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Wprowadzenie
Transport jest jednym z głównych sektorów gospodarki zapewniających zatrudnienie i dobrobyt ludności,
lecz coraz częściej jest on jednak kojarzony z potencjalnym zagrożeniem. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(nazywane dalej brd) jest istotnym elementem w mobilności społeczeństwa. Ze wszystkich gałęzi transportu
najbardziej niebezpieczny jest właśnie transport drogowy i to on przynosi największe straty wyrażone ilością
zabitych: szacuje się, że ponad 90 % wszystkich ofiar śmiertelnych w transporcie ginie w następstwie wypadków
drogowych. Co roku w Polsce ginie niewielkie miasteczko, a każdego dnia żniwo śmierci wypadków drogowych
w Europie dorównuje katastrofie średniej wielkości samolotu rejsowego. Od 1970 roku wypadkach drogowych na
terytorium Wspólnoty straciło życie ponad 1,64 miliona osób. Każdego roku na drogach państw Unii ginie ponad
40,000 ludzi, a dalszych 1,7 miliona zostaje rannych. Wyrażając to w inny sposób, co osiemdziesiąty obywatel
Zjednoczonej Europy zakończy swoje życie średnio o 40 lat za wcześnie, a co trzeci mieszkaniec Wspólnoty trafi
do szpitala w następstwie wypadku drogowego. Kraje Unii Europejskiej dawno już zrozumiały, że oprócz czysto
humanitarnego wymiaru jaki ma redukcja ludzkiego bólu i cierpienia, dzięki inwestycjom w efektywną redukcję
liczby wypadków drogowych i ich ofiar możliwe jest zaoszczędzenie zasobów znacznie przewyższających
nakłady, które obecnie pochłania utrata produktywności, rehabilitacja ofiar i likwidacja skutków wypadków.
Sektor transportu w krajach Unii Europejskiej zatrudnia ponad 10 mln. osób i generuje ok. 10% unijnego
PKB. Całkowite koszty wypadków drogowych w Unii szacowane są na 160 miliardów euro rocznie, co odpowiada
mniej więcej 2% PKB Wspólnoty.
Tymczasem w Polsce roczne straty z tytułu kosztów wypadków drogowych szacowane są na ponad 2,11
% PKB 1 – mniej więcej tyle warte są zasoby, które nasz kraj bezproduktywnie traci na pokrywanie społecznych i
ekonomicznych kosztów wypadków drogowych. Dla porównania przyrost PKB w roku 2003 w porównaniu z
rokiem 2002 wyniósł 3,7%2. Jak widać nie stoimy przed dylematem czy warto wydawać pieniądze na brd skoro i
tak każdego roku kraj musi przeznaczać na ten cel olbrzymie nakłady. Należy raczej zastanowić się jak
skutecznie zapobiegać tym niepotrzebnym stratom.
Dlatego też w opublikowanej w 2001 r. przez Komisję Europejską Białej Księdze „Europejska polityka
transportowa do roku 2010: czas na decyzje” szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu transportu, przy
czym duże zainteresowanie skierowano na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wspólnota postawiła sobie za cel
zmniejszenie o 50% liczby zabitych w wypadkach drogowych do 2010 roku i jednocześnie wezwała do
zwiększenia nakładów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czerwcu 2003 r. opublikowany został
Europejski Program Działań BRD, który pod hasłem wspólnej odpowiedzialności formułuje strategię działań i
wskazuje na możliwości poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach w oparciu o zintegrowane wdrażanie
najskuteczniejszych rozwiązań.
Ponieważ nakłady na brd odznaczają się wysoką rentownością, właściwe inwestowanie w poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoliłoby na zaoszczędzenie zasobów, które można by wtedy przeznaczyć
na rozwój gospodarczy. Jest to osiągalne w horyzoncie czasowym przewidzianym w Krajowym Programie BRD;
wymaga jednak przydzielenia na ten cel odpowiednich środków finansowych i wsparcia ze strony wszystkich
sektorów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach. Pamiętajmy przy tym, że chodzi tu o
zdrowie i życie naszych obywateli – bezpieczeństwo ruchu drogowego jest częścią bezpieczeństwa publicznego i
jako takie powinno być traktowane jako działania zmierzające do poprawy warunków życia społeczeństwa. O
rozmiarze zagrożenia świadczy fakt, że wypadki drogowe odpowiedzialne są w naszym kraju za jedną czwartą
zgonów z przyczyn zewnętrznych i są pierwszą przyczyną śmierci ludzi młodych – najbardziej perspektywicznej i
produktywnej części społeczeństwa. Zjawisko to dotyka w podobnym stopniu pozostałe kraje Unii.
Na podstawie obliczeń IBDiM całkowite koszty wypadków drogowych w 2002 r. wyniosły 16.326.443.529 PLN (Instytut Badawczy
Dróg i Mostów) przy podanej przez GUS wartości PKB wynoszącej 772.248.000.000 PLN (Centralne Informatorium Statystyczne tel.
(22) 608 31 61).
2 www.stat.gov.pl
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Również lista priorytetowych zagrożeń w ruchu drogowym w Polsce w dużej mierze pokrywa się z
istniejącymi na drogach Wspólnoty: nadmierna i niedostosowana do warunków prędkość, alkohol, młodzi
kierowcy, ciężkość wypadków i brak stosowania urządzeń ochronnych, narażenie niechronionych użytkowników
dróg oraz „czarne punkty”. Również nasze dążenia są zasadniczo zbieżne z unijnymi pod kątem podejścia do
zagadnienia bezpieczeństwa ruchu, kierunków działań i priorytetów realizacji. Od 2001 r. Polska posiada
systemowy plan poprawy BRD, jakim jest zatwierdzony przez Rząd Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego GAMBIT 2000. W naszym kraju należy jednak położyć znacznie większy nacisk na ochronę
pieszych, którzy stanowią ponad jedną trzecią zabitych na drogach.
Mimo poprawy sytuacji w ciągu ostatnich czterech lat w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Polsce zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym jest nadal prawie dwukrotnie większe niż w przodujących
krajach UE, zaś prawdopodobieństwo śmierci uczestnika wypadku jest średnio cztery razy wyższe.
Jednocześnie środki finansowe i zasoby ludzkie przeznaczane na poprawę tej sytuacji są w naszym kraju daleko
niewystarczające. Poprawę sytuacji może przynieść systemowe wdrażanie zadań określonych w Krajowym
Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000 pod warunkiem pozyskiwania
odpowiednich do skali zagrożenia środków finansowych na ich realizację określonych w w/w programie zadań.
W 2003 r. odbyło się jedno plenarne posiedzenie KR BRD w wyniku którego między innymi zatwierdzono
Sprawozdanie pt.: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie
w 2002 r.” Zostało ono następnie zatwierdzone przez Kierownictwo resortu infrastruktury oraz przekazane do
akceptacji Rządu i Parlamentu, a w dalszej kolejności przedłożone Prezydentowi RP. W analizowanym okresie
odbyło się też kilka spotkań grup roboczych KR BRD: ds. infrastruktury i ds. prawnych.
Przedłożone sprawozdanie obejmuje:
-

w części pierwszej syntezę stanu brd w Polsce, działania podejmowane na rzecz poprawy brd oraz
podsumowanie i wnioski,
w części drugiej szczegółowe działania podejmowane na rzecz poprawy brd w 2003 r. przez administrację
rządową szczebla centralnego oraz inne podmioty i organizacje społeczne,
w części trzeciej stan brd w poszczególnych województwach,
w części czwartej działania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach.
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CZĘŚĆ I
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.
Synteza
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1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane
w tym zakresie 2003 r. - synteza
1.1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
I. Liczba wypadków w 2003 roku.
W 2003 roku zaistniało 51.078 wypadków drogowych, w których zginęło 5.640 osób, a 63.900
zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano :
- mniej wypadków o 2.481, tj. -4,6% ,
- mniej zabitych o 187, tj. –3,2%,
- mniej rannych o 3.598 tj. –5,3%
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Poniższa tabela przedstawia liczby wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych
województwach w 2003 r w porównaniu z 2002 rokiem.
Województwa

Wypadki

Zabici

Ranni

2003r

2002r

2003r

2002r

2003r

2002r

2.960

3.242

374

393

3.544

3.974

2.495

2.626

290

320

3.123

3.343

2.644

3.043

336

354

3.372

3.954

Lubuskie

788

799

180

177

1.055

1.083

Łódzkie

4.628

4.631

493

509

5.562

5.543

Podlaskie

1.361

1.452

215

209

1.742

1.877

Małopolskie

4.973

5.286

365

375

6.373

6.820

Mazowieckie

3.346

3.794

565

696

4.202

4.713

Opolskie

1.348

1.366

163

141

1.725

1.756

Podkarpackie

2.229

2.250

250

223

2.726

2.746

Pomorskie

3.262

3.682

276

285

4.362

4.894

Śląskie

6.379

6.421

513

513

7.814

7.930

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie

2.171

2.209

242

292

2.719

2.708

1.907

1.787

270

251

2.492

2.314

5.071

5.362

525

520

6.495

7.079

243

250

2.551

2.715

340

319

4.043

4.049

5.640

5.827

63.900

67.498

Dolnośląskie
Kujawsko –
pomorskie
Lubelskie

Zachodniopomorskie
2.057
2.179
Komenda Stołeczna
3.459
3.430
Policji*
Ogółem
51.078
53.559
* KSP wraz z podległymi Komendami Powiatowymi Policji
II. Rytm wypadków drogowych w 2003 roku.

W 2003 roku najwięcej wypadków zaistniało w październiku 4.939 (tj. 9,7% ogólnej liczby), najmniej
odnotowano w lutym 2.777 (tj. 5,4% ogólnej liczby). W roku ubiegłym najwięcej wypadków miało miejsce
również w październiku 5.479 (tj. 10,2% ogólnej liczby).
Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia stwierdzono, że ich
nasilenie następuje w piątki. W 2003 roku w piątki w 8.574 wypadkach zginęło 961 osób, a rannych
zostało 10.421 osób.
W ciągu dnia najniebezpieczniejsze są godziny od 15 do 20. W godzinach tych miało miejsce 18.015
wypadków (tj.35,2% ogólnej liczby). Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach nocnych pomiędzy
północą, a godziną piątą rano.

8

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Poniższa tabela przedstawia wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące w
porównaniu z rokiem 2002.
Wypadki
Miesiące

Zabici

Ranni

2003r.

2002r

2003r

2002r

2003r

2002r

Styczeń

3.501

2.786

383

310

4.334

3.421

Luty

2.777

3.823

246

433

3.502

4.711

Marzec

3.065

3.947

349

432

3.865

4.924

Kwiecień

3.516

3.951

360

396

4.426

5.052

Maj

4.600

5.008

415

467

5.750

6.385

Czerwiec

4.922

5.078

483

491

6.227

6.572

Lipiec

4.924

4.893

564

517

6.435

6.468

Sierpień

4.915

5.034

555

561

6.419

6.679

Wrzesień

4.871

4.926

573

516

5.996

6.202

Październik

4.939

5.479

625

662

6.028

6.696

Listopad

4.363

4.612

541

554

5.295

5.551

Grudzień

4.685

4..022

546

488

5.623

4.837

R a z e m.

51.078

53.559

5.640

5.827

63.900

67.498
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Tendencja wypadków w badanym okresie.
Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

2003r

2002=100%

2003r

2002=100%

2003r

2002=100%

Styczeń

3.501

125,7

383

123,5

4.334

126,7

Luty

2.777

72,6

246

56,8

3.502

74,3

Marzec

3.065

77,6

349

80,8

3.865

78,5

Kwiecień

3.516

89,0

360

90,9

4.426

87,6

Maj

4.600

91,8

415

88,9

5.750

90,0

Czerwiec

4.922

96,9

483

98,4

6.227

94,7

Lipiec

4.924

100,6

564

109,1

6.435

99,5

Sierpień

4.915

97,6

555

98,9

6.419

96,1

Wrzesień

4.871

98,9

573

111,0

5.996

96,7

Październik

4.939

90,1

625

94,4

6.028

90,0

Listopad

4.363

94,6

541

97,6

5.295

95,4

Grudzień

4.685

116,5

546

111,9

5.623

116,2

Razem

51.078

95,4

5.640

96,8

63.900

94,7

III. Rodzaje wypadków.
Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2003 roku zaistniało 23.287
wypadków tego typu, co stanowiło 45,6% wszystkich. Pociągnęły one za sobą również najwięcej ofiar
śmiertelnych, bo 2.331 (41.4% ogółu zabitych) oraz 32.928 osób rannych (51,5 % wszystkich rannych).
Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń
w 2003 roku było 17.002 (33,3%), w ich wyniku zginęło 1.859 osób (33,0%), a 16.252 zostały ranne
(25,4%).
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Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.
Rodzaj zdarzenia

Najechanie na

Zderzenie się pojazdów w ruchu
Pieszego
Unieruchomiony pojazd
Drzewo, słup, inny obiekt drogowy
Zaporę kolejową
Dziurę, wybój, garb
Zwierzę
Wywrócenie się pojazdu
Wypadek z pasażerem
Inne

Wypadki
2003r 2002r
23.287 24.118
17.002 18.703
615
634
5.530 5.653
4
3
57
48
102
118
2.483 2.804
620
605
1.375 1.317

Zabici
2003r 2003r
2.331 2.367
1.859 1.858
47
53
1.041
909
0
1
3
2
3
2
210
224
44
46
102
111

Ranni
2003r 2002r
32.928 34463
16.252 18089
795
807
7.834
8187
4
6
66
58
139
156
3.462
3937
788
804
1.631
1589

IV. Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.
Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W 2003 roku byli oni sprawcami 41.370
wypadków (co daje 81% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 4.382 osoby, a 54.835 zostało
rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (11.265
wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9.937 wypadków), nieprawidłowe wykonywanie
takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (4.936 wypadków).
IV a. Sprawcy wypadków. Piesi.
Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2003 roku spowodowali oni 8.446 wypadków,
w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 1.064 osoby, a rannych zostało 7.664 uczestników ruchu.
Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 4.703 wypadki tj. 55,7% wszystkich
spowodowanych przez pieszych; następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 1.120 wypadków oraz
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 649 wypadków.
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Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących
Wypadki

Zabici

Ranni

Przyczyny wypadku
2003r

2002r

2003r

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 11.265 11.905 1.650

2003r

2002r

1.755 16.407 17.629

9.937 10.265

629

602

13.626 14.241

Wyprzedzanie

3.041

3.124

402

387

4.329

4.536

Omijanie

1.089

1.259

124

117

1.228

1.395

Wymijanie

806

810

115

111

1.119

1.149

Przejeżdżanie przejść dla pieszych

3.410

4.014

177

188

3.527

4.125

Skręcanie

1.803

1.817

124

124

2.178

2.164

Zatrzymywanie postój pojazdu

37

31

2

2

51

44

Cofanie

779

758

18

27

805

790

1.160

1.244

236

251

1.668

1.804

Wjazd przy czerwonym świetle

594

637

26

25

807

888

Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

139

128

14

7

185

175

1.911

58

69

2.373

2.571

Nieprawidłowe

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

2002r

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

Niezachowanie bezpiecznej odległości między
1.768
pojazdami
Gwałtowne hamowanie

133

131

6

7

173

178

Jazda bez wymaganego oświetlenia

173

165

46

36

172

163

Zmęczenie, zaśnięcie

440

497

98

106

656

729

Ograniczenie sprawności motorycznej

590

577

56

66

772

727
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Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.
Wypadki

Zabici

Ranni

Przyczyny wypadków
2003r

2002r

2003r

2002r

2003r

2002r

Stanie na jezdni, leżenie

375

386

177

161

204

240

Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

304

354

77

88

243

290

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

570

612

35

39

555

596

3.836

4.232

482

545

3.497

3.845

867

906

54

54

837

882

68

77

7

7

61

71

1.052

1.008

69

80

1.009

951

Przekraczanie jezdni w miejscu
niedozwolonym

649

782

85

104

585

701

Chodzenie po torowisku

24

20

9

7

16

13

Wskakiwanie do pojazdu w ruchu

17

31

3

3

15

28

Zabawa na jezdni

18

19

1

0

18

19

Wtargnięcie na jezdnię

393

453

18

10

382

449

Przed jadącym
Nieostrożne wejście pojazdem
na jezdnię
Zza pojazdu,
przeszkody
Nieprawidłowe
przekraczanie jezdni

Zatrzymywanie,
cofanie
Przebieganie

Dzieci do lat 7

IV b. Sprawcy wypadków. Pasażerowie.
Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2003 roku spowodowali oni 126
wypadków, pociągnęły one za sobą 8 osób zabitych i 129 rannych.
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V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.
Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol.
Uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali w 2003 roku 5.800 wypadków, co stanowi
11,4% ogółu.
W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 777 wypadków mniej (tj. –11,8%) .
Liczba wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu.
Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

2003r

2002r

2003r

2002r

2003r

2002r

Z winy kierującego

3.913

4.460

495

568

5.268

6.118

Z winy pieszego

1.737

1.971

191

215

1.611

1.822

Z winy pasażera

26

19

0

3

30

18

Z innych przyczyn

78

75

14

9

89

80

Współwina uczestników ruchu

46

52

11

14

39

42

Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. W odniesieniu do
ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili
9,5%.
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.
Wypadki

Zabici

Ranni

Przyczyny wypadku
2003r

2002r

2003r

2002r

2003r

2002r

1.525

1.852

238

286

2.233

2.797

447

517

40

34

598

680

Wyprzedzanie

167

186

23

28

229

246

Omijanie

116

126

18

13

127

145

Wymijanie

112

113

10

22

165

175

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla
pieszych

66

80

7

6

69

82

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

224

284

34

41

314

412

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

Nieprawidłowe

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
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W porównaniu z 2002 rokiem stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem
alkoholu ( w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 10.100 osób.

Styczeń-grudzień 2002 r - art.87§ §1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK
Styczeń-grudzień 2003 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK

Liczba ujawnionych osób
157.218
167.318

VI. Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.
Od stycznia do grudnia 2003 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.603 wypadkach drogowych, ich
skutkiem była śmierć 360 osób i rany odniesione przez 2.401 uczestników ruchu.
W roku 2003 do jednostek Policji zgłoszono 367.700 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą
wyłącznie straty materialne. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 358.807 kolizji,
nastąpił wzrost o 2,5%.
Opracowano w Zarządzie Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.

