działania przyniosły zakładany efekt w postaci zmniejszenia liczby zdarzeń i
zapewnienia uczestnikom ruchu poczucia bezpieczeństwa.
2. Pozytywną rolę odegrały masmedia, które nagłaśniając działania, oddziaływały prewencyjnie, uświadamiając jednocześnie uczestnikom ruchu skutki nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
3. Rażące przekroczenia dozwolonych prędkości, uzyskane podczas działań wyniki, oraz
spadek liczby zdarzeń drogowych w trakcie ich przebiegu świadczą o potrzebie ich kontynuacji w roku 2003. Działania należy rozpocząć z chwilą zaistnienia warunków atmosferyczno – drogowych skłaniających do rozwijania nadmiernej prędkości przez uczestników ruchu.
4. W dalszym ciągu szczególnym nadzorem należy objąć drogę nr 7 z uwagi na występujące tam zagrożenia. Pomiar prędkości prowadzić w parciu o analizę bezpieczeństwa na tej
drodze.
5. Dążyć do rozwoju systemu automatycznego pomiaru prędkości, lokalizując mierniki w
miejscach szczególnego zagrożenia zdarzeniami, których przyczyną jest nadmierna prędkość. W miarę możliwości angażować do tego władze lokalne, szczególnie w innych powiatach niż Olsztyn i Elbląg.
6. W szerszym zakresie podczas działań wykorzystywać urządzenia do automatycznego
pomiaru prędkości .
3.6.7. Automatyczny pomiar prędkości:
W 2002 roku na terenie miasta Olsztyna i Elbląga wprowadzono automatyczny pomiar
prędkości.
W Olsztynie pomiar wprowadzono przy pomocy fotoradaru cyfrowego "FOTORAPID" przekazanego wraz z wyposażonym stanowiskiem do obróbki materiałów Komendzie Miejskiej
Policji w Olsztynie ze środków Wojewódzkiej Rady BRD. Urządzenie pracowało w wersji
przenośnej na terenie Olsztyna oraz Giżycka, Ełku, Dobrego Miasta i Biskupca. Dwukrotnie
fotoradar wykorzystywany był podczas działań "Prędkość" na drodze krajowej nr 7.
Na terenie miasta Olsztyna, do pomiaru stacjonarnego zamontowano pięć słupów na najbardziej zagrożonych przekroczeniem dozwolonej prędkości odcinkach ulic.
W Elblągu pomiar prowadzono przy pomocy przekazanego przez KGP analogowego fotoradaru "GATSOMETER" typ 24. Urządzenie nie pracowało na terenie innych jednostek policji.
Do końca 2002 roku pracowało w wersji przenośnej z uwagi na brak słupów do stacjonarnego pomiaru. W przygotowaniu do pracy Elbląg posiada jeszcze dwa urządzenia tego typu.
Władze miasta zobowiązały się do wykonania piętnastu słupów do pomiaru statycznego.
Wykorzystanie urządzeń obrazuje poniższe zestawienie:
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Ogólna liczba postępowań
Liczba ujawnionych wykroczeń ogółem
Mandatów karnych
Wniosków do Sądu
W
pouczeń
tym:
Spraw w postępowaniu
Umorzono postępowań

KMP Olsztyn
745
742
369
120
47
206
3

KMP Elbląg
455
455
379
23
3
50
-

Ogółem
1200
1197
748
143
50
256
3

Urządzenia pracowały:
w Olsztynie
- od 01.07 - 31.12.2002 ( 6 miesięcy)
w Elblągu
- od 01.09 - 31.12.2002 (4 miesiące)

WNIOSKI:
1. Wprowadzenie automatycznego pomiaru prędkości przyniosło oczekiwane skutki w postaci zmniejszenia realnej prędkości, a tym samym ilości zdarzeń w rejonach pracy fotoradarów. Wskazane byłoby zwiększenie ilości słupów na terenie miasta Olsztyna.
2. W celu rozszerzenia automatycznego pomiaru prędkości na inne powiaty niezbędnym
byłoby zakupienie jeszcze jednego miernika, który wykorzystywany byłby do pracy na
terenie całego województwa, w wersji mobilnej.
3. Dla poprawy efektywności wykorzystania urządzeń niezbędne jest wsparcie osobowe policjantów obsługujących urządzenia (aktualnie po jednej osobie w jednostce)
3.6.8.Działania "Gimbus"
W 2002 roku trzykrotnie przeprowadzono działania "GIMBUS" w następujących terminach:
- 19 - 22.02.200r.
- 18.03.2002r.
- 07 - 11.10.2002r.
Działania ukierunkowane były na kontrolę pojazdów przewożących dzieci i młodzież do
szkół na terenie woj. warmińsko - mazurskiego. Oprócz działań wzmożonych polecono Komendantom Miejskim i Powiatowym uzupełnić zadania stałe do służby policjantów ruchu
drogowego o systematyczną kontrolę stanu trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego
pojazdów, którymi dzieci na Warmii i Mazurach dojeżdżają do szkół.
W wyniku opisanych powyżej przedsięwzięć utworzono wojewódzką bazę danych pojazdów
przewożących dzieci i młodzież do szkół, która jest na bieżąco aktualizowana. Ponadto polecono wszystkim jednostkom Policji informować odpowiednie urzędy gmin o usterkach
stwierdzonych podczas kontroli policyjnych. Ogółem w roku ubiegłym skierowano ponad
100 pism informujących o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli "pojazdów
szkolnych". W czasie działań "Gimbus" uzyskano następujące wyniki:
- skontrolowano 967 pojazdów;
- ujawniono 469 nieprawidłowości
- zatrzymano 102 dowody rejestracyjne
Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należą:
- braki w prawidłowym oświetleniu i oznakowaniu,
- przewóz większej niż określonej w dowodzie rejestracyjnym liczby osób,
- brak aktualnych badań technicznych,
- brak legalizacji tachografu,
- niesprawne siłowniki w drzwiach,
- niesprawny układ kierowniczy, nadmiernie zużyty bieżnik opon.