1.2. Synteza działań podejmowanych na rzecz poprawy brd
W 2003 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowała następujące zadania:
1. nadzorowała i finansowała wojewódzkie programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
współfinansowane ze środków Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego. Program obejmuje
niewielkie zadania z zakresu poprawy brd na drogach wojewódzkich i powiatowych. Pierwsza pilotażowa
edycja programu objęła trzy województwa: małopolskie, podlaskie oraz pomorskie i zakończyła się w
połowie 2003 r. Ogółem w ramach pierwszej edycji programu zrealizowano zadania o wartości 12,53
miliona złotych, z czego 7,06 miliona pochodziło z pożyczki Banku, zaś pozostałe fundusze dołożyły
budżety samorządowe.
2. zaplanowała drugą edycję programu obejmującą kolejne pięć województw (lubelskie, łódzkie,
mazowieckie, śląskie i wielkopolskie) w latach 2003 - 2004. Oczekuje się, że zaangażowanie środków
Banku wyniesie 17,5 miliona złotych, co pozwoliłoby na wykreowanie nakładów inwestycyjnych na
poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich i powiatowych o całkowitej wartości ponad 35
milionów złotych.
3. zleciła prowadzenie systematycznych pomiarów wykorzystania pasów bezpieczeństwa w połączeniu z
pomiarem prędkości oraz stosowania pasów przez kierowców i pasażerów. Dane te są wskaźnikiem
efektywności działań prewencyjnych policji ukierunkowanych na egzekwowanie ograniczeń prędkości i
jazdy w zapiętych pasach.
4. zleciła opracowanie Programu Szkoleń z zakresu brd. Zadanie polega na opracowaniu kompleksowych
materiałów szkoleniowych, na podstawie których szkolone będą kadry brd różnych szczebli oraz
pracownicy instytucji wchodzących w skład wojewódzkich rad brd. Po wyłonieniu wykonawcy kontraktu
rozpoczęły się prace nad materiałami, które znajdują się w środkowej fazie opracowania.
5. zakupiła dla Politechniki Gdańskiej zestaw specjalistycznego oprogramowania do projektowania
bezpiecznych dróg i symulacji zarządzania ruchem.
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6. pozyskała sponsorów i wydała w nakładzie około 1 mln egzemplarzy broszurę pt.: „Zmiany w kodeksie
drogowym 2002” dystrybuowaną głownie przez Policję oraz podczas różnych imprez masowych
związanych z brd.
7. podjęła 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 podjętej realizacji Programu
Sekretariat kontynuował rozpoczęty pod koniec ubiegłego roku program szkoleń kadr odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zbyt mała w stosunku do potrzeb realizacja Programu GAMBIT
wynika głownie z braku dostatecznej ilości środków na ich finansowanie, dalece niewystarczającej
współpracy pomiędzy organami rządowymi, a samorządowymi (szczególnie zarządami dróg różnych
szczebli), zbyt małej liczby wykwalifikowanej kadry oraz nie przywiązywania większej wagi przez
decydentów do spraw poprawy brd.
8. uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu szeregu istotnych dla brd rozwiązań zawartych we
wchodzących w życie aktach prawnych.
9. opracowała projekt ustawy o kierujących pojazdami.
Inne działania KR BRD:
1. przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji „Bezpieczne Wakacje 2003” zorganizowanej we współpracy
z: KG Policji, Inspekcją Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego,
Stowarzyszeniem Psychologów Transportu w Polsce, Stacjami Kontroli Pojazdów, Wojewódzkim
Radami BRD oraz Zarządami Dróg różnych kategorii.
2. współpraca z wieloma instytucjami i komisjami zagranicznymi oraz krajowymi w tym pozarządowymi
3. udział w licznych audycjach telewizyjnych, radiowych
4. udział w naradach, konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych związanych z poprawą brd
5. kierowanie pracami Polskiego Komitetu Global Road Safety Partnership.
Jest to powołana przez Bank Światowy organizacja promująca zaangażowanie sektora publicznego,
prywatnego oraz organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz poprawy brd. Podczas
spotkania Europejskich Sekretariatów GRSP w Budapeszcie w lutym 2003 r. doszło do nawiązania
kontaktów z Krajowymi Komitetami GRSP z Rumunii i Węgier.
- utworzono stronę internetową Polskiego Komitetu GRSP. Jest ona częścią strony Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- zorganizowano międzynarodowe warsztaty ekspertów w dziedzinie medycyny ratunkowej i
ratownictwa drogowego zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Warsztaty
poświęcone były zagadnieniu edukacji w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz koordynacji służb
ratowniczych interweniujących przy wypadkach drogowych.
- opublikowano podręcznik informacyjno-popularyzatorski autorstwa prof. Ryszarda Krystka
„Niebezpieczeństwo Ruchu Drogowego Mity i Rzeczywistość” przeznaczony dla decydentów
kształtujących politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- uruchomiono w Instytucie Transportu Samochodowego internetowy system informacji o
bezpieczeństwie ruchu drogowego - SIS. Jego celem jest szersza popularyzacja zagadnień oraz
dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- pozyskano do współpracy Renault Polska w ramach akcji „Kierowca na szóstkę”. Jej założeniem
jest promowanie bezpiecznej, odpowiedzialnej jazdy wśród młodych kierowców jako pozytywnego
wzorca do naśladowania.
- wydawano biuletyn Wiadomości GRSP Polska. Znajdują się w nim informacje o projektach,
ostatnich wydarzeniach w Polskim Komitecie GRSP, bezpieczeństwie na naszych drogach oraz o
tym jak do bezpieczeństwa ruchu drogowego podchodzi Unia Europejska.
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6. współpraca Sekretariatu KR BRD 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 drogownictwa i poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- zorganizowanie w październiku 2003 r. warsztatów nt. Polityki BRD dotyczących m.in. kreowania
pozytywnego wizerunku BRD, formułowania polityki działań w tym obszarze, a także public relations
i komunikacji społecznej w dziedzinie BRD. Warsztaty poprowadzili eksperci z Holandii
reprezentujący parlament, ministerstwo transportu, policję i organizacje społeczne
- zorganizowanie warsztatów nt. szybkiego przeglądu bezpieczeństwa drogi dla pracowników
oddziałów GDDKiA przy współpracy z samorządową administracją drogową i policją. W marcu 2003
r. odbyła się druga z kolei edycja warsztatów zorganizowana przez oddział GDDKiA w Krakowie.
7. udział w realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Gospodarka Morska w zakresie:
- pomocy technicznej - wykorzystano wstępnie przydzieloną kwotę 1 mln euro na realizację: projektu
pomiarów prędkości i wykorzystania pasów bezpieczeństwa (kontynuacja projektu Banku
Światowego) oraz programu szkoleń dla kadr brd (materiały opracowane w ramach projektu Banku
Światowego).
- bezpieczniejszej infrastruktury drogowej - powołano grupę roboczą złożoną z przedstawicieli
GDDKiA, KGP, KG PSP, którzy wydatkować będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Dróg
(ERDF) przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych i w ich
otoczeniu. Zidentyfikowane projekty obejmują roboty i instalacje drogowe (GDDKiA), zakup sprzętu
do nadzoru nad ruchem (KGP) oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego (KG PSP). Wstępnie
przydzielona na ten cel pula środków wynosi 14,2 mln euro.
8. udział w kilkudziesięciu audycjach radiowych, telewizyjnych, seminariach, szkoleniach; udzielanie
wywiadów I opracowywanie materiałów informacyjnych
9. udział we współpracy międzynarodowej w tym w pracach ECMT, OECD, Grupy Wysokiego Szczebla
ds. brd Komisji Europejskiej itd.
10. udział w opracowaniu rządowej strategii antykorupcyjnej zawierającej m.in. przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom związanym ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców
Więcej szczegółów nt. pracy Sekretariatu zawartych jest w części drugiej niniejszego sprawozdania.
Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmowały w 2003 r. działania wynikające z
Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000 oraz przeprowadziły
wiele inicjatyw, które można pogrupować w następujące bloki tematyczne:
- System bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
- Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
- Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Szczegółowe dane na ten temat zawarte są w części trzeciej i czwartej niniejszego sprawozdania

1.3. Podsumowanie i wnioski
Działania realizowane w 2003 roku należy ocenić pozytywnie m.in. dlatego, że utrzymuje się
tendencja spadku zagrożenia na polskich drogach wyrażająca się mniejszą liczbą wypadków, zabitych i
rannych w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Niepokój budzi wzrastająca liczba osób zatrzymanych przez Policję po spożyciu alkoholu.
Wprowadzony pod koniec 2000 r. system nowych restrykcji zaowocował ponad 20% spadkiem liczby
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uczestników ruchu jeżdżących lub poruszających się po spożyciu alkoholu. Według środowiskowych ocen
rodzaj i wielkość kar szczególnie za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu są wystarczające.
Natomiast z uzyskanych informacji i statystyk wynika, że instytucje zobowiązane do sankcjonowania tj.
wymiar sprawiedliwości i urzędy powiatowe (zwracające prawa jazdy po ustaniu sankcji)
wykorzystują swoje ustawowe obowiązki w dalece niewystarczający sposób.
Wzrosła liczba materiałów informacyjnych i imprez promujących bezpieczne zachowania i potrzebę
zmiany mentalności użytkowników dróg. Ale proces ten musi być realizowany w większej skali. Tematykę
bezpiecznych zachowań, piętnowanie negatywnych postaw i przypadków oraz informowanie o przyczynach
i skutkach - obiektywnych - wypadków drogowych powinna być przedmiotem stałej uwagi środków
masowego przekazu oraz decydentów w administracji rządowej i samorządowej.
Wzrasta też znacząco liczba partnerów wywodzących się z instytucji i organizacji pozarządowych
oraz przedstawicieli środków masowego przekazu.
Nadal zbyt rzadko głos w sprawie znaczenia bezpieczeństwa w zakresie finansowym i socjalnym
zabierają osoby publiczne i decydenci polityczni.
Dominuje pogląd, co ciekawe również wśród profesjonalistów (np. Policja), że głównym
zagrożeniem w ruchu drogowym jest stan dróg. Nie potwierdzają tego żadne badania naukowe i
analizy okoliczności powstawania wypadków.
Dobre wyniki notujemy we współpracy międzynarodowej, chociaż zakres tej współpracy i obowiązki
strony polskiej przekraczają nierzadko dalece możliwości kadrowe i finansowe (wyjazdy, opracowania
zewnętrzne) Sekretariatu KR BRD.
Pozyskane z oszczędności GDDKiA środki finansowe z II Projektu Drogowego pozwolą na
rozszerzenie zakresu działań bezpośrednich na rzecz poprawy brd, lecz nadal skala tych działań
będzie pilotażowa.
Znaczącym problemem, szczególnie w aspekcie wymagań Unii Europejskiej co do unifikacji,
standaryzacji i organizacji oraz finansowaniu działań na poprawę brd, będzie wywiązanie się z nałożonych
przez Unię obowiązków tym bardziej, że w Sektorowym Programie Operacyjnym - Transport - Gospodarka
Morska, przewidywane na brd środki w zasadzie nie dają możliwości rozszerzenia działań pilotażowych,
promocyjnych czy realizacyjnych w wielu obszarach określonych w Krajowym Programie Poprawy BRD w
Polsce GAMBIT. Zadania te, łącznie z wszystkimi innymi realizowanymi przez Sekretariat KR BRD
wykonywane są przez 5 osobowy Sekretariat wsparty 2 ekspertami zatrudnionymi w formie kontraktu.
Środki budżetowe na 2004 r. przewidziane na działalność Sekretariatu i realizację działań
statutowych (mimo, że wyższe niż w latach poprzednich) nie pozwolą nadal na pełne wdrożenie
obowiązków wynikających z Programu „GAMBIT”.
Na poziomie regionalnym i niższym Wojewódzkie Rady BRD będą stymulować rozwój współpracy
pomiędzy przedstawicielami szczebla zarządzani, a realizującymi działania na rzecz brd.
Powodzenie w poprawie brd uwarunkowane jest od kontynuacji podjętych już oraz przewidywanych
działań w tym:
- edukacja 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,
- przeszkolenie jak największej liczby specjalistów i pracowników różnych szczebli zajmujących się
zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- rozszerzenie zakresu działań związanych z uspokojeniem ruchu, likwidacją czarnych punktów oraz
monitoringiem ruchu.
- zwiększenie dynamicznej kontroli 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.
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- wprowadzenie ustawowego zmniejszenia dopuszczalnej prędkości w obszarach zabudowanych do 50
km/h oraz obowiązku jazdy na światłach dziennych przez cały rok (przewidziano to w projekcie kolejnej
nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym).
- uchwalenie ustawy o kierujących pojazdami i wprowadzeniem wynikającego z niej nowego sytemu
szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.
- dalsze wdrożenia rozwiązań technicznych mających na celu zmniejszenie prędkości takie jak: progi
zwalniające, małe ronda, zakrzywianie torów ruchu dla ograniczania prędkości, przejścia dla pieszych z
azylami.
- rozwój prac nad badaniami ruchu oraz efektywnością podejmowanych przedsięwzięć (np. "Analiza
wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg").
- wykorzystanie 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.
- promowanie działań na rzecz poprawy brd wykorzystując osoby o wysokim autorytecie politycznym,
medialnym i społecznym.
- kontynuowanie działań związanych z pilotażowymi Regionalnymi Programami Poprawy BRD
realizowanymi na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w pięciu nowych województwach)
- rozwój edukacji i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników dróg
- zwiększenie liczby pracowników Sekretariatu KR BRD i środków finansowych umożliwiających rozwój
realizowanych zadań
- kontynuowanie starań o wyodrębnienie środków na działania związane z poprawą brd w ramach
projektowanego Krajowego Funduszu Drogowego
- zajęcie się odrębnie i z dużą uwagą problemem niechronionych użytkowników dróg.
Opracowano w Sekretariacie Krajowej Rady BRD na podstawie materiałów zainteresowanych resortów i instytucji
Andrzej Grzegorczyk
Sekretarz Krajowej Rady BRD
Akceptuje:

ZATWIERDZAM:

Witold Górski

Marek Pol

Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Rady BRD

Przewodniczący Krajowej Rady BRD
Wiceprezes Rady Ministrów

Warszawa, marzec 2004 r.
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CZĘŚĆ II
Szczegółowe działania
podejmowane na rzecz poprawy brd w Polsce w 2003 r.

Sprawozdania członków
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
oraz instytucji pozarządowych
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2. Szczegółowe działania podejmowane na rzecz poprawy brd w Polsce w
2003 r.
Działania podejmowane przez administrację rządową szczebla centralnego
2.1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
1. Drugi Projekt Drogowy Banku Światowego (pożyczka nr 4236-0-1 POL)
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.
W uznaniu dla dotychczasowych działań Bank Światowy przydzielił dodatkowe środki na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2003 - 2004 rok
1.1 Wojewódzki Program Poprawy BRD
W 2002 roku Sekretariat Krajowej Rady BRD zainicjował Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Program obejmuje realizację niewielkich zadań z zakresu poprawy brd na drogach
wojewódzkich i powiatowych przy współfinansowaniu środkami pożyczki Banku nr 4236-0-1 POL. Zadania
zorientowane są głównie na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Pierwsza edycja programu zakończona w lipcu 2003 r. objęła trzy województwa: małopolskie, podlaskie
oraz pomorskie i zakończyła się w połowie 2003 r. Ogółem w ramach pierwszej edycji programu
zrealizowano 18 kontraktów obejmujących zadania o wartości 12,53 miliona złotych, z czego 7,06 miliona
pochodziło z pożyczki Banku, zaś pozostałe fundusze dołożyły budżety samorządowe.
Sukces pierwszej edycji programu umożliwił zaplanowanie drugiej edycji obejmującej kolejne pięć
województw (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie). Druga edycja rozpoczęła się we
wrześniu 2003 r. i trwać będzie do końca 2004 r., zidentyfikowano zadania, podpisano porozumienia z
województwami i program wszedł w etap realizacji pod koniec roku. Oczekuje się, że zaangażowanie
środków Banku wyniesie 17,5 miliona złotych, co pozwoli na wykreowanie nakładów inwestycyjnych na
poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich i powiatowych o całkowitej wartości ponad 35 milionów
złotych.
1.2 Analiza zachowania użytkowników dróg
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił prowadzenie systematycznych
pomiarów wykorzystania pasów bezpieczeństwa w połączeniu z pomiarem prędkości. Od września 2002r. w
każdym województwie funkcjonują punkty pomiarowe, które regularnie dostarczają dane na temat prędkości
ruchu pojazdów i stosowania pasów przez kierowców i pasażerów.
W 2003 r. wykonawca kontraktu zrealizował pięć sesji pomiarowych oraz przygotował raport
podsumowujący. Wyniki studium dostępne są na stronie internetowej Krajowej Rady BRD www.krbrd.gov.pl
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1.3 Program Szkoleń w zakresie BRD
Celem projektu jest opracowanie kompleksowych materiałów szkoleniowych, na podstawie których szkolone
będą kadry brd różnych szczebli oraz pracownicy instytucji wchodzących w skład wojewódzkich rad brd.
W 2003 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę kontraktu, a na koniec roku
materiały szkoleniowe znajdują się w końcowej fazie opracowania.
1.4 Sondaż i kampania brd
Opracowano założenia do sondażu opinii społecznej na temat brd oraz kampanii na rzecz zapinania pasów
bezpieczeństwa w oparciu o wyniki sondażu oraz dane pozyskane w ramach projektu „Analiza zachowań
użytkowników dróg”. Pod koniec roku rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
Rozpoczęto również przygotowania do zapewnienia finansowania składnika bezpieczeństwa ruchu
drogowego w planowanym Trzecim Projekcie Drogowym Banku Światowego. Wzorem Drugiego Projektu
składnik zostanie przeznaczony na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego od strony
zakupu sprzętu, pomocy technicznej i wsparcia instytucjonalnego oraz niewielkich zadań infrastrukturalnych.
1.5 Projekty GDDKiA koordynowane przez KR BRD
1.5.1. Akustyczne oznakowanie grubowarstwowe
Projekt polega na instalacji na sieci dróg krajowych grubowarstwowego oznakowania krawędziowego jezdni.
Oznakowanie to łączy w sobie efekt dudnienia i wibracji zawieszenia pojazdów i zapobiega wyjechaniu poza
krawędź jezdni. W 2003 roku opracowano końcowe założenia do projektu.
1.5.2. Osłony amortyzujące
Kontrakt obejmuje instalację na sieci dróg krajowych osłon pochłaniających energię zderzenia na
wystających elementach infrastruktury i obiektów drogowych (np. rozjazdy). Wdrożenie projektu prowadzi
GDDKiA. W 2003 roku opracowano końcowe założenia do projektu.
1.5.3. Dostawa i instalacja kocich oczek
Wobec zapotrzebowania GDDKiA na dodatkowe elementy oznakowania odblaskowego zadecydowano o
realizacji drugiego kontraktu na dostawę i instalację kocich oczek. pod koniec 2003 roku opracowano
założenia do projektu.
1.6 Projekty KGP koordynowane przez KR BRD
1.6.1. Zakup fotoradarów
W 2003 r. podpisano i zrealizowano kontrakt na dostawę 39 urządzeń do automatycznej kontroli prędkości
(fotoradarów) wraz z dodatkowymi masztami. Urządzenia te są bardzo skutecznym środkiem prewencyjnym
i wzmocnią zdolność policji do zapobiegania prowadzeniu pojazdów z nadmierną prędkością, która jest
przyczyną większości wypadków.
1.6.2. Dostawa alkotestów wraz z zapasem ustników
Część dodatkowych środków z pożyczki przeznaczono na zakup urządzeń do kontrolowania zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu (alkotestów). Jest to jedno z kluczowych narzędzi prewencyjnych, które
pozwala zapobiegać poruszaniu się po drogach kierowców pod wpływem alkoholu. Pod koniec roku KGP
opracowała specyfikację do przetargu.
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1.6.3. Szkolenie policji w zakresie inżynierii ruchu
Projekt zakłada opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia funkcjonariuszy policji
drogowej na temat inżynierii ruchu. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat inżynierii
ruchu pod kątem możliwości zapobiegania wypadkom oraz ułatwienia współpracy z organami
zarządzającymi drogami i ruchem. Sekretariat KR BRD dopomógł zdefiniować zakres i opracować założenia
do projektu.
2. Polski Komitet 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
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod patronatem Krajowej Rady BRD działa Polski Komitet GRSP, który
realizuje tą funkcję w kraju.
Powstała oficjalna strona internetowa Polskiego Komitetu GRSP. Jest ona częścią strony Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i znajduje się pod adresem www.krbrd.gov.pl. Ukazał się również
kolejny numer biuletynu Wiadomości GRSP Polska. W październiku odbyło się walne spotkanie Partnerów
Polskiego Komitetu GRSP, na którym zaprezentowano stan realizacji projektów oraz omówiono przyszłe
działania, które w pierwszej połowie 2004 r. skoncentrują się na obchodach IV Międzynarodowego Tygodnia
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Światowego Dnia Zdrowia.
Podczas spotkania Europejskich Sekretariatów GRSP w Budapeszcie doszło do nawiązania kontaktów z
Krajowymi Komitetami GRSP z Rumunii i Węgier. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania
dotychczasowych wyników inicjatyw partnerskich w tych trzech krajach oraz do wymiany informacji na temat
funkcjonowania struktur GRSP.
Pod koniec roku Polski Komitet GRSP przyjął trzech nowych partnerów. Są to firmy Michelin (producent
opon), Sakowska (produkcja i promocja materiałów odblaskowych) i Fundacja Komunikacji Społecznej
zajmująca się marketingiem społecznym i badaniami. Wszyscy mają już doświadczenia związane z
bezpieczeństwem ruchu drogowego. Michelin działa lokalnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w
woj. warmińsko-mazurskim, Sakowska promuje stosowanie elementów odblaskowych poprawiających
widoczność pieszych i rowerzystów, a Fundacja uczestniczy w kilku projektach związanych z brd. Nowi
członkowie aktywnie włączyli się do programu GRSP i planują podjęcie projektów partnerskich.
W pierwszej połowie roku odbyły się międzynarodowe warsztaty ekspertów medycyny ratunkowej i
ratownictwa drogowego zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Światową Organizacją
Zdrowia, Austriackim Czerwonym Krzyżem, Holmatro oraz polskimi ekspertami ds. medycyny ratunkowej i
przedstawicielami służb ratowniczych. Ich celem było rozważenie możliwości usprawnienia systemu
ratownictwa medycznego i drogowego w Polsce. W następstwie warsztatów zadecydowano o podjęciu
pilotażowego projektu usprawnienia systemu ratownictwa. Sekretariat KR BRD jest współautorem projektu,
który zostanie zrealizowany z grantu Światowej Organizacji Zdrowia przez grupę roboczą złożoną z
przedstawicieli służb ratowniczych i ekspertów zagranicznych.
Opublikowany został podręcznik informacyjno-popularyzatorski autorstwa prof. Ryszarda Krystka
„Niebezpieczeństwo ruchu drogowego mity i rzeczywistość” przeznaczony dla decydentów kształtujących
politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przygotowanie i druk podręcznika sfinansowała znana z zaangażowania w bezpieczeństwo firma Shell,
partner GRSP i pierwszy sponsor programu GAMBIT, która również podjęła się zorganizowania dystrybucji i
promocji podręcznika.
W Instytucie Transportu Samochodowego uruchomiony został internetowy system informacji o
bezpieczeństwie ruchu drogowego - SIS. Jego celem jest szersza popularyzacja zagadnień oraz dobrych
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praktyk z zakresu bezpieczeństwa
www.cbr.home.pl/sis.htm .
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Oprócz trzeciej już edycji szkolnego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich”
(www.bezpieczenstwo.renault.pl) Renault Polska zrealizowała akcję „Kierowca na szóstkę”, której
założeniem jest promowanie bezpiecznej, odpowiedzialnej jazdy jako pozytywnego wzorca zachowań dla
młodych kierowców. Więcej na stronie www.kierowcanaszostke.com
DaimlerChrysler kontynuował akcję „Zapnij dziecko” propagującą przewożenie dzieci w fotelikach. Edycja
2003 odbyła się w klinikach położniczych i była adresowana do młodych rodziców. Informacje dostępne są
na stronie www.mercedes-benz.pl/zapnijdziecko
3M Poland kontynuowała program odblaskowego oznakowania konturowego poprawiającego widoczność
pojazdów ciężarowych w nocy i przy złej pogodzie.
Projekty z zakresu inżynierii ruchu (niekonwencjonalne oznakowanie miejsc niebezpiecznych oraz
konstrukcje wsporcze z cechami biernego bezpieczeństwa) oraz promowania elementów odblaskowych
kontynuowała również firma WIMED.
Polski Czerwony Krzyż poprzez sieć Care Partners Network, do której należą również partnerzy GRSP,
promuje bezpieczeństwo na drogach wśród dzieci realizując kampanię Misia Finli. Oprócz tego tradycyjną
domeną działania PCK jest pierwsza pomoc i tą ważną dla życia umiejętność organizacja przekazuje
młodszym i dorosłym uczestnikom ruchu.
Planowane jest wydanie w formie książkowej i elektronicznej opracowanego przez GDDKiA przewodnika po
parkingach dla samochodów ciężarowych na sieci dróg krajowych mającego ułatwić kierowcom planowanie
trasy i odpoczynków. Gotowość do współpracy zadeklarował GITD, podjęto wstępne rozmowy z partnerami
GRSP w sprawie wydania atlasu.
3. 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 drogownictwa i poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.1 Warsztaty nt. Polityki BRD
Sekretariat Krajowej Rady BRD opracował założenia i wraz z partnerami holenderskimi przygotował
warsztaty, które odbyły się w dniach 6-7 października. Celem Warsztatów było przekazanie uczestnikom z
poszczególnych sektorów administracji publicznej, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego wiedzy i doświadczeń na temat kreowania pozytywnego wizerunku BRD,
formułowania polityki działań w tym obszarze, a także public relations i komunikacji społecznej w dziedzinie
BRD. Warsztaty prowadzili eksperci brd z Holandii reprezentujący różne środowiska: parlament,
ministerstwo transportu, policję, regionalne rady brd, public relations i media. Polscy uczestnicy warsztatów
również reprezentowali wielodyscyplinarny przekrój zawodowy i znaleźli się pośród nich przedstawiciele
parlamentu, decydentów różnego szczebla, policji, ośrodków badawczych, wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego, wojewódzkich rad brd oraz dziennikarze. Koszty warsztatów pokryło holenderskie ministerstwo
transportu.

24

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

3.2 Warsztaty nt. szybkiego przeglądu bezpieczeństwa drogi.
Metoda szybkiego przeglądu bezpieczeństwa drogi (road safety quick scan) polega na analizie istniejących
odcinków dróg i ich otoczenia pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz na identyfikacji
niskonakładowych i krótkoterminowych rozwiązań poprawy brd. Instytucją prowadzącą jest GDDKiA,
warsztaty przeznaczone są dla pracowników oddziałów GDDKiA przy współpracy z samorządową
administracją drogową i policją. W marcu 2003 r. odbyła się druga z kolei edycja warsztatów zorganizowana
przez oddział GDDKiA w Krakowie, a we wrześniu trzecia edycja zorganizowana przez oddział GDDKiA w
Gdańsku.
3.3. Posiedzenie Komitetu Sterującego MoU
W dniu 24 września 2003 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego MoU zorganizowane przez
GDDKiA. W części poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego omówiono warsztaty road safety quick
scan, warsztaty nt. polityki brd oraz dwie propozycje projektów zgłoszone przez Sekretariat KR BRD –
„holenderskie miasteczko” (miejscowość z innowacyjnymi środkami uspokajania ruchu) oraz przegląd
wytycznych do projektowania dróg przez specjalistów z Holandii.
4. Sektorowy Program Operacyjny Transport Gospodarka Morska
Sektorowy Program Operacyjny Transport Gospodarka Morska umożliwi wykorzystanie środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego między innymi na pomoc techniczną dla brd i działania z
zakresu poprawy brd na sieci dróg krajowych w ramach Priorytetu 2.3 bezpieczniejsza infrastruktura
drogowa.
1. Pomoc techniczna
Sekretariat Krajowej Rady BRD zaplanował wykorzystanie wstępnie przydzielonej kwoty 1 mln euro na
realizację dwóch projektów: projektu pomiarów prędkości i wykorzystania pasów bezpieczeństwa
(kontynuacja projektu Banku Światowego) oraz programu szkoleń dla kadr brd (materiały opracowane w
ramach projektu Banku Światowego). Została przeprowadzona wstępna rejestracja kart projektów.
2. Priorytet 2.3 bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Sekretariat Krajowej Rady BRD powołał grupę roboczą złożoną z przedstawicieli beneficjentów końcowych
(GDDKiA, KGP, KG PSP), którzy wydatkować będą środki EFRR przeznaczone na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych i w ich otoczeniu. Zidentyfikowane przez
beneficjentów końcowych projekty obejmują roboty i instalacje drogowe (GDDKiA), zakup sprzętu do
nadzoru nad ruchem (KGP) oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego (KG PSP). Została przeprowadzona
wstępna rejestracja kart projektów.
Pozostałe działania Sekretariatu KR BRD:
1.

2.
3.

W dniu 24 marca 2003 roku zorganizowano posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, gdzie omówiono stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2002 roku oraz wstępny plan
działań na rok 2003. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił stan
realizacji programu poprawy brd na drogach krajowych.
W dniu 21 czerwca 2003 roku uczestniczono w Krajowym Zjeździe Polskiego Związku Motorowego w
Warszawie, kończącym 4-letnią kadencję władz PZMot.
Wzięto udział w Seminarium pn. „Współpraca służb pracujących na drodze z mediami”
zorganizowanym w dniu 2 lipca 2003 roku przez Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich w
Warszawie.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

W dniach 27-28 czerwca 2003 roku uczestniczono w Seminarium zorganizowanym przez Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, na którym omówiono: program działań
Krajowej Rady BRD w 2003 i 2004 roku, prawodawstwo w zakresie brd, program GAMBIT oraz akcję
„Bezpieczne wakacje 2003”.
W dniach 7-12 września 2003 roku pracownicy Sekretariatu KR BRD wzięli udział w szkoleniu
wojewódzkiej kadry BRD zorganizowanym przez Fundację Inżynierii Lądowej w Gdańsku.
Wzięto udział w konferencji pt. „Zagadnienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach Unii
Europejskiej – dyrektywy, realia, zamierzenia” zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie
Dyrektorów WORD-ów w dniach 2-4 października 2003 roku w Spale.
W dniach 6-7 października ubiegłego roku brano udział w Warsztatach na temat polityki BRD
zorganizowanych przez Krajową Radę BRD i holenderskie Ministerstwo Transportu w Warszawie.
Uczestniczono w Targach „Roads and Traffic 2003” zorganizowanych przez MT Polska w Warszawie w
dniach 8-10 października 2003 roku.
W dniu 5 listopada 2003 roku kierownictwo Sekretariatu KR BRD wraz z Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Infrastruktury brało udział w uroczystości otwarcia III edycji Targów Motoryzacyjnych
„Motor Show 2003” zorganizowanej w Warszawie przez Warszawskie Centrum EXPO XXI.
W lutym 2003 roku pracownicy Sekretariatu KR BRD brali udział w spotkaniu Europejskich
Sekretariatów Globalnego Partnerstwa na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Budapeszcie,
gdzie zaprezentowali dokonania Polski w dziedzinie poprawy brd i zapoznali się z nowymi
technologiami oraz rozwiązaniami proponowanymi przez Unię Europejską.
W maju 2003 roku pracownicy SKR BRD wzięli udział w 35-tej Konferencji Międzynarodowej
Organizacji CIECA zajmującej się problematyką szkolenia i egzaminowania kierowców. Polska
przygotowuje się do organizacji Kongresu CIECA w Warszawie w 2004 roku i współpracuje z krajami –
członkami tej organizacji w temacie bezpośrednich przygotowań.
W czerwcu oraz listopadzie 2003 roku uczestniczono w kolejnych spotkaniach przedstawicieli Road
Safety High Level Group w Brukseli, gdzie stworzono profesjonalny dialog w temacie podstawowych
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy krajami zmierzającymi do członkostwa w UE a
krajami należącymi do Unii. Spotkania pozwoliły przedstawicielowi naszego kraju na zapoznanie się ze
skutecznymi rozwiązaniami, które pozwalają krajom unijnym na osiąganie tak dobrych rezultatów w
obszarze bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Prowadzono działania z zakresu Public Relations:
a) pracownicy Sekretariatu uczestniczyli ponadto w około 15 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
Brano udział w pracach jury konkursu edukacyjnego z zakresu bezpiecznych zachowań dla dzieci szkół
podstawowych. Organizatorem była firma Renault, która zafundował zwycięskiej klasie wyjazd do
Paryża.
Przekazano do wykorzystania Przewodniczącym Wojewódzkich Rad BRD oraz Członkom Krajowej
Rady BRD raport opracowany przez Instytut Transportu Samochodowego pt. „Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Polsce w 2002 roku”.
Współpracowano w wydawaniu kwartalnika „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.
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2.2. Ministerstwo Infrastruktury
2.2.1.

Departament Transportu Drogowego
Departament Transportu Drogowego informuje, że w 2003 roku podjął następujące działania:
1. Zakończono prace legislacyjne w Sejmie nad nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym.
W nowowprowadzonym rozdziale 7a wprowadzono nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie
wymagań dla kierowcy dotyczące stanu zdrowia i jego kwalifikacji.
Będą oni mieli obowiązek:
- kierowania zatrudnionych kierowców na badania lekarskie i psychologiczne (badania powinny być
odnawiane co 5 lat dla osób które pierwszy raz podjęły pracę w charakterze kierowcy aż do 55 roku
życia, a co 2 lata pomiędzy 56 a 65 rokiem życia i co rok powyżej 65 roku życia) oraz prowadzenia
dokumentacji z tym związanej ,
- wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i spełnianiu przez kierowcę wymagań w zakresie kwalifikacji.
Obowiązki powyższe dotyczą w chwili obecnej nie tylko kierowców wykonujących transport drogowy ale
także tych, którzy wykonują przewozy na potrzeby własne.
Poprzez wprowadzenie powyższych wymagań dla osób kierujących pojazdami w ocenie Departamentu
Transportu Drogowego może to mięć znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Ponadto ustawa o transporcie drogowym wprowadziła obowiązek posiadania certyfikatów kompetencji
zawodowych dla osób zarządzających przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego gdzie
egzamin jest przeprowadzany w formie testu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących
czasu pracy kierowcy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. W opracowanym w Departamencie Transportu Drogowego projekcie zmiany ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyjętym przez Radę Ministrów dnia
27 stycznia 2004 r. proponuje się następujące rozwiązania:
- wprowadzenie obniżonej do 50 km/h dopuszczalną prędkość jazdy w obszarze zabudowanym.
Wielokrotnie dyskutowane rozwiązanie było przedmiotem różnych ustaleń i programów poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadność propozycji potwierdzają różnorodne badanie i statystyki
potwierdzające prawdziwość przyjętego założenia, że obniżenie prędkości o 10 km/h skutkuje co
najmniej kilku procentowym obniżeniem ilości wypadków w ruchu drogowym oraz znacznym
zmniejszeniem liczby cięższych urazów u osób poszkodowanych w tych wypadkach,
- Zmiany w części dotyczącej badań technicznych pojazdów mają na celu poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym przy jednoczesnym dopuszczeniu do ruchu pojazdów powypadkowych, pokolizyjnych,
także w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy (niedopuszczonych do ruchu w państwie
pochodzenia – wyrejestrowanych lub wycofanych), w stosunku do których może zachodzić
niebezpieczeństwo, że pojazdy te nie spełniają szczegółowych warunków technicznych lub zostały
naprawione niezgodnie ze standardami technologicznymi naprawy (np. naprawione prowizorycznie w
celu wywozu).
3. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach:
a) wprowadzenie odblaskowości wszystkich znaków pionowych,
b) uporządkowanie zasad stosowania sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej oraz zalecenie stosowania
sygnalizatorów o źródle światła rozproszonym (diodowym),
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c) poszerzenie gamy przykładów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego możliwych do stosowania
na drogach,
4. W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu
niektórych pojazdów na drogach utrzymano generalnie dotychczasowe ograniczenia i zakazy ruchu
niektórych pojazdów, mając na uwadze m. in. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w
okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych (dni ustawowo wolne od pracy i letnie
„weekendy”).
5. W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach wprowadzono zmiany wynikające z praktyki stosowania dotychczasowych
przepisów. Sprecyzowano zakres zadań organu zarządzającego na drogach. Wprowadzono też zapis,
że podstawą do wprowadzenia nowej organizacji ruchu lub zmiany istniejącej organizacji ruchu jest jej
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem.

2.2.2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywane są zarówno zadania wydzielonego
programu likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych funkcjonującego od 1998 roku, jak również
ustawowe zadania systemowe w zakresie zarządzania, budowy, przebudowy i utrzymania dróg krajowych.
Według danych policyjnych o wypadkach w 2002 roku na sieci dróg krajowych, stanowiącej jedynie około
5 % długości wszystkich dróg w Polsce, ale przenoszącej ponad 40 % całego ruchu:
 wydarzyło się 11.601 wypadków, co stanowi 21,66 % ogólnej liczby wypadków,
 zginęły 2.280 osoby, czyli 39,13 % ogółu osób zabitych,
 zranieniu uległo 16.169 osób, co stanowi 23,95 % liczby wszystkich rannych
W roku 2003 program poprawy brd kontynuowany był w dwóch grupach zadań:
1. zadania inwestycyjne ( wymagające pozwolenia na budowę ),
2. zadania wykonywane na tzw. "zgłoszenie'' ( nie wymagające pozwolenia na budowę ).
Priorytetami GDDKiA w zakresie działań na rzecz poprawy brd w roku 2003 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'' istniejących sygnalizacji świetlnych itp.,
 analizowanie efektywności planu brd oraz badań "przed'' i "po'', weryfikujących tę efektywność.
A oto podstawowe grupy tematyczne, w ramach których realizowane były działania programu brd w 2003
roku:
1.