163

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Ujawniono również trzy przypadki kierowania "pojazdami szkolnymi" pod wpływem alkoholu:
1. 18.03.br. w Rynie (powiat giżycki) w wyniku kontroli stwierdzono, że kierujący samochodem Robur podczas przewożenia dzieci znajdował się w stanie nietrzeźwości (1‰), ponadto pojazd był niesprawny technicznie - nadmiernie zużyte ogumienie, niesprawny
układ kierowniczy, wycieki oleju.
2. 15.04.br. w Wydminach (powiat giżycki) stwierdzono, że kierujący autobusem szkolnym
m-ki Autosan znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (0.37‰).
3. 26.09.br. w Gołdapi stwierdzono, że kierujący GIMBUSEM znajdował się w stanie nietrzeźwości (1,08 ‰)
Do współpracy podczas działań "Gimbus" zaproszono przedstawicieli
Kuratorium Oświaty i Inspekcji Transportu Drogowego. Wyniki prowadzonych kontroli nagłaśniano w lokalnych środkach masowego przekazu.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej jest jednym z priorytetów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Pojazdy przewożące dzieci do szkół są na bieżąco kontrolowane.
Kontynuowane będą również cykliczne działania wzmożone w godzinach kursowania tych
pojazdów.

3.6.9. Działania "Bezpieczne Powroty"
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie doświadczeniem lat ubiegłych w związku ze
wzmożonym nasileniem ruchu drogowego spowodowanym powrotami z wakacji oraz poleceniami Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji zawartymi w piśmie nr E-I1307/02 w dniach od 30 sierpnia do 1 września 2002 roku przeprowadził działania pod
kryptonimem „Bezpieczne Powroty 2002”, które ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie jego płynności.
Działania prowadzone były na głównych szlakach komunikacyjnych województwa, a także
na trasach wlotowych i wylotowych większych miast oraz miejscowości wypoczynkowych i
zostały nagłośnione w regionalnych środkach masowego przekazu.
WNIOSKI:
Prowadzenie działań "Powroty" zdecydowanie sprzyja poprawie bezpieczeństwa powracających z wakacji uczestników ruchu. Przekazywanie bieżących informacji o przebiegu działań i
występujących utrudnieniach w ruchu pozwalają jego uczestnikom na wybranie odpowiedniej pory do powrotu oraz trasy. Widoczna obecność na drogach umundurowanych
policjantów na obszarze całego województwa oraz ich reakcja na popełniane wykroczenia w
konsekwencji dyscyplinuje kierujących pojazdami, gdyż popełniają zdecydowanie mniej wykroczeń będących przyczynami zdarzeń drogowych.
Na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu przemieszczających się po drogach województwa podczas długich weekendów uczestników ruchu ukierunkowane były również działania "Majowy weekend", "Czerwcowy weekend", "Sierpniowy weekend" i "Znicz". W działaniach udział brali policjanci ze wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa. Z uwagi na określony charakter działań ukierunkowanych głównie na upłynnianie
ruchu odstąpiono od szczegółowego ich opisu.
3.6.10. Działania "Światło"
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie w dniu 30 września 2002 roku przeprowadził
w systemie dwuzmianowym wzmożone działania ,,światło”, które realizowali policjanci ruchu drogowego i prewencji.
Założeniem działań było:
* poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w związku z niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi i drogowymi w okresie jesiennym,
* ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, których przyczyną jest niesprawne oświetlenie
zewnętrzne pojazdów,
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* dyscyplinowanie kierujących pojazdami poprzez ujawnienie i eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie, w tym z niesprawnym oświetleniem zewnętrznym,
* przypomnienie kierującym o obowiązku używania świateł mijania lub świateł do jazdy
dziennej w warunkach normalnej przejrzystości powietrza - przez całą dobę i jeździe w
zapiętych pasach bezpieczeństwa,
* eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.
W tygodniu poprzedzającym działania policjanci ruchu drogowego w trakcie kontroli drogowych zwracali szczególną uwagę na sprawność oświetlenia zewnętrznego pojazdów.
Działania zostały nagłośnione w regionalnych środkach masowego przekazu.