Wydzielony program likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych

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: rond, sygnalizacji świetlnej, zmiany geometrii skrzyżowań, azyli dla pieszych, chodników,
ścieżek rowerowych, elementów rozdzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów itp. W 2003 zostało
zrealizowanych ogółem 185 zadań o wartości 84,2 mln zł.
W grupie zadań inwestycyjnych wykonano 65 zadań na kwotę 67,2 mln zł, natomiast w grupie zadań na
tzw. "zgłoszenie'' wykonano 120 zadań na kwotę 17 mln. zł.
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W ramach powyższych zadań zrealizowano następujące ilości zadań o głównym asortymencie robót:
 budowa rond : 11 zadań o wartości 20,8 mln. zł
 budowa chodników, zatok, ścieżek rowerowych : 15 zadań o wartości 5 mln.zł
 przebudowa skrzyżowań : 10 zadań o wartości 8,9 mln. zł
 przebudowa skrzyżowań z budową sygnalizacji świetlnej : 14 zadań o wartości 21,9 mln. zł
 budowa sygnalizacji świetlnej : 32 zadania o wartości 8 mln. zł
 budowa lewoskrętów : 3 zadania o wartości 4 mln. zł
 budowa kładek dla pieszych : 1 zadanie o wartości 1,9 mln. zł
 modernizacja istniejącej sygnalizacji : 6 zadań o wartości 1,5 mln. zł
 dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych, instalacja D-6 kasetony: 21 zadań o wartości 0,6 mln. zł
 zastosowanie fizycznych środków uspokojenia ruchu : 8 zadań o wartości 0,45 mln. zł
 zmiany organizacji ruchu, wydzielenie lewoskrętów : 26 zadań o wartości 3,1 mln. zł
 montaż barier ochronnych : 16 zadań o wartości 4,4 mln. zł
 ustawienie barierek kanalizujących ruch pieszy : 6 zadań o wartości 0,2 mln. zł
 wykonanie azyli na przejściach dla pieszych : 4 zadania o wartości 0,3 mln. zł
 instalacja mierników prędkości : 3 zadania o wartości 0,2 mln. zł
 inne : 9 zadań o wartości 2,95 mln. zł
Poprzez zrealizowanie tych zadań przewiduje się w skali 1 roku zmniejszenie ofiar wypadków drogowych
w liczbie 37 zabitych i 275 rannych.
2. Zadania realizowane w ramach II Projektu Drogowego, współfinansowane z pożyczki Banku
Światowego.
Oprócz wcześniej wymienionych zadań realizowanych w miejscach tzw. "czarnych punktach'', w 2003
roku trwały przygotowania polegające na opracowywaniu specyfikacji technicznych dotyczących realizacji
3 kontraktów o charakterze systemowym w ramach współfinansowania z pożyczki Banku Światowego tj.:
 instalacja punktowych elementów odblaskowych ( kocich oczek )
 wykonanie oznakowania strukturalnego krawędziowego o funkcji akustycznej,
 instalacja osłon energochłonnych
3. 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 2003 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
kierunkowych dla podniesienia warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu,
 wzmacnianie, naprawa, uzupełnianie i ścinanie poboczy,
 wycinka drzew i krzewów, w celu poprawy widoczności na drogach,
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Zakończone zostały prace związane z wprowadzeniem nowego rodzaju informacji - kilometrażu dróg na
słupkach prowadzących.
Ponadto, kontynuowano we współpracy z jednostkami samorządowymi program budowy chodników. W
ramach tego programu, w roku 2003 zrealizowano 82 zadania za kwotę 7,4 mln. zł.
4. Monitorowanie dróg
W ramach monitorowania ruchu drogowego, z sieci punktów kontrolnych GDDKiA, w sposób
permanentny, zbierane są 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.
Dane dotyczące warunków poruszania się po drogach, stanu nawierzchni w okresie zimowym oraz
utrudnień w ruchu dostępne są dla użytkowników dróg na stronach internetowych GDDKiA.
W ciągu całego 2003 roku GDDKiA wraz z Policją poddała kontroli ważenia 16.508 pojazdów ciężarowych,
stwierdzając w 6 % przypadków przekroczenie dopuszczalnej ładowności.
5. Wizualna kampania ostrzegawcza o zagrożeniach brd
Aktualnie na sieci dróg krajowych funkcjonuje 99 niekonwencjonalnie oznakowanych "czarnych punktów''.
Stanowi to docelową formę wizualnej kampanii ostrzegawczej na temat zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Podawana na tablicach niekonwencjonalnego oznakowania informacja o liczbie zabitych i rannych w
miejscach czarnych punktów stanowi dobitne przesłanie, którego zadaniem jest dotarcie do świadomości
jak najszerszego grona uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Radiowa kampania ostrzegawcza o zagrożeniach brd
Wspólnie z programem I Polskiego Radia w ramach audycji "Radio kierowców'' przekazywane były
kierującym pojazdami informacje o zagrożeniach ruchu drogowego oraz o czarnych punktach na drogach
krajowych. Podawane były również bieżące informacje dotyczące prowadzonych akcji jak np. „Bezpieczne
wakacje 2003”, „Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, mających na celu przeprowadzenie skutecznych
działań ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego a w szczególności dzieci i młodzieży.
7. Szkolenia, seminaria, konferencje
Zorganizowane zostało w miesiącu czerwcu w Pokrzywnej seminarium na temat audytu brd i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem przedstawicieli Politechniki Krakowskiej, Politechniki
Gdańskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, administracji drogowej Landu Brandenburgii oraz ok. 50
osób przeszkolonych w zakresie audytu brd.
Ponadto w ramach współfinansowanej przez Ministerstwo Infrastruktury współpracy polsko - holenderskiej
MoU, GDDKiA zorganizowała II i III szkolenie pod nazwą "Quick scan'', w których wzięli udział
przedstawiciele Policji, zarządów dróg wojewódzkich i GDDKiA - z terenu województw małopolskiego i
pomorskiego.
Rozpoczęto przygotowania do VI Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem
„Zarządzanie prędkością’’, która odbędzie się w dniach 26 – 28 maja 2004 roku w Zegrzu.
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8. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przygotowane zostało zarządzenie wprowadzające pilotażowo procedury audytu brd w strukturach
GDDKiA.
Po jego wprowadzeniu w życie wybrane projekty drogowe oceniane będą przez przeszkolonych ekspertów
pod kątem brd.
9. Mapa kierunkowa dla sieci dróg krajowych na obszarze Polski
Zakończone zostały prace wdrażające w terenie nowe oznakowanie kierunkowe, która wskazuje w
sposób jednoznaczny, jakie miejscowości i w jaki sposób powinny być umieszczane na tablicach
drogowskazowych i na tablicach szlaku drogowego sieci dróg krajowych.
10. 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,
 Służby drogowe Policji,
 Państwowy Niemiecki Instytut Drogownictwa – BASt.
W październiku 2003 roku podpisane zostało polsko – niemieckie porozumienie o współpracy w zakresie
autostrad i dróg ekspresowych, gdzie jako jeden z priorytetów uznano poprawę brd.
11. Porozumienie o wzajemnej współpracy GDDKiA i KGP
W dniu 21 listopada 2003 r Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendant Główny
Policji podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W myśl tego dokumentu służby drogowe mają
weryfikować dane o lokalizacji miejsc wypadków drogowych, co pozwoli na prowadzenie szczegółowych
analiz i dokładne selekcjonowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych. Ma ono pomóc także w określaniu
przyczyn powstawania wypadków w tych miejscach i likwidowania tego typu miejsc. Przewiduje ono
również wspólną likwidację przez Policję i GDDKiA miejsc szczególnie niebezpiecznych na sieci dróg
krajowych, w ramach którego ustalone zostały nowe procedury wymiany i weryfikacji danych o wypadkach
oraz wykorzystanie zmodyfikowanego wzoru, opracowanego przez policyjno - drogową grupę roboczą brd,
karty zdarzenia drogowego dla lepszej lokalizacji miejsc zdarzeń drogowych.
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2.2.3.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Sprawozdanie z podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w
2003 roku.
Inspekcja Transportu Drogowego powstała na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) 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 lub przewozów na potrzeby własne
oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
- dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na
potrzeby własne;
- ruchu drogowego w zakresie transportu;
- przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz
czasu odpoczynku kierowcy;
- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
- przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Kontroli podlegają:
- kierowcy wykonujący transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne;
- przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne.
Z początkiem 2003 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczął drugi rok swojej
działalności oraz organizacji Inspekcji.
● Na koniec 2003 r. działalność kontrolną Inspekcji wykonywało 235 inspektorów transportu drogowego.
W ciągu roku przeprowadzonych zostało 85 948 kontroli drogowych, z czego 54 515 dotyczyło
przewoźników krajowych, zaś pozostałe 31 433 przewoźników zagranicznych. Ponadto na zlecenie
Głównego Inspektora inspektorzy przeprowadzili 164 kontrole w przedsiębiorstwach wykonujących
transport drogowy. W wyniku działalności kontrolnej Inspekcji wydanych zostało 20 446 decyzji
administracyjnych w sprawie kar pieniężnych, na kwotę około 35 564 tys. zł. Na rachunek dochodów
budżetu państwa wpłynęło w tym okresie 30 578 tys. zł. Jednocześnie zatrzymano 5 345 dowodów
rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego kontrolowanych pojazdów. W bieżącym roku do
Głównego Inspektoratu wpłynęło 3 986 odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji. Główny
Inspektor Transportu Drogowego wydał w tym okresie 2 766 decyzji administracyjnych, w tym:
- 1 081 decyzji utrzymujących w mocy decyzje wydane w pierwszej instancji;
- 329 decyzje uchylające i umarzające postępowanie;
- 1 018 decyzji zmieniających decyzje wydane w pierwszej instancji;
- 332 decyzje uchylające decyzję wydaną w pierwszej instancji i przekazujące sprawę do ponownego
rozpatrzenia;
- 6 decyzji stwierdzających nieważność decyzji wydanych w pierwszej instancji.
● Działania Inspekcji Transportu Drogowego w 2003 roku oraz ramowy ogólnopolski plan kontroli
drogowych były realizowane po zatwierdzeniu kierunków działania ITD przez Ministra Infrastruktury.
Główny Inspektorat nadzorował wykonanie zadań kontrolnych przez podległe mu Wojewódzkie
Inspektoraty w ramach ogólnopolskiego planu kontroli drogowych.
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● W okresie ferii zimowych Inspekcja przeprowadziła akcję „Ferie 2003”, w trakcie, której szczególną
uwagę poświęcono kontroli autokarów przewożących dzieci. Powyższa akcja miała za zadanie poprawę
bezpieczeństwa podróżnych w okresie wyjazdów zimowych.
● 1 czerwca 2003 r. została zainaugurowana ogólnopolska akcja Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego i Polskiej Organizacji Turystycznej pod nazwą „Bezpieczny Autokar”. Głównym celem akcji,
nad którą objął patronat Główny Inspektor Transportu Drogowego – Seweryn Kaczmarek jest poprawa
bezpieczeństwa podróżowania autokarami po polskich drogach. Opracowano specjalne materiały
informacyjne dla kierowców i turystów, oraz plakaty dla biur podróży. Wsparciem akcji są natężone
kontrole Inspekcji Transportu Drogowego przed feriami, wakacjami i dłuższymi weekendami, czyli
okresami wzmożonych wyjazdów autokarowych.
● W miesiącu wrześniu 2003 r. pod kierunkiem Głównego Inspektoratu przeprowadzono szeroko
zakrojoną akcję kontrolną na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, skierowaną przeciwko
przewoźnikom wykonującym krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób bez wymaganych
zezwoleń lub niezgodnie z warunkami w nich określonymi. W wyniku tej kontroli skierowano wnioski do
właściwych organów o cofnięcie zezwoleń przedsiębiorcom naruszającym ich warunki.
● W 2003 r. wdrażano w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego centralną ewidencję naruszeń w
transporcie drogowym stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów transportu
drogowego oraz inne służby kontrolne.
● W związku z nowym zadaniem nałożonym na Inspekcję ustawą z dnia 28 października 2002 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) dotyczącym egzaminów na
doradców d/s transportu drogowego towarów niebezpiecznych Główny Inspektorat stworzył bazę pytań
egzaminacyjnych przekazywanych komisjom egzaminacyjnych na terenie całego kraju. Główny Inspektor
wydał wojewódzkim inspektorom transportu drogowego wytyczne w sprawie organizacji i przeprowadzania
egzaminów. Pracownicy Głównego Inspektoratu uczestniczyli w postępowaniach egzaminacyjnych
sprawując w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad ich przebiegiem. W roku 2003 przeprowadzonych
zostało 69 postępowań egzaminacyjnych na doradców d/s transportu drogowego towarów
niebezpiecznych (DGSA), w wyniku, których uprawnienia doradcy uzyskało ok. 900 osób.
● Przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego aktywnie działał Zespół Konsultacyjno-Doradczy
złożony z przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających krajowych i międzynarodowych
przewoźników drogowych. Omawiano problemy środowiska transportowców, w tym związane z
bezpieczeństwem transportu drogowego. Opinie zespołu uwzględniane były i przekazywane na innych
gremiach przez Głównego Inspektora i przedstawicieli urzędu, w szczególności w trakcie prac nad
nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw dotyczących transportu samochodowego. W
2003 roku odbyło się 10 spotkań roboczych zespołu.
● Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego aktywnie uczestniczyli w pracach
ustawodawczych, zmierzających do nowelizacji ustaw, związanych z transportem drogowym i czasem
pracy kierowców. Uwagi wnoszone do projektów ustaw w 2003 r. dotyczyły m. in.:
- projektu zmian do ustawy dnia 24.08.2001 r. o czasie pracy kierowców;
- projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównego Inspektora
Transportu Drogowego;
- projektu rozporządzenia w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu
drogowego;
- stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów oraz do projektu rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji
kierowców
- projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu
Drogowego;
- uwag do projektu ustawy o czasie pracy kierowców;
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- uwag do projektu ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- projektu zmiany art. 66 ust. 7 ustawy wprowadzonego przez ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń;
- uwag do autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie
niektórych innych ustaw;
- akceptacji propozycji zmian w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego.
● Główny Inspektor, Z-ca Głównego Inspektora oraz pracownicy GITD czynnie uczestniczyli w wielu
konferencjach naukowo – technicznych, spotkaniach organizowanych przez ZMPD, PIGTSiS, SITK oraz
przez inne organizacje i stowarzyszenia branżowe. W maju 2003 r. odbyła się międzynarodowa
konferencja „Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z
Unią Europejską”, zorganizowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wspólnie z ZMPD,
przy współpracy z SITK RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim i Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy
GITD.
● Ukazało się wiele publikacji prasowych, specjalistycznych artykułów w prasie branżowej oraz informacji
w radiu i telewizji dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach działań
informacyjnych Inspekcji. Odbyło się również kilkadziesiąt spotkań z krajowymi i międzynarodowymi
przewoźnikami. Udzielono wielu odpowiedzi pocztą e-mail na liczne zapytania kierowane do GITD – dot.
m. in. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
● Podczas konferencji, spotkań i kontroli drogowych rozprowadzano broszury informacyjne o GITD oraz
dotyczące czasu pracy kierowców (AETR) i na temat interpretacji ustawy o transporcie drogowym oraz
liczne ulotki i plakaty dot. akcji „Bezpieczny autokar”, skierowane do kierowców, przewoźników i
podróżnych. Stosowne informacje zamieszczano na stronie internetowej GITD (www.gitd.gov.pl).
● W trakcie 2003 roku Główny Inspektor kontynuował realizację jednego ze swoich podstawowych zadań
ustawowych, tj. organizację sześciomiesięcznych kursów specjalistycznych dla kandydatów na
inspektorów transportu drogowego. Z końcem I kwartału br. zakończono II edycję sześciomiesięcznego
kursu specjalistycznego. W części praktycznej szkolenia, na mocy porozumienia z Federalnym Urzędem
Transportu Drogowego w Niemczech, jako wykładowcy brali udział inspektorzy transportu drogowego z
Niemiec. Końcowe egzaminy ukończyło 80 kandydatów, którzy z początkiem kwietnia powiększyli grono
inspektorów.
Na przełomie lutego i marca, pod nadzorem Głównego Inspektoratu, we wszystkich województwach
przeprowadzono dwuetapową rekrutację trzeciej grupy 80 kandydatów na inspektorów. Kandydaci oprócz
testu wiedzy poddani zostali specjalnie opracowanym na potrzeby Inspekcji badaniom psychologicznym, a
także specjalistycznym badaniom lekarskim. Podczas 6 miesięcznego szkolenia, które odbywało się w
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod Warszawą, kursanci, w ramach wykładów prowadzonych
przez ekspertów polskich a także niemieckich i francuskich, zdobywali wiedzę z zakresu przepisów
kodeksu drogowego, kontroli dokumentów, warunków technicznych pojazdów, kodeksu pracy, czasu pracy
i odpoczynku kierowców, warunków przewozu towarów 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.
Trzecia edycja kursu specjalistycznego zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się w połowie kwietnia i
trwała do połowy października. Egzaminy ukończyło 82 inspektorów. Również w tej edycji kursu
uczestniczyli eksperci niemieccy, którzy szkolili kandydatów na inspektorów w zakresie kontroli przewozów
materiałów niebezpiecznych. Czwarta edycja kursu rozpoczęła się z początkiem listopada i potrwa do
końca kwietnia 2004 roku. W kursie uczestniczy 65 kandydatów na inspektorów. W zajęciach uczestniczą
również inni pracownicy inspektoratów, w tym zastępcy wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.
34

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W szkoleniu tej edycji inspektorów brali udział przedstawiciele francuskiej inspekcji transportu drogowego,
eksperci z zakresu kontroli czasu pracy kierowców. W drugiej połowie 2003 roku przeszkolono również
inspektorów z I i II edycji kursu specjalistycznego, głownie z zakresu praktycznego stosowania przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego oraz znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie
drogowym.
● W ramach podpisanych porozumień o współpracy, Inspekcja Transportu Drogowego współdziała z
Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Państwową Inspekcją Pracy, i innymi podmiotami oraz z
zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych.
● W 2003 r. przeprowadzane były wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ważenia
pojazdów. Kontrole pokazały, że po naszych drogach jeździ dużo przeładowanych pojazdów, degradując
nawierzchnię oraz pogarszając bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tego typu kontrole pozwalały w coraz
większym stopniu eliminować przeładowane pojazdy z dróg.
● W 2003 roku wdrożono we wszystkich województwach system informatyczny Inspekcji Transportu
Drogowego, sfinansowany ze środków Phare. Wprowadzono liczne modyfikacje mające na celu
przyśpieszenie pracy systemu i dostosowanie go do wymogów obowiązującej wojewódzkie inspektoraty
procedury kontrolne. Do systemu wprowadzono również modyfikacje w związku ze zmienionymi
przepisami prawnymi.
● W 2003 roku przeprowadzono łącznie 28 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 11
przetargów nieograniczonych. Było to związane z organizowaniem i wyposażaniem w nowoczesne
pojazdy i sprzęt Inspekcji Transportu Drogowego. Najistotniejsze postępowania dotyczyły:
 dostawy 36 nowych specjalistycznych pojazdów samochodowych z wyposażeniem technicznym typu
furgon z wewnętrzną zabudową przystosowaną do pracy kontrolnej w pojeździe;
 dostawy 16 oznakowanych samochodów osobowych dla wojewódzkich inspektoratów;
 dostawy 4 samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową i wyposażeniem
technicznym;
 dostawy 16 używanych samochodów specjalnych (na podstawie zgody Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych zakupu dokonano z „wolnej ręki” – samochody odkupiono od Federalnego Urzędu
Transportu Towarowego w Niemczech, odpowiednika ITD).
● W końcu 2003 roku opracowano nowe kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego na rok
2004, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Ministra Infrastruktury.
Podstawą do opracowania kierunków działania Inspekcji Transportu Drogowego były zarówno
wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych jak również zdobyte doświadczenia, z uwzględnieniem
dotychczasowego okresu organizacji Inspekcji
W województwach o większym natężeniu ruchu drogowego zostały powołane oddziały terenowe
Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w celu lepszej realizacji zadań i poprawy
efektywności kontroli na terenie województw.
Wyznaczając kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2004, Główny Inspektor
Transportu Drogowego ma na celu m. in.:
1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
- kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców – w transporcie międzynarodowym na
podstawie umowy AETR, w transporcie krajowym – zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy;
- kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
- kontrolę przewozu drogowego odpadów na podstawie przepisów określonych w ustawie o odpadach.
- kontrolę stanu trzeźwości kierowców; kontrolę dokumentów uprawniających do prowadzenia ciężkich
pojazdów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
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2. Poprawę jakości świadczonych usług w transporcie drogowym poprzez:
- kontrolę przepisów przy przewozie szybko psujących się artykułów spożywczych określonych w
umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o
specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) oraz w przepisach
krajowych dotyczących przewozu żywności.
3. Poprawę warunków pracy poprzez:
- kontrolę stanu technicznego pojazdów; kontrolę legalności zatrudnienia kierowców i przestrzegania
czasu pracy;
- doradztwo w zakresie regulacji transportowych dla przewoźników i zatrudnianych przez nich
kierowców.
4. Lepszą ochronę środowiska naturalnego poprzez:
- kontrolę stanu technicznego pojazdów, badanie emisji spalin;
- kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych.
Kierunki działania
Działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz mając na uwadze skuteczne wykonywanie przez Inspekcję
Transportu Drogowego swoich ustawowych zadań, ustala się kierunki działania Inspekcji na rok 2004.
Na podstawie analizy wyników kontroli prowadzonej przez Inspekcję w 2003 roku oraz
uwzględniając aktualny stan kadr przyjmuje się w roku 2004 następujące zasadnicze kierunki działania
Inspekcji Transportu Drogowego:
a) Poprawę bezpieczeństwa w przewozie osób;
b) Ochrona środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem kontroli przewozów towarów niebezpiecznych.
c) Ochrona rodzimego rynku licencjonowanych przewoźników drogowych.
d) Rozszerzenie działalności w zakresie przeciwdziałania procesowi degradacji dróg.
Poprawa bezpieczeństwa w przewozie osób.
W ramach poprawy bezpieczeństwa w przewozie drogowym osób przewiduje się następujące
działania o charakterze ogólnokrajowym:
a) zorganizowanie kolejnej ogólnokrajowej akcji kontrolnej, przy współpracy wszystkich Wojewódzkich
Inspektoratów Transportu Drogowego pod hasłem „BEZPIECZNY AUTOKAR” polegającej na
wzmożonej kontroli autobusów przewożących turystów w miesiącach zimowych (ferie) i letnich
(wakacje) oraz akcji informacyjnej skierowanej do kierowców i pasażerów autobusów.
b) przeprowadzenie przed okresem wakacyjnym kontroli firm prowadzących działalność w zakresie usług
turystycznych i przewozu osób.
c) typowanie na podstawie centralnej ewidencji naruszeń i prowadzenie kontroli firm prowadzących
transport osób, które popełniają najwięcej naruszeń ujawnionych podczas kontroli drogowych.
Dodatkowo zalecone zostaną do ujęcia w planach kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Transportu
Drogowego następujące działania:
a) minimum raz w miesiącu przeprowadzenie akcji kontroli drogowej autokarów turystycznych i
rejsowych.
b) planowanie w uzgodnieniu z Wojewódzkimi Komendami Policji działań prewencyjno-kontrolnych
związanych z bezpieczeństwem drogowym, w tym w szczególności przy przewozie osób.
c) prowadzenie doraźnych kontroli przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie transportu osób
na podstawie uzasadnionych wniosków składanych przez obywateli i inne podmioty.
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Ochrona środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem kontroli przewozów towarów niebezpiecznych.
W ramach działalności Inspekcji Transportu Drogowego prowadzonej w zakresie realizacji zadań
zdefiniowanych w tym obszarze przewiduje się:
a) wykonywanie przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w ramach centralnie ustalonego
planu minimum 15% kontroli drogowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
b) przeprowadzenie minimum cztery razy w roku akcji kompleksowych kontroli na drodze oraz w
wybranych przedsiębiorstwach dotyczących przewozu, załadunku i rozładunku towarów
niebezpiecznych z udziałem: Policji, Straży Pożarnej, Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji
Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy.
c) planowanie i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych w ramach porozumienia Wojewódzkich
Inspektoratów Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, a także
Policji w zakresie kontroli emisji spalin pojazdów oraz transportu odpadów.
d) prowadzenie wzmożonych kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych, ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
e) kontrolę wdrożenia systemu doradców do spraw bezpieczeństwa w firmach wykonujących przewozy
towarów niebezpiecznych.
Rozszerzenie działalności w zakresie przeciwdziałania procesowi degradacji dróg.
W ramach rozszerzania działalności Inspekcji Transportu Drogowego po zakończeniu pierwszego
etapu organizacji jednostki przewiduje się podjęcie następujących działań w ramach przewidywanych
środków w roku 2004:
a) prowadzenie wspólnych kontroli z jednostkami uprawnionymi do sprawdzania mas i nacisków
pojazdów ciężarowych.
b) wprowadzenie samodzielnej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego mas i nacisków pojazdów
ciężarowych.
c) w miarę przyznanych środków zakupy sprzętu przenośnego do prowadzenia kontroli mas i nacisków.
Działania w pozostałych obszarach.
W zakresie prowadzonych kontroli na drogach m. in.:
- Prowadzenie przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wspólnych kontroli wraz z
uprawnionymi przedstawicielami innych organów kontrolnych.
- Organizowanie oraz uczestnictwo we wspólnych akcjach wzmożonych kontroli wspólnie z
uprawnionymi do tego organami kontrolnymi, w tym z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną,
Inspekcją Celną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, ukierunkowanych na kontrolę
przestrzegania przez kierowców poszczególnych regulacji prawnych.
- Organizowanie własnych ogólnokrajowych akcji kontrolnych, przy współpracy Wojewódzkich
Inspektorów Transportu Drogowego np. pod hasłem TRANZYT – kontrola w kilku województwach
pojazdów poruszających się w tranzycie na trasie wschód-zachód, północ-południe lub pod hasłem
GRANICA – kontrola na wszystkich trasach prowadzących z przejść granicznych.
- Budowa, na podstawie przeprowadzanych kontroli drogowych, centralnej ewidencji naruszeń i na tej
podstawie typowanie przedsiębiorstw oraz kierowców najczęściej naruszających przepisy.
- Systematyczne zwiększanie liczby punktów kontroli wyznaczanych przez Wojewódzkich Inspektorów
Transportu Drogowego, którzy powinni brać tutaj pod uwagę właściwości danego szlaku
komunikacyjnego. Punkty kontrolne na poszczególnych drogach, powinny być wyznaczane się w
pierwszym rzędzie, w miarę posiadanych środków, tam gdzie jest największe natężenie ruchu
drogowego w zakresie transportu drogowego.
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W zakresie prowadzonych kontroli w przedsiębiorstwach
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)
stanowi, że kontroli dokonywanej przez Inspekcję Transportu Drogowego podlegają nie tylko kierowcy
wykonujący transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy, ale także
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego oraz
niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego.
Kontrole w przedsiębiorstwach zgodnie z art. 72 pkt 2 znowelizowanej ustawy o transporcie
drogowym powinny być wykonywane w następstwie stwierdzonych naruszeń podczas kontroli drogowych.
Zgodnie z tym, główny punkt ciężkości kontroli Inspekcji Transportu Drogowego spoczywać będzie
na kontrolach drogowych, których wyniki będą ewentualnie podstawą w szczególnych przypadkach do
przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa.
W zakresie wykorzystania wyników kontroli przeprowadzonych na drogach i w przedsiębiorstwach
m. in.:
- Prowadzenie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego centralnej ewidencji naruszeń
zawierającej informacje o przedsiębiorcach i kierowcach oraz popełnianych przez nich naruszeniach
stwierdzonych w trakcie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych organów uprawnionych
do kontroli.
- Prowadzenie bieżącej ewidencji stwierdzonych naruszeń oraz jej analizowanie i wykorzystywanie do
bieżącego planowania akcji kontrolnych oraz kierunków działań na obszarze województw.
- Wykorzystywanie informacji zawartych w centralnej ewidencji naruszeń oraz informacji uzyskanych w
związku ze swoją działalnością, do planowania kontroli oraz poprawy skuteczności pracy inspekcji.
- Przekazywanie informacji uzyskanych w związku ze swoją działalnością, a w szczególności informacji
uzyskanych w związku z przeprowadzanymi kontrolami, innym organom administracji publicznej.
- Podejmowanie działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz
przyczyniających się do podniesienia wiedzy z zakresu wykonywania transportu.
- Współpraca całej inspekcji, w celu wypracowania skutecznych procedur kontrolnych.
W zakresie współdziałania z innymi organami kontrolnymi
- Współpraca wg podpisanych porozumień z Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celną, Policją, Strażą
Graniczną, , Najwyższą Izbą Kontroli oraz przygotowanie nowych porozumień (z Inspekcją Ochrony
Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i inne).
- Wzajemne przekazywanie informacji, dotyczących bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach
publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu
drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych
organów oraz zadań Inspekcji.
- Udział, współpraca i koordynacja wzajemnych akcji kontrolnych z innymi organami kontrolnymi.
- Organizowanie wspólnych szkoleń, w celu podniesienia wiedzy w zakresie dotyczącym kompetencji
Inspekcji Transportu Drogowego wraz z innymi organami kontrolnymi.
- Podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz rozwój i zgodne z
prawem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym transportu drogowego, w tym
również inicjatyw legislacyjnych.
- Doskonalenie form współpracy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) z innymi organami kontrolnymi, a
w szczególności w postaci wspólnych spotkań upoważnionych przedstawicieli, mających na celu
wzajemną wymianę informacji oraz podniesienie poziomu swojej wiedzy.
- Współpraca międzynarodowa i wspólne kontrole w ramach podpisanych porozumień z Federalnym
Urzędem Transportu Rzeczy w Niemczech (BAG) i Dyrekcją Transportu Lądowego we Francji (DTT)
oraz Litewską Inspekcją Transportu Drogowego. Nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi
europejskimi Inspekcjami Transportu Drogowego.
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2.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W 2003 r., w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone były prace legislacyjne nad
następującymi projektami aktów prawnych, obejmujących zakresem swojej regulacji zagadnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa w mchu drogowym:
- ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu
pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie
centralnej ewidencji pojazdów,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie
centralnej ewidencji kierowców,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura
Ochrony Rządu, Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej i Służby Celnej,
- rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie
kierowania ruchem drogowym,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań technicznych pojazdów
Sit Zbrojnych RP, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

2.3.1.

Komenda Główna Policji
Policja prowadzi zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków
poruszania się po drogach oraz poprawę przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dotyczą one tak
działań kontrolnych w głównych obszarach zagrożeń ruchu drogowego jak i szeroko rozumianej
profilaktyki oraz działalności legislacyjnej.
Przedsięwzięcia policyjne poprzedzone są wnikliwą analizą i oceną głównych zagrożeń występujących
na drogach naszego kraju. Głównym celem tych przedsięwzięć jest oddziaływanie prewencyjne wobec
uczestników ruchu oraz kształtowanie poprawnych zachowań na drodze. Innym aspektem jest
ujawnianie i karanie tych osób, które swoim zachowaniem naruszają obowiązujące normy prawne
i stanowią zagrożenie dla innych użytkowników dróg.
Szczególnie zaakcentować należy, iż Policja jest tylko jednym z wielu podmiotów zajmujących się
bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce i ciężar „walki” o poprawę bezpieczeństwa na naszych
drogach nie spoczywa tylko na niej. W tym zakresie istnieje potrzeba ścisłego współdziałania pomiędzy
różnymi podmiotami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu
drogowego.
Policja pełni szczególną rolę wśród podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego Na
nią to bowiem nałożony został ustawowy obowiązek: „Czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem
ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontroli” (art.129 ust.1 Prawa o ruchu drogowym).
Przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym określiły także kompetencje policjantów do wykonywania
czynności w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach.
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Podstawową formą działania Policji jest prowadzenie kontroli ruchu drogowego, w tym zakresie
policjanci mają prawo do legitymowania uczestników ruchu oraz sprawdzania dokumentów
wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem, konsekwencją tego jest uprawnienie do wydawania
poleceń uczestnikowi ruchu co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. Policjanci
czuwający nad porządkiem w ruchu drogowym mogą używać również urządzeń kontrolnopomiarowych, służących do ujawniania naruszeń przepisów (radarowe mierniki prędkości,
videorejestratory, itp.).
Kolejnym obszarem działań Policji jest ujawnianie nietrzeźwych kierujących pojazdami. Realizując
zadania z tego zakresu policjanci mogą używać urządzeń służących kontroli stanu trzeźwości
kierującego, a jednocześnie żądać, aby kierujący pojazdem (lub osoba, co do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem) poddała się badaniu w celu ustalenia
zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W przypadku, gdy
ujawniony zostanie kierujący pod wpływem alkoholu funkcjonariusze Policji uprawnieni są do
uniemożliwienia takiej osobie dalszego kierowania pojazdem.
Do zadań Policji w zakresie czuwania nad porządkiem w ruchu drogowym należy także kontrola stanu
technicznego pojazdów poruszających się po drogach. Policjanci mogą sprawdzać stan techniczny
pojazdów, ich wyposażenie techniczne. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i
gdy dalsze korzystanie z pojazdu powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub naruszałoby
wymagania ochrony środowiska, funkcjonariusze są uprawnieni do uniemożliwienia dalszego
użytkowania pojazdu.
Pochodną wspomnianych powyżej kompetencji w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem
i porządkiem na drogach jest uprawnienie policjantów do zatrzymania – w określonych przypadkach praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. W 2003 roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali 63.465
praw jazdy oraz 379.762 dowody rejestracyjne.
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 między sobą i
często występują jednocześnie.

40

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2.3.2.

Prędkość.
Z danych statystycznych wynika, że w 2003 roku 22% wszystkich wypadków drogowych, związanych
było z nadmierną prędkością.
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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 (w 2003 roku policjanci ruchu drogowego
ujawnili 821.032 przypadki przekroczenia dozwolonej 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, popełnianych nagminnie przez uczestników ruchu drogowego, w tym m.in.
nieprawidłowe wyprzedzanie, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przekraczanie
jezdni przez pieszych.
Zmianom ulega także sposób wykorzystywania „tradycyjnych” radarowych mierników prędkości.
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 automatycznej kontroli prędkości. Na wyznaczonych trasach i odcinkach dróg
i rozmieszczane są urządzenia samoczynnie rejestrujące pojazdy przekraczające dopuszczalne limity
prędkości, określone dla danego odcinka drogi. Wprowadzanie do użytku tych urządzeń pozwoli
zwiększyć liczbę patroli policyjnych dynamicznie nadzorujących ruch drogowy, co z kolei podniesie
poziom prewencyjnego oddziaływania Policji.
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Nietrzeźwość kierujących.
Następnym obszarem zagrożenia, w którym Policja działa szczególnie aktywnie, jest kwestia
ujawniania uczestników ruchu będących pod działaniem alkoholu.
W 2003 roku spowodowali oni 5.800 wypadków, co stanowi 11,4% ogółu. W porównaniu do roku
ubiegłego odnotowano o 777 wypadków mniej (tj. –11,8%) .
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
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 2003 r. w działaniach tych brało udział (na zasadzie wielokrotności) 58.236 policjantów. Kontroli
poddano 391.034 kierujących pojazdami, w tym 308.698 kierujących samochodami osobowymi. W
rezultacie przeprowadzonych kontroli ujawniono 9.795 nietrzeźwych kierujących. 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 pod wpływem 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 2002 rokiem stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami
pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 10.100 osób, tj.
+6,4%
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Liczba ujawnionych osób
2002 r - art.87§ §1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK

157.218

2003 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK

167.318

W szerokim zainteresowaniu Policji znalazł się problem kierowania pojazdami po zażyciu środków
działających podobnie do alkoholu. Doceniając wagę tej problematyki i związane z nią zagrożenie, we
współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzone były szkolenia dla policjantów ruchu drogowego
w zakresie rozpoznawania objawów zażywania tych środków.
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 o wypadkach drogowych, 38,3% 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 zgniotu3.
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 2003 roku
wobec sprawców wykroczeń zastosowano środki represyjne w postaci nałożonych mandatów karnego
(88.571) skierowanych wniosków o ukaranie (3.713) oraz pouczeń (142.572). 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 1.567 szkoleń i prelekcji,
uczestniczono także w 576 audycjach radiowo – telewizyjnych.
Transport materiałów niebezpiecznych.
W zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom przy transporcie materiałów niebezpiecznych,
przeprowadzano w każdym województwie 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 22.582 pojazdy, w tym 21.860 pojazdów na drodze i 722 podczas
załadunku lub rozładunku. Ujawniono ogółem 4.529 braków w wyposażeniu pojazdów oraz braków
technicznych. Na kierujących pojazdami nałożono 2.758 mandatów karnych i skierowano 61 wniosków
o ukaranie do sądów. Ponadto zatrzymano 2.172 dowody rejestracyjne i skierowano pojazdy na
badania techniczne, 86 pojazdów nie zostało dopuszczonych do dalszej jazdy. Ujawniono 14
nietrzeźwych kierujących przewożących materiały niebezpieczne.