WNIOSKI:
Znaczna część uczestników ruchu porusza się pojazdami niesprawnymi, w których bardzo
często występują usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Skala ujawnionych nieprawidłowości w oświetleniu kontrolowanych pojazdów (średnio w
46% skontrolowanych pojazdów) sygnalizuje, że działania należy kontynuować w następnych latach. Działania takie niejako wymuszają na użytkownikach pojazdów właściwe ich
przygotowanie do okresu jesienno – zimowego, a przede wszystkim do jazdy z włączonymi
światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej przez całą dobę – obowiązku wynikającego z Ustawy prawo o ruchu drogowym, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
3.6.11. Działania "Rowerzysto, bądź przezorny na drodze"
W roku 2001 w woj. warmińsko-mazurskim zanotowano 243 wypadki i 337 kolizji drogowych z udziałem rowerów i motorowerów w których zginęło 22 osoby a 234 zostały ranne.
Ze statystyk wynika, że wzrost zagrożenia bezpieczeństwa z udziałem w/w pojazdów nasila
się w okresie wiosenno-letnim.
W celu ograniczenia liczby tych zdarzeń Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przeprowadził w dniach 23-24.05.2002r. wzmożone działania kontrolne (własne) na terenie całego garnizonu pod kryptonimem „Rowerzysto – bądź przezorny na drodze”. Celem działań
było również eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu oraz reagowanie na wykroczenia najczęściej popełniane przez kierujących jednośladami tj. brak uprawnień do kierowania, jazda po zmroku bez oświetlenia, jazda po przejściu dla pieszych. Do działań zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej/Gminnej, którzy zgodnie z treścią Rozporządzenia MSWiA
z dnia 25.05.1999r. w spr. kontroli ruchu drogowego są uprawnieni do reagowania na wykroczenia popełnione przez rowerzystów i motorowerzystów.
W trakcie prowadzonych działań ujawniono 32 rowerzystów i 3 motorowerzystów kierujących po alkoholu, nałożono 81 mandatów karnych na rowerzystów i 8 na motorowerzystów,
pouczono 607 rowerzystów i 44 motorowerzystów.
Reasumując należy stwierdzić, że prowadzenie tego typu działań jest wskazane i powinno
być nadal kontynuowane z myślą o poprawie stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, oraz uświadomienie zagrożeń powodowanych przez tę grupę
uczestników ruchu drogowego w związku z popełnianymi przez nich wykroczeniami.
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3.7. Nakłady na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2002 r.

3.7.1. Poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie:
1. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich
- 500.000 zł.
2. Opracowanie Wojewódzkiego Programu Poprawy BRD GAMBIT
- 200.000 zł
3. Zakup radarowego miernika prędkości wraz z pięcioma masztami
- 200.000 zł
4. Dofinansowanie utrzymania i remontu sprzętu i środków transportu policji drogowej
- 50.000 zł
5. Dofinansowanie studiów podyplomowych zakresie zakresie wychowania komunikacyjnego
- 50.000 zł
6. Działalność własna Ośrodka w zakresie BRD w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o ruchu drogowym
- 200.000 zł
_____________
RAZEM
1.200.000 zł
3.7.2. Poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu:
Działalność własna Ośrodka w zakresie BRD w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy
o ruchu drogowym
- 70 000 zł.
4. Inne istotne informacje.
W bieżącym roku region uzyska dwa niezwykle ważne opracowania:
1. Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego–WarmińskoMazurski GAMBIT- opracowywany przez Zespół Prof. Ryszarda Krystka.
2. Program Modernizacji Sieci Drogowej Regionu – opracowywany przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Należy przyjąć, że dysponując takimi programami możliwe będzie optymalne zaprojektowanie modernizacji i rozwoju sieci drogowej zarówno pod względem hierarchii potrzeb jak
i efektywności w wydatkowaniu przeznaczanych na ten cel środków.