3

Anna Zielińska – Dlaczego III Tydzień BRD poświęcono niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, Bezpieczeństwo
Ruchu Drogowego – kwartalnik ITS, Numer specjalny/2000.
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Akcje policyjne w okresie zwiększonego natężenia ruchu.
W 2003 roku, w okresach spodziewanego zwiększonego natężenia ruchu na drodze, prowadzone były
wzmożone działania policyjne, tj.:
 działania pod kryptonimem „Majowy weekend” w dniach 30.04 - 04.05. 2003 r.
 działania pod kryptonimem „Czerwcowy weekend” w dniach 18.06 - 22.06. 2003 r.
 działania pod kryptonimem „Sierpień 2003” w dniach 14.08. – 17.08. 2003 r.
 działania pod kryptonimem „Znicz 2003” w dniach 31.10. – 02.11.2003 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:






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, ukierunkowanych 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
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opracowań dotyczących przepisów ruchu drogowego. Jako przykład tego typu działalności wymienić
można:
 uczestnictwo w realizacji 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 Sportu oraz Instytutem Transportu
Samochodowego ,
 prowadzanie wspólnie z firmą Renault Polska akcji „Kierowca na szóstkę”,
 rozpoczęcie przygotowań, wspólnie z firmą Statoil Polska, do akcji prewencyjno-edukacyjnej pn.
„Bezpieczeństwo dziecka na drodze”,
 przygotowanie i koordynowanie akcji prowadzonej wspólnie z radiem RMF/FM pn. „Mandat
zaufania”,
 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,
 przeprowadzenie w dniach 3 – 4 czerwca br. z firmą ubezpieczeniową Generali ,ogólnopolskiej akcji
prewencyjno-edukacyjnej pn. „Jabłko-cytryna – generalnie zwolnij !” mającej na celu poprawę
bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego szczególnie w okolicach szkół,
 zorganizowanie i przeprowadzenie XXVI Finału Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Łapanowie ( 22-24 maja),
 przygotowanie i przeprowadzenie Finału Centralnego VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich w Nowym Sączu (4-5 czerwca).
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, Polskim Związkiem Motorowym, Instytutem
Transportu Samochodowego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, towarzystwami
ubezpieczeniowymi itp.
Działalność legislacyjna.
Policjanci Zarządu Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej KGP uczestniczyli w pracach
legislacyjnych związanych z opiniowaniem propozycji nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia, projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wprowadzającego taryfikator
mandatów karnych, projektem zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie kontroli ruchu drogowego, projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie kierowania ruchem.
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2.3.3.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Informacja z działalności Komendy Głównej PSP w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego za 2003 r.
1. W zakresie operacyjnym:
Analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich pięciu lat pokazuje, że w roku 2003
dotychczasowy stały wzrost liczby wypadków i awarii drogowych, podczas których niezbędna była
interwencja jednostek ochrony przeciwpożarowej, został wyhamowany. Liczba miejscowych zagrożeń
była nieznacznie mniejsza od tej z roku 2002, jednak nie należy tego faktu utożsamiać ze zmianą
tendencji występowania miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej. Dopiero rok 2004 i następne
pokażą czy liczba miejscowych zagrożeń na polskich drogach osiągnęła pewien wyrównany roczny
poziom, czy też obecne zahamowanie wzrostu interwencji będzie zjawiskiem jednorazowym.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W KOMUNIKACJI DROGOWEJ
W LATACH 1999 ÷ 2003
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Należy zauważyć, że przy prawie jednakowej ogólnej liczbie miejscowych zagrożeń, w latach 2001 i
2003 liczba zdarzeń drogowych w roku 2003 jest o ok. 12 punktów procentowych wyższa.
Miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej są najliczniejszą grupą spośród wszystkich rodzajów
miejscowych zagrożeń. W roku 2003 było ich 37 758 co stanowi ponad 22 % wszystkich miejscowych
zagrożeń w skali kraju i niespełna 10% ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W
porównaniu do roku 2002 liczba miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej spadła o 1,2%.
Równocześnie ze spadkiem liczby miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej dość znacząco
zmniejszyła się (o prawie 15%) ogólna liczba miejscowych zagrożeń. Skutkuje to procentowym
wzrostem akcji z zakresu ratownictwa drogowego na tle ogółu miejscowych zagrożeń w skali kraju. W
okresie lat 1999 ÷ 2003 odsetek ten pozostawał na poziomie 20 ÷ 23%, a jego wysokość uzależniona
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była nie tylko od liczby interwencji tego rodzaju, ale przede wszystkim od liczby miejscowych zagrożeń
w pozostałych 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 tradycyjnie
mają samochody osobowe – 25 169 zdarzeń (wzrost o 1,7% w porównaniu do 2002r.) oraz samochody
ciężarowe – 4 968 zdarzeń (spadek o 12,4% w stosunku do 2002r.). Biorąc pod uwagę powyższe
liczby należy stwierdzić, że w roku 2003 na spadek ogólnej liczby miejscowych zagrożeń w komunikacji
drogowej największy wpływ miał spadek liczby wypadków wśród samochodów ciężarowych. Zmalała
także liczba zdarzeń w pozostałych rodzajach środków transportu, także w tej z potencjalnie
największa liczbą ofiar czyli wśród autokarów – 446 interwencji. Szczegóły w 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, podobnie jak w roku 2002
odnotowano w województwach:
 mazowieckim
- 4 444 interwencji,
 śląskim
- 3 725 interwencji,
 małopolskim
- 3 424 interwencji.
Najmniej zdarzeń wystąpiło w województwach:
 opolskim
- 1 073 interwencji,
 świętokrzyskim
- 1 214 interwencji,
 podlaskim
- 1 229 interwencji.
Działania jednostek PSP podczas likwidacji miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej najczęściej
polegały na:
1.
zabezpieczaniu miejsca zdarzenia
- 37 479 przypadków
2.
zbieraniu, neutralizowaniu i usuwaniu substancji chemicznych
- 25 626
"
3.
rozcinaniu, podnoszeniu i przemieszczaniu pojazdów
- 15 178
"
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
– 3 539 przypadków,
2.
opatrywanie ran
– 823
”
3.
zabezpieczanie przed utratą ciepła
– 697
”
4.
unieruchamianie złamań
– 618
”
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W roku 2003 podczas zdarzeń niebezpiecznych w komunikacji drogowej, w których brały udział
jednostki ochrony przeciwpożarowej, odnotowano 2004 ofiary śmiertelne (w tym 58 dzieci) i 23 030
rannych (w tym 1 706 dzieci). Podczas interwencji 1 strażak poniósł śmierć a 58 odniosło obrażenia.
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
183 854 strażaków i 55 018 różnego typu pojazdów. Wśród tej ostatniej liczby ponad 44 % (24 464
samochodów) stanowiły specjalistyczne zastępy ratownictwa drogowego i technicznego.
Ratownictwo chemiczno-ekologiczne podczas zdarzeń w komunikacji drogowej.
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 którego
wynika, że liczba wypadków w masowym transporcie kołowym materiałów niebezpiecznych utrzymuje
się na porównywalnym poziomie ok. 200 zdarzeń rocznie. Niestety liczba wszystkich zdarzeń, podczas
których konieczne było wykonywanie czynności zabezpieczających środowisko przed działaniem
substancji chemicznych (głównie rozlanego paliwa) stale wzrasta. Rok 2003 zaznaczył się nawet dość
gwałtownym wzrostem tego typu interwencji. W tym roku w stosunku do roku 2002 liczba interwencji z
zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas zdarzeń drogowych wzrosła o 27%.
Najwięcej, bo prawie ¾ (!) miało miejsce na terenie województwa śląskiego (1 267 interwencji). Ogólna
liczba zdarzeń drogowych o charakterze chemiczno–ekologicznym na przestrzeni ostatnich 5 lat jest
dość nieregularna i waha się od 880 do 1720 akcji.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA CHEM-EKOL. W KOMUNIKACJI DROGOWEJ
W LATACH 1999 ÷ 2003
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PODSUMOWANIE
Na przestrzeni ostatnich lat, corocznie zwiększa się liczba używanych samochodów. Za wzrostem tym
nie nadąża jednak infrastruktura drogowa, w konsekwencji mamy za sobą stały wzrost liczby
miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej. Wprawdzie w okresie lat 2002 ÷ 2003 liczba
miejscowych zagrożeń pozostała na tym samym poziomie, jednak trudno jest prognozować czy trend
ten się utrzyma i będzie można mówić o unormowaniu się liczby miejscowych zagrożeń w komunikacji
drogowej czy też będzie to tylko zjawisko pojedyncze.
Prowadzone w ostatnich latach akcje ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego 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 można 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 2003 pośród miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej miało miejsce 1 355 interwencji, w
których siły i środki z terenu powiatu okazały się niewystarczające i zachodziła konieczność wsparcia
ich jednostkami z pozostałych powiatów województwa.
2. W zakresie ratownictwa medycznego w KG PSP realizowano:
















przeszkolono 4 844 osoby, w latach 2000 - 2003 w tym zakresie przeszkolono 20 773 strażaków
Państwowej Straży Pożarnej oraz 9002 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych,
zmodernizowano Kartę Udzielonej Pomocy Medycznej stanowiącą załącznik do „Wytycznych w
sprawie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez strażaków – ratowników
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” opracowanych i wydanych przez Komendanta
Głównego PSP,
zakupiono 700 zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 i PSP R-2 dla 510 jednostek
ratowniczo - gaśniczych (w tym 5 szkolnych), dzięki czemu jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP
wyposażono średnio w 2 zestawy PSP R-1 lub PSP R-2,
zmodyfikowano istniejące procedury udzielania pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych
strażaków ratowników krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
opracowano koncepcję terenowego samochodu ratownictwa medycznego stanowiącego
wyposażenie Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego PSP,
kontynuowano II etap wdrażania systemu ratownictwa medycznego w KSRG,
przygotowano materiały w zakresie operacyjno – ratowniczym umożliwiającym wdrożenie
programu wieloletniego pn. „Bezpieczeństwo Cywilne 2004 - 2007”, w szczególności:
informacje o warunkach lokalowych gmin i możliwości tworzenia gminnych centrów reagowania,
informacje o ilości utworzonych centrów powiadamiania ratunkowego, planowanych w przyszłości
jako powiatowe centra ratownicze wraz z projektem standardu i kosztów tworzenia,
informacje o aktualnym i prognozowanym stacjonowaniu specjalistycznych zespołów ratownictwa
medycznego celem wypracowania wniosków w zakresie rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce
oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie ratownictwa medycznego w warunkach
przedszpitalnych,
rozpoczęto we współpracy z Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof szkolenie
Koordynatorów Ratownictwa Medycznego PSP w czasie ćwiczeń ratowniczych o dużej skali,
rozpoczęto pracę nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w myśl której
problematyka zagadnień ratownictwa w tym również ratownictwa podczas zdarzeń na drogach
będzie poszerzona i doprecyzowana,
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rozpoczęto prace nad modyfikacją i wdrożeniem w życie znowelizowanych „Wytycznych w sprawie
realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez strażaków – ratowników KSRG”
(planowany okres zakończenia prac oraz wdrożenia przewiduje się na I kw. 2004 r.),
rozpoczęto prace nad modyfikacją i wdrożeniem nowej karty segregacyjnej stanowiącej załącznik
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

3. W ramach centralnych zakupów realizowanych przez Komendę Główną PSP w 2003 roku
przekazano na wyposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych 59 szt. pojazdów lekkich
samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego. Ponadto Komendy
Powiatowe/Miejskie i Komendy Wojewódzkie PSP zakupiły 8 szt. pojazdów na rzecz poprawy
wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP.
4. W zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 2003 r.
przeszkolono 850 osób, ogółem przeszkolono dotychczas w tym zakresie 13 533 strażaków
Państwowej Straży Pożarnej.
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).

2.3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jedynymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, ujmującymi treści edukacji szkolnej są
podstawy programowe, które określają zakres zadań edukacyjnych dla poszczególnych typów szkół.
Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy o systemie oświaty, podstawa programowa to „obowiązkowe, na danym
etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze
szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach
nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych”.
Podstawy programowe określane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze
rozporządzeń:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego. 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. Nr 51, poz.458);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz.U Nr 50, poz. 451)].
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty uwzględniają problematykę bezpieczeństwa powszechnego, w
tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym., która następnie w zależności od danego etapu kształcenia, typu
szkoły i rodzaju zawodu znajduje odzwierciedlenie w treściach programów nauczania.
Karta rowerowa i motorowerowa w szkole.
Zgodnie z założeniami i zapisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym dyrektorzy szkół wydają uczniom
karty rowerowe i motorowerowe. Szkolenie kandydatów na rowerzystów i motorowerzystów odbywa się
głównie w ramach zajęć z techniki (rzadziej WF lub innego przedmiotu). Dyrektorzy szkół i nauczyciele
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bardzo często przy realizacji tego zadania współpracują z przedstawicielami Policji, WORD, LOK, PCK,
PZM.
Od roku szkolnego 2003/2004 statystyka szkolna będzie uwzględniała ilość wydanych uczniom kart
rowerowych i motorowerowych.
Dopuszczanie i zalecanie do użytku szkolnego programów, podręczników i środków
dydaktycznych.
Od 1999 roku zatwierdzono 9 programów nauczania dla szkół podstawowych (w 2002 r. 1 program), dla
gimnazjów 4 (w 2002 r. 1 program) do realizacji Wychowania Komunikacyjnego w szkołach.
W związku z Rządowym Programem Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczna Polska powstaje
szereg programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa powszechnego. Centralny Instytut Ochrony
Pracy we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Kuratoriami Oświaty wdraża w szkołach program
z zakresu kultury bezpieczeństwa. Program ten został opracowany na zlecenie Komitetu Badań
Naukowych, uwzględnia wszystkie treści Wychowania Komunikacyjnego..
Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Realizacja planu wyposażania gmin w autobusy
szkolne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu od 1999 r realizuje plan wyposażania gmin w autobusy szkolne.
Środki finansowe zagwarantowane w budżecie państwa na ten cel są ciągle niewystarczające. Potrzeby
gmin w tym zakresie są ponad dwukrotnie większe. W przyszłości należy spodziewać się dalszego
wzrostu zapotrzebowania na autobusy szkolne, nie tylko ze względu na zużycie przekazanych dotychczas
autobusów, lecz także likwidowanie oddziałów oraz zamykanie i likwidowanie szkół o małej liczbie
uczniów, co powoduje konieczność dowożenia uczniów do szkół innego rejonu.
Rok

1999

2000

2001

2002

2003

Ogółem

Liczba autobusów zakupionych
i przekazanych gminom

190

347

144

155

258

1094

Kwota zakupu w tys. zł.

38 537,9

82 976,0

35 198,0

38 051,8

70 915,0 265 678,7

Ogólnopolskie turnieje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
związane z BRD.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w
2003 r odbył się już po raz dwudziesty szósty. Gospodarzem finału była gmina Łapanów w woj.
małopolskim oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łapanowie. Wiele czynników złożyło się na sukces
tej imprezy, między innymi duże zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Łapanowie, przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Komendy Powiatowej i Komendy
Wojewódzkiej Policji, przedstawicieli PZM i WORD.
Po raz siódmy przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół średnich.
Gospodarzem Finału był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Nad sprawnym
przebiegiem rozgrywek czuwali przedstawiciele Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Policji, PZM,
Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej.
W styczniu br. podpisano porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu,
Ministerstwem Infrastruktury, Komendą Główną Policji i Polskim Związkiem Motorowym w sprawie zasad
organizowania ww. turniejów.
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Promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa na drogach.
W br. podpisane zostało porozumienie Ministrów: Edukacji Narodowej i Sportu oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa i
obronności. Porozumienie dotyczy w szczególności realizacji zadań i postanowień Programu Poprawy
Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczna Polska”.
Powstała strona www, „Bezpieczna Polska – Bezpieczna Szkoła”, na której znajdują się informacje
związane z realizacją w szkołach i placówkach oświatowych zadań ujętych w programie rządowym
„Bezpieczna Polska”.
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”.
Fundacja „Świat na TAK” - ogólnopolski Ruch Młodzieżowego Wolontariatu działający w Polsce od 10 lat
zrealizowała pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu program - "Odpowiedzialność,
Partnerstwo, Życzliwość - pieszy, rowerzysta i kierowca na drodze". Celem projektu było zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach poprzez kreowanie mody na bezpieczeństwo. Młodzi ludzie podejmują
działania mające na celu zmianę świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów i kierowców. Program był wielowątkowy, poruszał liczne zagadnienia, co czyniło go
kompleksowym i skutecznym. Zasadniczo skoncentrowany był wokół trzech głównych haseł.
Odpowiedzialność: za siebie i innych na drodze. Partnerstswo: w staraniach o większe bezpieczeństwo na
drodze, uświadomienie roli i znaczenia współpracy i współdziałania służb publicznych z obywatelami na
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Życzliwość: dla najsłabszych użytkowników dróg publicznych.
We wrześniu 2003 r. odbył się przejazd wolontariusza –rowerzysty trasą wokół Polski. W dziesięciu
miastach na trasie przejazdu odbyły się happeningi z udziałem młodzieży i władz samorządowych na
rzecz bezpieczeństwa na drogach. W Warszawie 30 września 2003 r. w sali kolumnowej PKiN odbyło się
uroczyste podsumowanie całego przedsięwzięcia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu patronuje wielu inicjatywom na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drogach np.:
- „Odblaskowe Pierwszaki” – akcja Grupy PZU i Access Pragma,
- „Bezpieczeństwo dla wszystkich” – akcja Renault Polska,
- „Unikaj zagrożeń” – akcja Małopolskiej Komendy Policji,
- „Podaruj mi życie” – akcja Automobilklubu Wielkopolskiego,
- „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”- ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Związku
Nauczycielstwa Polskiego SALUS.
Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził
badania ankietowe dotyczące doskonalenia nauczycieli do realizacji zajęć z Wychowania
Komunikacyjnego. Ankiety skierowano do placówek doskonalenia nauczycieli oraz do Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce. Przeprowadzonej analizy wynika, że 40% placówek
prowadzi kursy z zakresu Wychowania Komunikacyjnego. Oferta kierowana do nauczycieli jest
niejednolita. Brak ramowego programu kursu sprawia, że występują rozbieżności, zarówno liczbie godzin
kursów, jaki w modułach tematycznych. W najbliższym czasie wyniki badań zostaną przekazane badanym
placówkom.
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Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym
2001/2002.
Sprawozdania z wypadków dzieci w szkołach sporządzone zostały przez Kuratoria Oświaty w oparciu o
dane przekazywane przez organy prowadzące szkoły tj. samorządy gminne, starostwa powiatowe oraz
wojewódzkie urzędy marszałkowskie.
Ze sprawozdań przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez Kuratoriów Oświaty w
roku szkolnym 2001/2002 wynika, iż wypadkom uległo 140 254 uczniów. W tej liczbie zanotowano 91
wypadków śmiertelnych oraz 1 276 wypadków z ciężkim uszkodzeniem ciała.
Główną pozycją w statystyce wypadkowej są inne urazy, których liczba wynosi 138 887 . Są to wypadki
lub zdarzenia wypadkowe traktowane w klasyfikacji jako „lekkie”. Do nich należą m. in. złamania,
zwichnięcia, skręcenia kończyn, potłuczenia.
Najwięcej wypadków 61421 (43.79 % ), to wypadki jakie wydarzyły się w szkołach podstawowych. Od
dwóch lat statystyka wykazuje gimnazja jako drugi w kolejności typ placówek, w których występuje
znaczna liczba wypadków uczniów. Ogółem w gimnazjach w roku szkolnym 2001/2002 odnotowano 47
188 ( 33.64 %) wypadków w ciągu roku szkolnego.
W pozostałych typach placówek oświatowych liczba wypadków wynosi:
 szkoły zawodowe
14 355 ( 10, 24% wszystkich wypadków),
 licea ogólnokształcące
12 800 ( 9, 13 % ),
 przedszkola
2 252 ( 1, 61 % ),
 szkoły podstawowe specjalne 656 ( 0. 47 % ),
 internaty i bursy szkolne
201 ( 0, 14 % ),
 przedszkola specjalne
9 ( 0, 01 % ).
Z ogólnej liczby wypadków najczęściej mają miejsce :
 złamania
45 928 (32, 75 % )
 zwichnięcia i skręcenia
40 686 (29, 01 % ),
 rany zewnętrzne, rozerwania 16 214 (11, 56% ),
 stłuczenia, zmiażdżenia
20 236 (14, 43% ),
 urazy wewnętrzne
4 855 ( 3, 46 % ),
 oparzenia
916 ( 0, 65 % ),
 zatrucia
527 ( 0, 38 % ),
 utrata części ciała
483 ( 0, 34 % ),
 inne
10 427 ( 7, 43 % ).
Najwięcej wypadków odnotowano w salach gimnastycznych i na korytarzach:
 sale gimnastyczne
40 247 ( 28, 70 % ),
 korytarz, schody
28 674 ( 20, 44 % ),
 boisko, plac gier i zabaw
28 656 ( 20, 43 % ),
 ulica, droga
13 938 ( 9, 94 % ),
 klasa, sala zajęć
6 666 ( 4, 75 % ),
 warsztaty, pracownie
1 241 ( 0, 88 % ),
 inne miejsca
20 850 ( 14, 87 % ).
W dalszym ciągu wykazywany jest fakt dużej liczby wypadków w salach gimnastycznych, na boiskach i
placach gier i zabaw, co pozostaje w korelacji z liczbą wypadków na zajęciach z wychowania fizycznego.
Liczba wypadków kategorii korytarz, schody pozostaje w korelacji z kategorią w następnej klasyfikacji –
przerwy międzylekcyjne.
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Najwięcej wypadków ma miejsce na lekcjach z wychowania fizycznego oraz podczas przerw lekcyjnych.:
 wychowanie fizyczne
54 510 ( 38, 37 % ),
 przerwy międzylekcyjne
35 270 ( 25, 15 % ),
 wycieczki
5 436 ( 3, 88 % ),
 zajęcia praktyczno – techniczne
1 612 ( 1, 15 % ),
 warsztaty
952 ( 0, 68 % ),
 pozostałe zajęcia
42 492 ( 30, 30 % ).
Pragnę podkreślić, że zadania związane z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, w
środowisku lokalnym, na drogach traktujemy jako zadania priorytetowe. Świadczy o tym m. in. ostatnio
przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadza ona zapis art. 1 pkt. 16: system
oświaty zapewnia w szczególności...”upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie
oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2.4. Ministerstwo Finansów
Informacje dotyczące podejmowanych przez resort finansów działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego w roku 2003:
Sejm RP w dniu 22 maja 2003 roku uchwalił tzw. „pakiet” czterech ustaw ubezpieczeniowych, w skład
którego wchodzi również ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która została opublikowana w
Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, pozycja 1152.
Ustawa ta zawiera rozwiązania, których oczekiwanym skutkiem jest również poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego – dzięki przyjętym regulacjom w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz w zakresie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Rozwiązania te zostały w sposób szczegółowy przedstawione w sprawozdaniu Krajowej Rady BRD „Stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2002 roku”.
Wszystkie rozwiązania przedstawione w sprawozdaniu Krajowej Rady BRD za rok 2002 znalazły się w
ostatecznym tekście uchwalonej ustawy.
Podjęte zostały również prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną
ewidencję pojazdów. Rozporządzenie to ma określać zasady współpracy pomiędzy UFG jako ośrodkiem
informacji prowadzącym rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z organem
prowadzącym CEP, czego oczekiwanym będzie m.in. zmniejszenie, a wraz z rozwojem bazy danych i
wymianą informacji pomiędzy oboma centrami – wyeliminowanie, procederu uchylania się od obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dodatkowych korzyści ze
współdziałania ośrodka informacji z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów należy
upatrywać w ograniczeniu przestępstw ubezpieczeniowych oraz ich łatwiejszym wykrywaniu.
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2.5. Ministerstwo Obrony Narodowej
Analiza wykroczeń w ruchu drogowym pojazdów wojskowych za 2003 rok, przedstawiona w załączniku,
wykazała utrzymanie bezpieczeństwa na poziomie roku ubiegłego. Na stan ten wpłynęły przedsięwzięcia
podejmowane przez odpowiedzialne organa resortu MON i SG WP, dowództwa RSZ, OW i jednostek
wojskowych oraz zwiększający się sukcesywnie stopień uzawodowienia kierowców pojazdów w
jednostkach wojskowych SZ RP, w szczególności o wysokiej złożoności technicznej, uprzywilejowanych i
przewożących ładunki niebezpieczne.
W 2003 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Siłach Zbrojnych RP realizowano szereg przedsięwzięć
mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym:
1. Przeprowadzono 4x Konferencje bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów mechanicznych
(Wojska Lądowe, Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej, Marynarka Wojenna i Garnizon Warszawa).
2. Zorganizowano w RSZ (Wojska Lądowe, Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej, Marynarka Wojenna) i
w Garnizonie Warszawa wieloszczeblowe konkursy o tytuł najlepszego kierowcy, których głównym
celem było doskonalenie kierowców w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz techniki
jazdy samochodem.
W konkursach uczestniczyli wszyscy etatowi kierowcy, w tym:
 żołnierze zasadniczej służby wojskowej,
 żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska.
Każdy etap konkursu obejmował testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad eksploatacji
pojazdów oraz jazdy sprawnościowej pojazdem.
3. Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Policji, Prokuratury Wojskowej przeprowadzili ze stanami
osobowymi jednostek 230 informacji, 1576 pogadanek, 190 spotkań, 14 odpraw i 65 narad), których
tematem była dyscyplina ruchu drogowego żołnierzy-kierowców wojskowych i prywatnych pojazdów
mechanicznych.
4. Opracowano w Dowództwach: Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki
Wojennej i Garnizonu Warszawa i przesłano do Korpusów, Związków Taktycznych i Jednostek
Wojskowych informacje nt. „Stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2003 r.” z wnioskami i
zadaniami do realizacji w roku następnym.
5. W ramach okresowych analiz dyscypliny organa dowodzenia SZ RP i dowództwa jednostek
wojskowych prowadzili ocenę 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, w tym prywatnymi, pod
wpływem alkoholu.
6. Kontynuowano współpracę z Polskim Związkiem Automobilowym w zakresie doskonalenia techniki
jazdy w warunkach ekstremalnych tj. utraty przyczepności pojazdu na śliskich nawierzchniach –
przedmiotową problematykę włączono do nowych programów szkolenia kierowców w wojskowych
OSK.
7. Nawiązano współpracę z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie współpracy w
ramach szkolenia kierowców, promocji honorowego krwiodawstwa oraz uczestnictwa w 2004 r. w
organizowanym po raz pierwszy „Konkursie o miano najlepszego kierowcy sił zbrojnych”.
8. Zorganizowano centralne zawody techniczno – bojowe inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii
Wojskowej, których celem było:
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 poszerzenie, doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności żołnierzy
realizujących zadania inspektorów ruchu drogowego,
 wyłonienie najlepiej przygotowanego żołnierza oraz drużyny do realizacji zadań związanych z
ruchem drogowym oraz reprezentacji do konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2003 roku.”.
Zrealizowane przedsięwzięcia, jak również utrzymanie stabilnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym pojazdów wojskowych są wynikiem doceniania tej problematyki w resorcie Obrony Narodowej i
Siłach Zbrojnych RP.
Należy podkreślić, że oprócz działań podejmowanych na rzecz wojsk własnych, prowadzone są także
działania związane z zabezpieczeniem przemieszczania wojsk sojuszniczych – organizowane i
koordynowane przez organa transportu i ruchu wojsk SZ RP wspólnie z Żandarmerią Wojskową i Policją.
STAN WYKROCZEŃ W RUCHU DROGOWYM W SIŁACH ZBROJNYCH RP W 2003 r.
I. ILOŚĆ ZDARZEŃ I WYPADKÓW Z UDZIAŁEM ŻOŁNIERZY
A.

Wypadki drogowe, w których śmierć ponieśli żołnierze

B.

Główne okoliczności zdarzeń na drogach

C.

naruszenie przepisów przez pieszych
naruszenie przepisów przez kierującego
stan nietrzeźwości przez kierującego pojazdem
usterki techniczne pojazdów
inne
Ilość zdarzeń na drogach spowodowanych pod wpływem alkoholu.

-

11

-

9
379
50
3
71
50

-

313

II. ILOŚĆ ZDARZEŃ NA DROGACH SPOWODOWANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZY
A.

Na pojazdach prywatnych
Kolizje, w tym:
Wypadki, w tym:
-

232
brak bezpiecznej odległości między pojazdami
nadmierna prędkość
nieprawidłowe skręcanie, zawracanie
nieprawidłowe wymijanie, omijanie, cofanie
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
nieuwaga, roztargnienie, nieostrożność
inne

-

17
42
16
16
40
35
66
81

nadmierna prędkość
nieuwaga, roztargnienie, nieostrożność
nieprawidłowe wyprzedzanie
nieprawidłowe wymijanie, omijanie, cofanie

-

20
13
8
5
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B.

wpadnięcie w poślizg
zajechanie drogi
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym
inne
Na pojazdach wojskowych

-

4
5
9
17
201

Kolizja
brak bezpiecznej odległości między pojazdami
nadmierna prędkość
nieprawidłowe wymijanie, omijanie, cofanie
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
nieuwaga, roztargnienie, nieostrożność
nieprawidłowe skręcanie, zawracanie
nieprawidłowe wyprzedzanie
zajechanie drogi
inne

-

190
22
16
33
35
30
12
11
11
20
11

nadmierna prędkość
nieprawidłowe wymijanie, omijanie, cofanie
nieprawidłowe wyprzedzanie
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
nieuwaga, roztargnienie, nieostrożność
wpadnięcie w poślizg
zmęczenie, zaśnięcie
inne

-

2
1
1
2
1
1
1
2

Wypadek
-

III. ILOŚĆ NAŁOŻONYCH SANKCJI
A.

Pojazdy wojskowe kierowane przez żołnierzy
mandat karny
negatywny wpis do rozkazu wyjazdu
pouczenie kierowcy
wstrzymanie pojazdu od ruchu
zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
zatrzymanie prawa jazdy
inne

-

7062
731
4405
1268
27
574
8
49

B.

Inne pojazdy kierowane przez żołnierzy

-

6153

-

1497
4125
7
226
133
165

-

mandat karny
pouczenie kierowcy
wstrzymanie pojazdu od ruchu
zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
zatrzymanie prawa jazdy
inne
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2.6. 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 rozpoczęciu realizacji Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.
Program ma na celu stworzenie systemu ratownictwa medycznego, który gwarantuje udzielenie
specjalistycznej pomocy, koniecznej do ratowania życia ofiar wypadków, katastrof i nagłych zachorowań.
Rok 2003 był kolejnym etapem realizacji Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne. W jego ramach
prowadzone były inwestycje mające na celu:
- doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w szpitalach, które zgodnie z umowami z roku 2002
uruchomiły te oddziały w terminie do 31.07.2003,
- wymiana najbardziej wysłużonych ambulansów na nowe i zakup dodatkowych karetek ratunkowych w
celu spełnienia europejskich standardów czasu dojazdu do chorego,
- budowę centrów powiadamiania ratunkowego – nowoczesnych, zintegrowanych centrów
dyspozytorskich dla wszystkich rodzajów służb ratowniczych,
- doposażenie bazy leczniczo-dydaktycznej w szpitalach klinicznych.
W roku 2003 na zadania w zakresie ratownictwa medycznego Minister Zdrowia przeznaczył środki w
wysokości około 71 mln zł.
Ze środków tych sfinansowane zostały zadania wymienione poniżej:
1. Doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w sprzęt medyczny.
2. Dofinansowanie zakupu angiografów.
3. Doposażenie bazy leczniczo-dydaktycznej w szpitalach klinicznych.
4. Zakup defibrylatorów na wyposażenie ambulansów kupionych ze środków Programu ZRM w roku
2002.
5. Zakup ambulansów.
6. Doposażenie oddziału intensywnej terapii.
7. Doposażenie centrów powiadamiania ratunkowego w sprzęt komputerowy i środki łączności.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę około 31,2 mln złotych.
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 (Helicopter Emergency Medical Service) z gotowością do startu
śmigłowca ratunkowego – wyposażonego w standardzie karetki reanimacyjnej w ciągu 4 minut od
zgłoszenia wezwania „na ratunek”. W roku 2003 kontynuowane były inwestycje w zakresie modernizacji
śmigłowców ratunkowych na kwotę 20 mln zł., dzięki czemu SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
będzie dysponował 19 śmigłowcami. Powyższe przyśpieszy utworzenie nowej bazy śmigłowcowej dla
województwa łódzkiego oraz dwóch baz letnich w Giżycku i Koszalinie. Na bieżącą działalność SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przeznaczono na mocy odrębnej umowy 20 mln zł.
Ponadto, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości 5,25 mln zł na
wydatki bieżące pozapłacowe dla 35 centrów powiadamiania ratunkowego.
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2.7. Ministerstwo Sprawiedliwości
W ramach działalności Ministerstwa Sprawiedliwości w 2003 r. były podejmowane następujące działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1. Najważniejszym zadaniem było wdrożenie nowych kodyfikacji karnych, obejmujących m. in.
uregulowania dotyczące przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W tym celu były
kontynuowanie szkolenia zawodowe sędziów i prokuratorów na szczeblu centralnym oraz w sądach i
prokuraturach apelacyjnych oraz okręgowych z zakresu nowego ujęcia przestępstw drogowych w
kodeksie karnym z 1997 r. Ponadto prowadzone były kursów specjalistycznych, obejmujących prawne i
techniczne aspekty wypadków drogowych, których organizatorem był Instytut Ekspertyz Sądowych w
Krakowie.
2 Rozprowadzone zostało wśród sędziów i prokuratorów monograficzne opracowanie pt. „Wypadki
drogowe. Vademecum biegłego sądowego”, wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie w
2002 r.. Omówione w nim zagadnienia pozwolą na podniesienie wiedzy sędziów i prokuratorów
zajmujących się rozpatrywaniem spraw o wypadki drogowe.
3. Instytut Ekspertyz Sądowych prowadzi długofalowe badania nt. „Środki farmakologiczne a
bezpieczeństwo ruchu drogowego.”
4. Kontynuowane były prace nad projektem kodeksu wykroczeń, w tym obejmującym wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
5. W ramach nadzoru służbowego w prokuraturze i w czasie wizytacji jednostek prokuratury szczególnej
uwadze zostaną poddane postępowania o wypadki drogowe.
6. Prokuratorzy wykorzystywali środki prawne w celu właściwego kształtowania represji karnej w
sprawach o przestępstwa drogowe.

2.8. Ministerstwo Środowiska
W 2003 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował „Wytyczne pilotażowej kontroli
przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o odpadach przez podmioty prowadzące
działalność w zakresie przewozu odpadów”, na podstawie których Inspekcja Ochrony Środowiska razem z
Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadziła pilotażową kontrolę przestrzegania obowiązków,
wynikających z przepisów ustawy o odpadach, przez podmioty prowadzące działalność w zakresie
transportu odpadów.
Inspektorzy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska brali udział w organizowanych przez
Policję akcjach o kryptonimie „niebezpieczne przewozy”, mających na celu kontrolę pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne oraz szkolili kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska.
Organy Inspekcji Ochrony Środowiska podejmowały na bieżąco działania w przypadku zaistnienia
poważnych awarii z udziałem środków transportu drogowego przewożących materiały niebezpieczne,
współdziałając w akcji zwalczania poważnej awarii będącej następstwem wypadku drogowego z organami
właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem skutków tej awarii.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 2003 r.
dofinansowywał realizacje przedsięwzięć w ochronie środowiska, mających także wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego:
1. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Był to sprzęt niezbędny do prowadzenia
skutecznych działań związanych z ochroną środowiska - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy
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Ministrem Środowiska a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w
zakresie likwidacji zagrożeń środowiska.
2. Dofinansowanie budowy tuneli służących przemieszczaniu się płazów pod jezdnią i ułożenie barier
zabezpieczających pobocza, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Było to przedsięwzięcie o
kluczowym znaczeniu dla ochrony płazów i ograniczenia ich śmiertelności w Górach Stołowych oraz
dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ruchliwych trasach przejazdowych.
3. Dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z kampanią edukacyjno – promocyjną pn. „Miasta dla
rowerów: rozpowszechnienie informacji i przygotowanie replikacji gdańskiego rowerowego projektu
inwestycyjnego”, realizowaną przez Polski Klub Ekologiczny – Zarząd Główny w Krakowie. W ramach
realizowanego projektu inwestycyjnego w Gdańsku powstanie układ sieci rowerowej miasta o łącznej,
wraz z istniejącymi drogami rowerowymi, długości 130 km, zgodny z najlepszymi standardami
jakościowymi. Zakłada się, że w rezultacie 5-10% podróży w Gdańsku odbywać się będzie za pięć lat
rowerami, co wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo ruchu drogowego lecz również na poprawę jakości
życia w mieście. Celem kampanii będącej przedmiotem ww. umowy jest rozpowszechnienie wiedzy i
doświadczeń gdańskiego projektu w Polsce. Kampania realizowana była w oparciu o cykl szkoleń dla
władz samorządowych, regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, biur projektowych oraz organizacji
pozarządowych. Na szkolenia zapraszani byli również przedstawiciele mediów regionalnych. Szkolenia
nakierowane były na przekazanie najbardziej praktycznej wiedzy i umiejętności, a ich zakres był za
każdym razem dopracowywany z przedstawicielami grupy docelowej w oparciu o doświadczenia
gdańskie oraz inne przykłady najlepszej dostępnej praktyki. Program „Miasta dla rowerów” realizowany
jest od 1998 roku i posiada własną stronę internetową, na której prezentowany jest serwis informacyjny
oraz regularnie wydawany jest Biuletyn Informacyjny.
W Banku Ochrony Środowiska S.A. uruchomiono linię kredytową finansowaną ze środków NFOŚiGW, na
inwestycje z zakresu ograniczenia emisji spalin - poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do
paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej.
Przedmiotem kredytowania może być:
 zakup nowych pojazdów w miejsce wyeksploatowanego sprzętu,
 zakup i instalacja w pojazdach mechanicznych urządzeń umożliwiających zasilanie silników
wysokoprężnych,
 budowa stacji dystrybucji gazu,
 wymiana lub zakup nowego układu silnikowego wraz z przynależnymi podzespołami układu
napędowego, dostosowanego do wymogów normy EURO 3.
W Parlamencie (Komisja Integracji Europejskiej), z udziałem przedstawicieli Ministra Środowiska, toczyły
się prace nad rządowym projektem ustawy dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.9. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Informacja o pracach i działaniach zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego realizowanych w
2003 r. w obszarze nadzorowanym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej .
1. Samochody FIAT AUTO POLAND
Wdrożono do produkcji samochód PANDA. Pojazd ten jest wyposażany w poduszki powietrzne
przednie i kurtyny boczne, przez co uzyskał pozytywne wyniki badań na zgodność z Regulaminami
EKG nr. 94 i 95.
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2.