3.15. Województwo wielkopolskie
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
regionu.
Według oceny różnych podmiotów wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, do głównych problemów mających niekorzystny wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zaliczyć:
A. Stan dróg.
- drogi krajowe.
Przez teren Wielkopolski przebiegają drogi o największym natężeniu ruchu stanowiące
połączenie drogowe Wschodniej Europy z Zachodnią oraz łączące państwa Środkowej
Europy z portami położonymi nad Bałtykiem. W okresie ostatnich 5 lat nastąpił na tych
drogach wzrost natężenia ruchu o 31%, z czego w grupie samochodów ciężarowych o
44%, a w grupie ciągników siodłowych z naczepami i ciężarowych z przyczepami aż o
68%. To powoduje, że nawierzchnia 38% dróg jest w stanie niezadowalającym, w 31%
w złym. Na ten stan składają się głównie spękania, koleiny oraz nierówności poprzeczne. Tylko 31% jest dróg nie wymagających aktualnie działań naprawczych. Najpilniejszą
sprawą jest zmodernizowanie i przekształcenie tej kategorii dróg do kategorii standardu
obowiązującego na drogach ekspresowych. Na drogach krajowych zanotowano 71%
wszystkich zdarzeń.
- drogi wojewódzkie.
Stan dróg wojewódzkich przedstawia się podobnie jak stan dróg krajowych. W tej kategorii dróg występują ponadto inne problemy. Dotyczą one głównie rozdzielenia ruchu
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pieszych od ruchu pojazdów, podniesienia bezpieczeństwa przejść przez małe miejscowości, dodatkowego oznakowania rejonu przejść dla pieszych, budowania dodatkowych
pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo oraz usuwania drzew zagrażających
bezpieczeństwu ruchu.
- drogi powiatowe i gminne.
Na podstawie danych uzyskanych ze Starostw, do najbardziej istotnych problemów występujących w tej kategorii dróg zalicza się: brak chodników, niepełne lub mało czytelne oznakowanie pionowe i poziome, zbyt mała szerokość jezdni, posadowienie drzew w
pobliżu pasa ruchu, brak oświetlenia w rejonie skrzyżowań i brak rozdzielenia ruchu pojazdów oraz zwierząt.
B. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez uczestników ruchu.
Problem ten dotyczy szczególnie kierujących pojazdami młodych wiekiem a nie stażem. Ze
statystyk policji wynika, że „modne” jest wśród młodych kierowców rażące łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym / wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przejeżdżaniu
skrzyżowań na czerwonym świetle, zajeżdżanie drogi, znaczne przekraczanie dozwolonej
prędkości oraz taki sposób jazdy, który wymusza nieprawidłowe zachowania innych
uczestników ruchu/.
C. Poziom świadomości komunikacyjnej społeczeństwa.
Poziom wiedzy uczestników ruchu w zakresie znajomości aktualnych przepisów prawa o
ruchu drogowym należy uznać za niezadowalający. Najlepiej o tym świadczy duże zapotrzebowanie na broszurę zawierającą zmiany w przepisach ruchu drogowego w 2002 r.
Taki stan wiedzy bierze się min. z tego, że brak jest wystarczającej ilości programów radiowych i telewizyjnych dotyczących tej problematyki. Zakup specjalistycznej literatury dla
przeciętnego uczestnika ruchu stanowi bariera finansowa. Forma, jaką zastosowano i sposób dystrybucji broszury, o której mowa wyżej, najlepiej spełnia rolę edukacyjną.
Istotną rolę edukacyjną wśród kierujących wykonujących transport drogowy spełnili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Przeprowadzili u 12 dużych przewoźników
szkolenia dla kadr kierowniczych i kierowców. Oprócz tematyki związanej z przewozem
osób lub rzeczy, bardzo istotna okazała się tematyka z szeroko pojętymi przepisami ruchu
drogowego. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił telefon czynny w
określonych godzinach, na którym można uzyskać różne informacje z problematyki wykonywania przewozów oraz z przepisów ruchu drogowego.
D. Zdarzenia drogowe i ciężkość wypadków
W porównaniu z rokiem 2001 nastąpił wzrost:
- zdarzeń drogowych
o 4,6%
/ z 33 563 do 34 226/
- kolizji drogowych
o 5,0%
/z 28 198 do 28 868/
- zabitych
o 3,3%
/z 495 do 520/
- rannych
o 2,5%
/z 7 013 do 7 075/
Wskaźnik zabitych na 100 wypadków wzrósł z 6,9 do 7,7. Najwięcej ofiar stanowili
uczestnicy ruchu w przedziale wiekowym 18 – 24 oraz 25 – 39 lat. Na terenie zabudowanym zarejestrowano 76,8% wypadków.
Nastąpił spadek ujawnionych nietrzeźwych kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w
stanie nietrzeźwości z 4 do 1,4%.
2. Współdziałanie organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd:
A. Zakres i forma współpracy
Współpraca z organami samorządu terytorialnego jest najściślej nawiązana na poziomie
wojewódzkim i powiatowym. Polega na udzielaniu merytorycznej pomocy w zakresie wykonywania przez starostwa zadań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu
drogowego.
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Wyrazem tego było zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli starostw zajmujących się problematyka organizacji ruchu z punktu jego bezpieczeństwa.
Jednym z zagadnień było szkolenia ze sprawowania merytorycznego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.
Najważniejszymi partnerami z organizacji pozarządowych są: Automobilklub Wielkopolski,
Polski Związek Motorowy, Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”, firma „Opel Szpot” oraz instytucje
ubezpieczeniowe.
W przedsięwzięciach realizowanych przez ww. podmioty aktywnie uczestniczą przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda osobiście obejmuje patronatem szereg
przedsięwzięć i w nich uczestniczy. Jest także fundatorem nagród, pucharów i dyplomów.
3. Informacja o zrealizowanych w 2002 r. programach na rzecz poprawy brd:
A. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży.
- przeprowadzenie turnieju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tematyki
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turniej objął swym zasięgiem młodzież z 32 powiatów Wielkopolski.
- zorganizowano i przeprowadzono Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej dla uczniów szkół
średnich.
Powyższe imprezy i konkursy zostały zrealizowane przez Kuratorium Oświaty przy istotnej
pomocy Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego oraz firm ubezpieczeniowych: WARTA i PZU.
- firma „OPEL SZPOT” realizuje od kilku lat program „Moja Rodzina Jeździ Bezpiecznym
Samochodem”. Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży, przy czym warunkiem
uczestnictwa w przedsięwzięciach jest udział członków rodziny ucznia. Celem programu
jest przekazywanie dzieciom praktycznej wiedzy z szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Opiekunowie współuczestniczą w konkursach – zabawach oraz mają możliwość
podniesienia swojej wiedzy jako kierowcy i uczestnicy ruchu. Patronat nad akcją sprawuje Wojewoda Wielkopolski. W bieżącym roku odbędzie się III edycja akcji. W roku
ubiegłym uczestniczyło w niej 17 300 uczniów ze 105 szkół. Fundowane są nagrody indywidualne dla uczniów i zespołowe dla szkół. Akcja realizowana jest przy istotnej pomocy policji, straży pożarnej, ratowników drogowych, a od bieżącego roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
- Policja wraz ze szkołami po raz kolejny zorganizowała akcję „Jabłko-Cytryna” – ukierunkowaną na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w rejonach szkół
- Policja nawiązała współpracę z łódzkim Stowarzyszeniem „Polska 2010 – Europa dla
Polski”, z którym wspólnie zorganizowano imprezę edukacyjno-rozrywkową pod nazwą
„Kacper – dziecko bezpieczne na drodze” podczas której, w formie zabawowej przybliżono dzieciom tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, promując jednocześnie
używanie przez dzieci elementów odblaskowych.
Wyżej wymieniono najważniejsze przedsięwzięcia, które miały szerszy zasięg.
B. Na szczególne zainteresowanie zasługuje realizacja programu „Bezpieczne Parkingi Wielkopolski”. Program powstał z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Celem programu jest chronienie uczestników ruchu, pojazdów i przewożonych
ładunków na wytypowanych i posiadających odpowiedni certyfikat strzeżonych parkingach. Parkingi te są odpowiednio oznakowane i zaznaczone na specjalnej w tym celu wydanej mapie Wielkopolski. Mapa zawiera informacje opracowane w 4 językach. Przedsięwzięcie, z upoważnienia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zostało
zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Droga i Bezpieczeństwo” i Komendę Wojewódzką Policji, przy finansowym wsparciu firm
ubezpieczeniowych. Z informacji aktualnie posiadanych, programem są zainteresowane
województwa ościenne i może stać się programem ogólnokrajowym.
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C. W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przejścia ruchu tranzytowego
przez małe miejscowości, rok 2002 był kontynuacją wcześniej realizowanych zadań. Problem ten dotyczy głównie dróg krajowych i wojewódzkich. Realizowane były głównie:
„azyle” dla pieszych, nowe sygnalizacje włączane przez pieszych, budowa i modernizacja
chodników, remonty poboczy i oznakowanie „czarnych punktów”, oznakowania poziome
przejść dla pieszych przy szkołach z zastosowaniem trwałych mas plastycznych. Ponadto
wybudowano lub są w końcowej fazie realizacji 4 obwodnice.
D. Policja zebrała dane o wypadkach i wskazała miejsca koncentracji wypadków. Zebrane
dane po odpowiednim opracowaniu przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przekazane dla zarządców dróg odpowiedniego szczebla. Z informacji
uzyskanych od zarządców, część wskazanych miejsc była uwzględniona w programach
poprawy brd, a inne uzasadnione wnioski zostały przyjęte do realizacji. W ramach tych
działań dokonano zmian w organizacji ruchu, montując bariery sprężyste rozdzielające
kierunki ruchu do jazdy w kierunkach przeciwnych. Szczególnie ma to zastosowanie na
niebezpiecznych zakrętach w terenie zabudowanym. Zamontowano ponad 30 tys. tzw.
„kocich oczek”, które w sposób istotny ułatwiają jazdę w nocy i podczas obniżonej przejrzystości powietrza, szczególnie w rejonie zakrętów i skrzyżowań. Ważnym elementem są
tablice elektroniczne informujące kierujących o stanie nawierzchni, temperatury i porywistym wietrze. Wytypowano i oznakowano 2 nowe „czarne punkty”.
E. Z dniem 01.01.2002 r. oraz z końcem roku weszło w życie szereg znowelizowanych przepisów prawa. Wszystkie te zmiany zostały rozpropagowane przy udziale środków masowego przekazu. Policjanci WRD KWP w Poznaniu przedstawiciele PZMot – u, Automobilklubu, WORD- ów, uczestniczyli w programach radiowych i telewizyjnych, komentując i
wyjaśniając wątpliwości dotyczących nowelizowanych przepisów. Przeprowadzono dystrybucję broszur wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany w przepisach o ruchu drogowym umieszczono również w
Internecie na stronie KWP w Poznaniu.
W pierwszym półroczu 2002 roku, z inicjatywy WRD KWP w Poznaniu, radio „Merkury”
Poznań emitowało konkurs radiowy pn. „Bezpieczna Szkoła Jazdy”. Mimo zaprzestania
emisji konkursu, policjanci nadal przekazywali w każdy poniedziałek dane podsumowujące
zagrożenie na drogach w okresie minionego weekendu oraz komentowali aktualne przyczyny powstawania wypadków drogowych oraz udzielali rad i wskazówek dla uczestników
ruchu drogowego.
W 2002 roku odnotowano ponad 400 różnych wystąpień, wywiadów, reportaży oraz artykułów o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, w których występowali przedstawiciele podmiotów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
W maju przeprowadzono Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu
Drogowego 2002 Roku”, który odbył się na terenie Ośrodka Szkolenia Policji KWP w Poznaniu oraz na Torze Samochodowym „Poznań”. Zmagania najlepszych policjantów służby
ruchu drogowego województwa stały się przyczynkiem do ukazania się szeregu publikacji
dotyczących przedstawienia trudnych warunków pełnienia służby oraz przybliżenia społeczeństwu roli policjanta ruchu drogowego, nie tylko widzianego z urządzeniem do rejestrowania prędkości jazdy i nakładającego grzywnę.
Komenda Wojewódzka Policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego bardziej położyła nacisk na:
- kaskadowy pomiar prędkości jazdy,
- wychwytywanie i eliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających bezpieczeństwu jazdy,
- surowe karanie kierujących, którzy kontynuują jazdę z pasa ruchu nie przeznaczonego
do jazdy w określonym kierunku /szczególnie w rejonie skrzyżowań/. Działanie to spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem u innych kierujących,
- realizowanie kontroli ruchu drogowego w ruchu przez nieoznakowane pojazdy.
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F. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego realizowały ustawowy obowiązek działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto, że WORD – y na obszarze
swojego umownego działania powinny być wiodącymi podmiotami w zakresie znajomości
przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do najistotniejszych
przedsięwzięć realizowanych przez nie, należy zaliczyć:
- sponsorowanie konkursów i imprez organizowanych przez siebie i inne podmioty,
- organizowanie szkoleń i narad z podmiotami szkolącymi kandydatów na kierowców
i kierowców,
- wspólne narady z przedstawicielami starostw, mające na celu podniesienie poziomu
wyszkolenia kandydatów na kierowców,
- organizowanie szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
- zakup i przekazanie dla szkół pomocy naukowych i literatury pomocnej w realizacji
przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”,
- zakup i przekazanie do dyspozycji szkół kilkunastu tysięcy pasków i naklejek odblaskowych ,
- uczestnictwo egzaminatorów w egzaminach na kartę rowerową i motorowerową,
- budowa miasteczka ruchu drogowego w WORD Kalisz,
- cykl szkoleń dla kierowców z największych baz transportowych byłego województwa
konińskiego,
Ogółem wydatki poniesione przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2002 roku wyniosły - 149 674 złote.
W bieżącym roku z uwagi na zakończenie inwestycji w WORD – ach, wielkość nakładów
będzie znacznie większa.

3.16. Województwo zachodniopomorskie
1. Ocena stanu brd ze wskazaniem głównych problemów charakterystycznych dla
województwa.
Województwo Zachodniopomorskie z racji swoich walorów turystycznych charakteryzuje się
znacznym sezonowym wzrostem ruchu pojazdów w okresie letnim. Liczne rzesze turystów
udają się do nadmorskich miejscowości wypoczynkowych oraz ośrodków turystycznych na
Pojezierzu Pomorskim. Nałożenie się tego ruchu z wyjazdami weekendowymi w dniach wolnych od pracy oraz ruchem samochodów ciężarowych powoduje powstawanie wielokilometrowych zatorów pojazdów na drogach województwa.
Nadgraniczne położenie województwa oraz rozwinięta baza promowa powoduje dalsze
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów w kierunku drogowych i morskich przejść granicznych. Ruch ten od kilku lat kształtuje się na poziomie 12 mln pojazdów, w tym ok. 800 tys.
samochodów ciężarowych. Po uruchomieniu niemieckiej autostrady A-20 Lubeka – Szczecin
nastąpi dalszy wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez przejścia graniczne w Kołbaskowie i Lubieszynie, a w konsekwencji i przez Szczecin. Należy liczyć się z tym , iż pogorszy
się przepustowość dróg przez co pogorszy się bezpieczeństwo ruchu na drogach.
W 2002 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego, odnotowano 2.175 wypadków drogowych, w których 248 osób poniosło śmierć, 2.713 doznało obrażeń ciała oraz zanotowano 16.625 kolizji drogowych.
W porównaniu do 2001 roku stwierdzono:
- wzrost liczby wypadków o 6, tj. 0,3 %,
- taką samą liczbę zabitych jak w roku ubiegłym,
- spadek liczby rannych o 45 tj. 1,6 %,
- wzrost liczby kolizji o 571, tj. 3,6 %.
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WYPADKI
2000
2001
2002
2.455 2.169 2.175

ZABICI
2000
2001
2002
333
248
248

RANNI
KOLIZJE
2000
2001
2002
2000
2001
2002
2.996 2.758 2.713 15.357 16.054 16.625

Miejsce powstawania wypadków i ich ciężkość
W 2002 roku na terenie zabudowanym wydarzyło się 68% ogółu wypadków, w których
śmierć poniosło 95 osób (38,3% ogółu osób zabitych), a 1.702 doznały obrażeń ciała (62,7%
ogółu osób rannych).
Na terenie niezabudowanym wydarzyło się 695 wypadków drogowych (32,0 %), w których
153 osoby zginęły (61,7 %), a 1011 zostało rannych (37,3 %).
Na terenie niezabudowanym nastąpił wzrost liczby wypadków o 8,4 % natomiast wzrost ofiar
śmiertelnych o 2,2 % nastąpił na terenie zabudowanym.
Nadal większa śmiertelność występowała w wypadkach na terenie niezabudowanym. W roku
2002 wskaźnik zabitych na 100 wypadków wyniósł:
• obszar niezabudowany
- 22,0
• obszar zabudowany
- 6,4
Ofiary wypadków drogowych
W wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 2961 osób, w tym 248 osób poniosło
śmierć, tj. 8,4 % ogółu ofiar. Wśród ofiar śmiertelnych największą grupę stanowili:
• kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych - 128 osób zabitych, tj. 51,6 % ogółu
zabitych,
• piesi - 68 ofiar śmiertelnych, tj. 27,4 % ogółu zabitych,
• rowerzyści i motorowerzyści - 30 osób zabitych, tj. 12,1 % ogółu zabitych,
• kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych - 11 osób zabitych, tj.4,4 % ogółu zabitych,
• kierowcy i pasażerowie motocykli - 6 osób zabitych, tj. 2,4 % ogółu zabitych.
Struktura wieku ofiar wypadków drogowych
2000

OFIARY
2001

2002

2000

ZABICI
2001

2002

2000

RANNI
2001

2002

0-6

130

103

73

5

6

3

125

97

70

7 - 14

279

231

239

6

7

10

273

224

229

15 - 17

205

189

163

11

9

14

194

180

149

18 - 24

615

600

579

61

51

33

554

549

546

25 - 39

713

660

694

76

59

67

637

601

627

40 - 59

828

711

741

101

68

75

727

643

666

60 i więcej lat

559

513

473

73

48

46

486

465

427

3329

3007

2962

333

248

248

2996

2759

2714

GRUPY WIEKU

OGÓŁEM

Największy wzrost liczby ofiar odnotowano w grupie wiekowej 25 – 39 lat, w tym: wzrost
liczby zabitych o 8, tj. 13,6 %, wzrost liczby rannych o 26, tj. 4,3 % oraz w grupie wiekowej
40 – 59 lat, w której nastąpił wzrost liczby zabitych o 7, tj. 10,3 %, a także wzrost liczby
rannych o 23, tj. 3,6 %.
Największą poprawę w ogólnej liczbie zabitych odnotowano w grupie wiekowej 18 – 24 lata:
spadek o 18 ofiar śmiertelnych, tj. 35,3 %.
W roku 2002 w wypadkach drogowych 312 ofiar to dzieci do lat 14 (w porównaniu do 2001
r.nastąpił spadek o 22 ofiary, tj. 6,6 %), w tym: 13 ofiar śmiertelnych (poziom roku ubiegłego) i 299 osób rannych (w porównaniu do ub.r. spadek o 22, tj. 6,9 %). Należy zaznaczyć,
że w ww. grupie wiekowej o 29,1 % spadła liczba ofiar dzieci do lat 6 (w tym zabitych – o 3,
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tj. 50 %, a rannych o 27, tj. 28,2 %). Wzrosła liczba ofiar w grupie wiekowej od 7 do 14 lat,
w tym ofiar śmiertelnych o 3, tj. 42,9 %.
Szczególną grupą, na którą nadal należałoby zwracać bezpośrednio uwagę, to dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 0 – 17 lat. W 2002 r. w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 475 osób w tym wieku (w porównaniu do 2001r. nastąpił spadek o 48 ofiar, tj.
9,2 %), 27 poniosło śmierć (nastąpił wzrost o 5, tj. 22,7 %), a 448 doznało obrażeń ciała
(nastąpił spadek o 53, tj. 10,6 %).

Rodzaje wypadków drogowych
Do najczęstszych rodzajów wypadków drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego zaliczyć należy:
• zderzenie się pojazdów w ruchu - 872 wypadki, tj. 40,1 % ogółu wypadków (wzrost o 13,
tj. 1,5 %), w których 99 osób poniosło śmierć, tj. 39,9 % ogółu zabitych (wzrost o 4, tj.
4,2 %), a 1.206 doznało obrażeń ciała, tj. 44,5 % ogółu rannych (spadek o 7, tj. 0,6 %);
• najechanie na pieszego - 750 wypadków, tj. 34,5 % ogółu wypadków (spadek o 42,tj. 5,3
%), w których 61 osób zginęło, tj. 24,6 % ogółu zabitych (spadek o 3, tj. 4,7 %) oraz 740
osób zostało rannych, tj. 27,3 % ogółu (spadek o 39, tj. 5,0 %);
Przyczyny i sprawcy wypadków drogowych
Wypadki z winy kierującego
Z winy kierującego zaistniało 1708 wypadków drogowych, tj. 78,7 % ogółu (w porównaniu
do ub.r. wzrost o 1,9 %), w których 195 osób poniosło śmierć, tj. 78,6 % ogółu (wzrost o 1
%), a 2257 doznało obrażeń ciała, tj. 83,3 % ogółu (spadek o 0,4 %).
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących to:
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
• nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,
• nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.
Wypadki drogowe z winy pieszego
W 2002 r. z winy pieszego zaistniało 338 wypadków drogowych, tj. 15,6 % ogółu (spadek o
10,3 %), w których 40 osób poniosło śmierć, tj. 16,1 % (w porównaniu do ub.r. wzrost o
37,9 %) oraz 301 doznało obrażeń ciała, tj. 11,1 % (spadek o 18,2 %).
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych użytkowników dróg to:
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem,
• nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody,
• nieprawidłowe przekraczanie jezdni (przebieganie).

Wypadki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego
W 2002 roku odnotowano 437 wypadków drogowych, tj. 58,3 % ogółu wypadków z pieszymi
(spadek o 11,9%) w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego.
2. Informacja na temat współdziałania organów administracji rządowej z organami
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie brd.
Współdziałanie to odbywa się głównie na płaszczyźnie działalności Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w składzie której działają ich przedstawiciele. W ramach
Wojewódzkiej Rady działają 3 zespoły eksperckie: „CZŁOWIEK”, „DROGA I POJAZD”,
„EDUKACJA I PROPAGOWANIE BRD”.
W roku 2002 odbyły się 2 posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady BRD pod przewodnictwem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 2 posiedzenia zespołów eksperckich Rady.
Podczas odbytych posiedzeń dokonano oceny organizacji i przebiegu zimowego utrzymania
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w okresie zimy 2001/2002, analizie poddano
stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego, wpływu oświetlenia
ulic i dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz konieczność poprawy oznakowania
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dróg. Również analizie poddano możliwości wprowadzania czasowego ograniczania prędkości
na drogach przebiegających przez miejscowości oraz omawiano zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników
ruchu.
Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego otrzymali
po 10.000 zł ze środków Krajowej Rady BRD na szkolenie. W dniach 25 i 26 listopada 2002 r.
zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla 49 pracowników administracji samorządowej i
administracji drogowej, odpowiedzialnych za zarządzanie drogami i ruchem drogowym na terenie starostw i województwa. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z Urzędem Marszałkowskim przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.
W efekcie analizy otrzymywanych sygnałów oraz nieprawidłowości stwierdzanych podczas
kontroli, wykonywanych w ramach nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym na drogach
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a dotyczących konieczności wprowadzania zmian w
zakresie przepisów prawnych, regulujących zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zostało
skierowane do Ministra Infrastruktury wystąpienie z dnia 17 stycznia 2002 r. znak: RIT.IVMK-0053/P-1/2002 przewodniczącego WR BRD w sprawie zmian przepisów w tym zakresie.
3. Realizacja programach działań na rzecz poprawy brd w 2002 roku
W zakresie podjętych działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i
młodzieży w województwie zachodniopomorskim, zrealizowane zostały następujące zadania:
- wybudowano 4.507 m chodników wzdłuż dróg krajowych, przebiegających przez małe
miejscowości,
- wybudowano 3 azyle dla pieszych,
- wykonano 8 nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic,
- zmodernizowano 5 skrzyżowań ulic, dostosowując je do ruchu okrężnego,
- w celu uspokojenia ruchu zamontowano dalszych 10 progów zwalniających, 30 półkul oraz
110 słupków S-6 i 120 ramek izolujących ruch pieszych,
- zamontowano na 4 skrzyżowaniach lustra drogowe.
W oparciu o dane z Policji, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, opracowywana jest na bieżąco aktualizacja mapy zdarzeń drogowych w województwie.
W zakresie edukacji, informacji i popularyzacji kształtowania opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze działania prowadziły ośrodki ruchu drogowego w ścisłej
współpracy z Policją, Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty i szkołami, samorządami
lokalnymi, zarządami dróg, Pogotowiem Ratunkowym oraz różnymi organizacjami pozarządowymi m.in. PZMot, Caritas, a także przedsiębiorstwami transportowymi i organizatorami
targów motoryzacyjnych oraz dealerami samochodowymi, w zakresie propagowania idei brd.
Dobra współpraca z mediami w tym zakresie pozwala osiągać zamierzone efekty.
Do najbardziej popularnych form edukacyjnych należy zaliczyć organizację turniejów wiedzy i
konkursy plastyczne o tematyce brd, masowe imprezy promujące zasady brd, utworzenie
miasteczek ruchu drogowego i przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz testów egzaminacyjnych na kartę rowerową i motorowerową. W zorganizowanych imprezach i szkoleniach wzięło udział łącznie ok. 66 tysięcy osób, a w turniejach motorowych uczestniczyło ok.
200 szkół ponadpodstawowych.
Ośrodki ruchu drogowego prowadzą, ponadto różnego rodzaju szkolenia m. in.:
- dla kierowców naruszających przepisy, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz
dla kierowców wykonujących zarobkowy transport drogowy osób i mienia,
- organizują wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym kursy pomocy przedmedycznej.
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Uczestnicy imprez, w tym dzieci i młodzież szkolna otrzymywały podręczniki do wychowania
komunikacyjnego, broszury, foldery i ulotki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jako upominki i nagrody otrzymywały m.in. książeczki z serii „Bezpieczna droga do szkoły,
dzienniczki ucznia „Jak bezpiecznie i wesoło witać się i żegnać ze szkołą”, okładki na legitymacje dla uczniów klas pierwszych, a także notesy z hasłami promującymi noszenie elementów odblaskowych. Najmłodsi uczniowie dostawali elementy odblaskowe. Na realizację zadań
w zakresie promocji brd tylko w ośrodkach ruchu drogowego wydatkowano prawie 88.000 zł.

Egzekucja przepisów ruchu drogowego, w tym nowe rozwiązania podnoszące efektywność
kontroli ruchu drogowego
Policja przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji
Transportu Drogowego, Urzędu Celnego i Straży Granicznej prowadziła szereg działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa. Działania ukierunkowane były na:
- ujawnianie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz przestępstw związanych z
motoryzacją,
- kontrolę przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy,
- kontrolę ładunków niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w czasie wyjazdów w rejony
nadmorskie – nasilone we wszystkie weekendy sezonu letniego,
- ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych i na szkodę pieszych,
- ujawnianie cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP,
- kontrolę stanu technicznego pojazdów, które wyjechały bezpośrednio ze stacji diagnostycznych po przeprowadzonym przeglądzie
- kontrolę autobusów, gimbusów oraz autobusów przewożących dzieci do szkoły.
Ponadto prowadzone były działania o charakterze prewencyjno–profilaktycznym takie, jak
np. program „Kierowco zwolnij – pieszy na drodze”, „Kierowco żyj i pozwól żyć innym”, „Bezpieczna Gwiazdka”, „Stop czerwone światło”, „Tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Dzieci i młodzież szkolna uczestniczy w zajęciach wychowania komunikacyjnego, prowadzonego przez nauczycieli, z których większość ukończyła kursy z tego zakresu, a organizowane
przez Ośrodki Politechniczne w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim oraz przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z wychowania komunikacyjnego jak również ich doskonalenie odbywa się m.in. poprzez udział dzieci i
młodzieży w Turniejach Wiedzy o Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i Turniejach
Motoryzacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych.
4. Inne istotne informacje związane z problematyką brd.
W licznych spotkaniach z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego omawiano zmiany dotyczące transportu i przewozów drogowych.
W roku 2002 Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie w ramach działań
na rzecz poprawy brd zainicjował cykliczną imprezę pod nazwą „DZIEŃ OTWARTY”, w ramach której:
- prowadzi seminaria na temat zmian w przepisach ruchu drogowego;
- udziela praktycznych rad jak dobrze i bezpiecznie jeździć samochodem;
- stwarza dla społeczeństwa warunki do poszerzania i sprawdzenia wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego;
- przeprowadza nieodpłatne badania techniczne układu hamulcowego i kierowania, oświetlenie, ogumienia i ogólny stan pojazdów.
Nadal istotnym utrudnieniem dla uzyskania lepszych efektów poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego jest brak wydzielonych w budżecie środków finansowych na zadania, realizowane
przez Wojewódzką Radę BRD.
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