3.

4.

5.

6.

W pojazdach tych zastosowano systemy ABS i ASR. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem
wszystkich siedzeń do pasa trzypunktowego, co wiąże się ze wzmocnieniem konstrukcji tylnej części
nadwozia i wprowadzeniem zagłówka dla każdego siedzenia.
Samochody DAEWOO-FSO MOTOR
Lanos, Matiz – wprowadzono nowe typy pasów bezpieczeństwa umożliwiające zamocowanie
urządzeń zabezpieczających dla dzieci i zastosowano oznakowanie pojazdów, zgodnie z Regulaminem
EKG nr. 94, ostrzegające o zagrożeniach jakie stwarza poduszka powietrzna dla dzieci.
Samochody i autobusy JELCZ
 Kontynuowane są badania homologacyjne mające na celu sprawdzenie konstrukcji autobusu na
zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr. 66. Wprowadzane są profile konstrukcji
nadwozi ze stali nierdzewnych o podwyższonej wytrzymałości. Autobusy przystosowano do
zasilania CNG.
 Wprowadzono są reflektory nowej generacji we wszystkich typach pojazdów.
 Autobusy szkolne: wprowadzono pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń.
 Dostosowano układy hamulcowe do najnowszych zmian Regulaminu EKG ONZ nr. 13.
Autobusy AUTOSAN
 Zakończono z wynikiem pozytywnym badania homologacyjne konstrukcji nadwozia autobusów A
1112T, A0808T na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr. 66
 Wprowadzono nowy rodzaj autobusu turystycznego „A 0808 T” odmiana M3 („GEMINI”) o ilości
miejsc 29+1+1 , wyposażonego w 4 stopniowy zwalniacz elektrowirowy „TELMA” typu FV-61-40.
Autobus wyposażono w nowoczesny układ ABS f-my WABCO (wersja 4S/4m.) z modulatorami
elektropneumatycznymi typu 472.195.018.0. Dzięki zastosowaniu w w/w układzie przewodów o
małych średnicach, oraz hamulców tarczowych na kołach osi przedniej i tylnej, uzyskano drogi
hamowania z pracującym ABS, praktycznie równe uzyskiwanym przy wyłączonym ABS. Autobus
ten spełnił wymagania Regulaminu nr 13.09. EKG ONZ .
 Międzymiastowa wersja autobusu „A 1010T.06”, o ilości miejsc 41+1+1 wyposażony w ABS f-my
WABCO wersji 43/3m. z modulatorami elektropneumatycznymi typu 472.195.018.0 oraz 4
stopniowy zwalniacz elektryczny „TELMA”, z pozytywnym wynikiem przeszła badania i spełniła
wymagania Regulaminu Nr 13.09 EKG ONZ.
 Wyprodukowano prototyp autobusu szynowego „Regio-Tramp” dla PKP.
 W 2003 r utworzono w „ATOSAN” Zakład Remontu Autobusów (głównie „H 9”). W czasie remontów
autobusów wdrażane są do nich nowoczesne elementy stosowane w aktualnej produkcji autobusów
(np.: przednie szyby panoramiczne- wklejane, klejenie poszyć zewnętrznych wykonanych z blach
nierdzewnych , wprowadzenie elementów z tworzyw sztucznych i laminatów w ścianach przodu i
tyłu autobusu i wnętrza autobusu). Na tak zmodernizowane w czasie remontu autobusy jest
udzielana gwarancja 2 letnia (tak jak na nowe).
Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem z boku – Regulamin EKG nr 73.
W zakresie Regulaminu EKG ONZ 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. Badaniami objęto również pojazdy specjalistyczne produkowane w UE .
Układy kierownicze – Regulamin EKG nr 79.
W związku z przyjęciem przez Polskę do stosowania Regulaminu EKG nr 79 przeprowadzono badania
homologacyjne na zgodność z Regulaminem Nr 79.01 EKG ONZ :
 Autobusu „Autosan A 0808 MN”,
 Autobusu miejskiego „Jelcz typ 120 M/3”,
 Pojazdu „Jelcz 662.043”.
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7. Układy hamulcowe – Regulamin EKG nr 13.
W związku z wejściem w życie serii poprawek 09 do Regulaminu EKG ONZ nr 13 oraz modernizacjami
układów hamulcowych PIMOT przeprowadzał badania homologacyjne kolejnych pojazdów kategorii
M i N.
Wyposażenie układów hamulcowych pojazdów samochodowych i przyczep w układy EBS
Przebadano n/w pojazdy wyposażone w układy EBS (przyspieszające narastanie sił hamujących w
czasie „panicznego” hamowania :
- Autobusy „Solaris” typ Urbino 12.16. i typ Urbino 10,
- Naczepy: „Sommer” typ SG-18, STOKOTA-ELZAM-KAMARG typ 3NC38, ORLEN typ MN1,
WIELTON typ NS34, GRAS typ GS

Badania dla celów certyfikacji na znak „B”
Przebadano 38 zespołów powietrznych układów hamulcowych dla 16 firm
(w tym: POLMOZBYT-Jelcz, „PRVA PETOLETKA” Serbia, „KNORR BREMSE GmbH” i „FOS POLMO“
Łódź)
Wykonano badania 11 zespołów hydraulicznych układów hamulcowych dla 8 firm ( w tym dla: General
Motors Poland Sp.z o.o., METELLI S.A. ITALY i FIAT AUTO POLAND S.A.)
Badania okładzin hamulcowych „ROULUDS”, na zgodność z Regulaminem Nr 90 EKG ONZ
8. Budowa stanowisk badawczych i działalność szkoleniowa
W 2003 r PIMOT przeprowadził 18 kursów szkoleniowych w w zakresie budowy , napraw i eksploatacji
powietrznych układów hamulcowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów ABS,ASR i EBS .
W szkoleniach tych udział miały WABCO i KNORR, a uczestniczyło w nich 250 osób.
PIMOT wykonał w 2003 roku na zamówienia klientów: 1 stanowisko badawcze „AB-692” i 4 zestawy
„DZD-1” służące do diagnostyki powietrznych układów hamulcowych.
9. Siedzenia autobusowe – regulamin EKG nr 80.
Firmy produkujące siedzenia autobusowe wprowadzają sukcesywnie nowe modele siedzeń z
zastosowaniem pasów bezpieczeństwa mocowanych do konstrukcji siedzenia (zastosowanie
konstrukcji o zwiększonej wytrzymałości).
10. Urządzenia zabezpieczające dla dzieci – Regulamin EKG nr 44.
Firmy produkujące urządzenia zabezpieczające dla dzieci /foteliki, podstawki/ prowadzą stale badania
homologacyjne nowych i modernizowanych urządzeń zabezpieczających z zgodność z wymaganiami
Regulaminu EKG ONZ nr. 44 (firmy: „Ramatti”; „Sena”; „Phenix”; „Intertec”).
11. Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył – Regulamin EKG nr 58.
W sposób ciągły są w PIMOT prowadzone badania homologacyjne pojazdów kategorii N i O w zakresie
urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem samochodu osobowego pod tył. Pozytywny wynik
badań i uzyskanie świadectwa homologacji jest jednym z warunków uzyskania świadectwa
dopuszczenia do ruchu.
12. Konstrukcja nadwozi autobusów: Regulamin EKG ONZ nr 66.
PIMOT prowadził badania opiniujące zmian konstrukcji nadwozi adaptowanych na autobusy kategorii
M2, M3 dla firm „AMZ” – Kutno, „KAPENA S.A”., „Gruau Polska”)
13. Certyfikacja wyrobów przemysłu motoryzacyjnego na znak bezpieczeństwa.
W sposób ciągły PIMOT prowadził badania wyrobów przemysłu motoryzacyjnego (firm krajowych i
zagranicznych) objętych obowiązkową certyfikacją na znak bezpieczeństwa „B”, wyszczególnionych w
Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. /Dz.U.03.32.262 /.
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Działania podejmowane na rzecz poprawy brd na szczeblu ogólnopolskim przez inne
podmioty oraz organizacje społeczne
2.10. 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.
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,
badanie opinii kierowców na temat brd
ocena skuteczności wybranych działań w zakresie brd.

Instytut realizuje swoje zadania współpracując z instytucjami rządowymi i pozarządowymi zarówno w kraju
jak i na arenie międzynarodowej.
Prace naukowo-badawcze wykonane w 2003 roku












Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2002 roku
Analiza wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce:
Analiza zagrożeń na polskich drogach na tle innych krajów
Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców
Analiza wypadkowości na drogach krajowych
Weryfikacja współczynnika wypadków drogowych w zależności od cech drogi i średniodobowego
natężenia ruchu (SDR)
Skuteczność działań profilaktycznych w zakresie brd
System informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego SIS
Badanie opinii kierowców na temat brd SARTRE III
Standaryzacja systemu szkolenia i egzaminowania kierowców - standardy kwalifikacji zawodowych
Kryteria i procedury oceny środków dydaktycznych stosowanych w szkoleniu kierowców

Działalność edukacyjno-popularyzatorska
 Organizacja seminariów na tematy związane z brd z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych,
w tym m.in.:
- prezentacja wyników międzynarodowego programu badawczego SARTRE 3 – „Postawy Kierowców
Wobec Zagrożeń Występujących w Ruchu Drogowym”
- IRTAD - międzynarodowa baza danych o wypadkach drogowych
- Mierzenie jakości pracy Ośrodków Szkolenia Kierowców pod patronatem ITS
 Przygotowywanie działań w ramach obchodów IV Międzynarodowego Tygodnia BRD w Polsce
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 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
 Prowadzenie szkoleń w ramach certyfikacji kompetencji zawodowych instruktorów nauki jazdy oraz
wykładowców instruktorów nauki jazdy
 Opracowanie stron INTERNET SIS (www.cbr.home.pl)
 Udział w kampaniach promocyjnych
- „Bezpieczeństwo dla wszystkich” – Renault
- „Partnerstwo, Odpowiedzialność, Życzliwość – pieszy, rowerzysta, kierowca na drodze”
 Opracowanie biuletynu informacyjnego „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD”
 Rozpowszechnienie ulotek propagandowych:
- „Pieszym bywa każdy”
- „Nie ryzykuj – bądź widoczny” .
- „Nie zabijaj – zwolnij”
- „Odważ się być mądrym” – skierowanej do młodych ludzi – grupy największego ryzyka
- „Czy wiesz , że” – skierowanej do rodziców rowerzystów
- Czy wiesz, ze na polskich drogach” – skierowanej do rodziców młodych kierowców.
Ulotki były sfinansowane przez ITS i rozpowszechniane poprzez WORD-y, Ośrodki Szkolenia Kierowców
pod patronatem ITS, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizatorów
programów edukacyjnych.
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie brd w przedszkolach 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
 Przeprowadzanie ocen jakości pracy Ośrodków Szkolenia Kierowców z różnych regionów Polski
(Gostynin, Kutno, Lublin, Łowicz, Ostrołęka, Płock, Puławy, Sierpc, Toruń, Warszawa, Zamość, ) oraz
uroczyste przekazanie raportów oceny jakości pracy OSK z udziałem przedstawicieli lokalnych
instytucji (starostwo, policja, WORD, stowarzyszenia skupiające OSK, dziennikarze)
 Wydanie 4 numerów Kwartalnika BRD
 Współpraca z mediami.
Współpraca z 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
- przy organizacji seminariów SARTRE 3, IRTAD
- w ramach organizacji obchodów IV Międzynarodowego Tygodnia BRD
 Współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego Rady Warszawy.
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 Udział w pracach Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 Współpraca z Gminą Warszawa – Bielany przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu IV 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 fundacją Świat na tak w ramach organizacji programu edukacyjnego „Partnerstwo,
Odpowiedzialność, Życzliwość – pieszy, rowerzysta, kierowca na drodze”
 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 z Ośrodkami Szkolenia Kierowców pod patronatem 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 Polski zgodnie z wymaganiami Centralnej Bazy
IRTAD w Niemczech.
- udział w pracach Komitetu Sterującego IRTAD
- organizacja w ITS 29 spotkanie Komitetu Operacyjnego Międzynarodowej Bazy Danych o
Wypadkach Drogowych IRTAD w dniach 25 – 26 sierpnia 2003 r (40 uczestników przedstawicieli 22
krajów świata oraz organizacji międzynarodowych)
 Współpraca w ramach realizacji projektu badawczego SARTRE – badanie opinii kierowców nt.
bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Europy (Umowa Komisji Europejskiej z instytucjami z 22
krajów)
- Udział w pracach grup roboczych oraz komitetu sterującego
- Organizacja w ITS warsztatów związanych z realizacją projektu badawczego SARTRE III w dniach
17 - 18 marca 2003 roku ( 25 uczestników z 22 krajów Europy)
 Udział w pracach grupy roboczej realizującej projekt Unii Europejskiej BEST – BOB.
- Współpraca przy tworzeniu końcowego raportu sumującego uzyskane wyniki. Raport opracowała
holenderska firma NEA.
 Udział w pracach grupy roboczej Unii Europejskiej przy tworzeniu i eksploatacji Europejskiej Bazy
Danych o Wypadkach CARE.
 Udział w pracach organizacji międzynarodowej „Prewentien Routiese Internationale” (PRI) jako stały
członek.
 Współpraca z EKG ONZ przy organizowaniu IV Międzynarodowego Tygodnia BRD.
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2.11. Polski Związek Motorowy
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego informuje, że w dniu 29 lipca 2003 r. zostało przekazane
sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego na temat działań na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowanych przez PZM w pierwszej połowie 2003 r.
1. Pierwsze półrocze 2003 r. w Polskim Związku Motorowym zdominowane było kampanią sprawozdawczo
- wyborczą i przygotowaniami do Krajowego Zjazdu PZM, który odbył się w dniu 21 czerwca 2003 r.
W dyskusji przedzjazdowej, zarówno w Automobilklubach i Klubach PZM jak również podczas
Okręgowych Zjazdów PZM dominowała problematyka poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
kontekście przedsięwzięć regionalnych jak i ogólnopolskich.
Odzwierciedleniem tej dyskusji jest Uchwała Krajowego Zjazdu PZM w znacznej części poświęcona
problematyce BRD.
Najważniejsze zadania wynikające z tej uchwały to m.in. :
 kontynuowanie starań dla wprowadzenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50km/h;
 działanie na rzecz ograniczenia uprawnień w ruchu drogowym młodych kierowców w wieku 18-25 lat
np. poprzez ograniczenie czasu prowadzenia pojazdu do godzin dziennych, obowiązek przebywania
w pojeździe osoby dorosłej, wydawanie prawa jazdy na okres próbny;
 dążenie do zmodyfikowanie programów szkolenia kandydatów na kierowców, stworzenie
powszechnie dostępnego systemu doskonalenia techniki jazdy – obowiązkowego w odniesieniu do
sprawców wypadków drogowych;
 zabieganie o nadanie uprawnień jednostkom PZM do wydawania kart rowerowych i motorowerowych;
 kontynuowanie starań dla wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów mechanicznych w
apteczkę pierwszej pomocy oraz nadanie statusu prawnego Ratownika Drogowego PZM;
 działanie na rzecz podniesienia rangi przedmiotu ”Wychowanie Komunikacyjne” w programie
edukacyjno-wychowawczym szkół, a także szerokie rozpropagowanie Ogólnopolskich Turniejów
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Motoryzacyjnego dla dzieci i młodzieży;
 zainicjowanie ogólnopolskiej dyskusji nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji
przepadku na rzecz Skarbu Państwa pojazdu, którego kierowca, będąc pod wpływem alkoholu lub
innego podobnie działającego środka, spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, jako
narzędzia popełnienia przestępstwa.
2. Polski Związek Motorowy we współpracy z Zarządem Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej
Komendy Głównej Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Infrastruktury i
Krajową Radą BRD przy udziale i wsparciu władz samorządowych oraz Krajowego Stowarzyszenia
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
zorganizował eliminacje krajowe, zakończone ogólnopolskimi finałami :
 XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego Finał miał miejsce w
dniach 21-24 maja 2003 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łapanowie (województwo
małopolskie) z udziałem 102 zawodników wyłonionych w eliminacjach przeprowadzonych w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych.
 Zdaniem PZM i obserwatorów powyższy finał został przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie
organizacyjnym i wzbogacony został ciekawym programem towarzyszącym imprezie;
 VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, którego Finał miał miejsce w dniach 3
– 5 czerwca 2003 r. na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, przy jego
wydatnej pomocy organizacyjnej i finansowej.
Podkreślić należy, że powyższe finały cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko uczestników, ale
również władz regionalnych i miejscowych środowisk.
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3. Z inicjatywy Komendy Głównej Policji i przy wsparciu organizacyjnym Polskiego Związku Motorowego
podjęte zostało wspólne przedsięwzięcie, o zasięgu ogólnokrajowym, z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego pn. „Przyjazne Parkingi”.
Powyższe przedsięwzięcie zakłada, że Policja przy współudziale PZM wytypuje parkingi, które będą
polecane kierowcom, spełniające, odrębnie ustalone, kryteria zaliczania ich do kategorii „przyjaznych
parkingów”, a w szczególności posiadające odpowiednią infrastrukturę techniczną, sanitarną i fizyczną,
licencjonowaną ochronę.
4. W dniach 31.05.2003 r. odbył się w Warszawie na Bemowie Finał Konkursu „Policjant Ruchu
Drogowego”. W imprezie tej aktywnie uczestniczył Polski Związek Motorowy, na zlecenie którego
Automobilklub Stołeczny „MAK” zorganizował i przeprowadził:
 wystawę i pokaz sprzętu ratowniczego
 egzaminy teoretyczne i praktyczne na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży
 symulację komputerową egzaminów na prawo jazdy
 praktyczny pokaz ratownictwa drogowego przy udziale Straży Pożarnej.
5. W dniach 31.05. – 1.06. 2003 r. Automobilklub Bialskopodlaski i Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie przy
udziale władz samorządowych Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Transportowców i Policji
zorganizował Ogólnopolski festyn motoryzacyjny pn. „ Trailer Shaw – Biała Podlaska 2003”, którego
głównym celem była popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trakcie imprezy
przeprowadzone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży z elementami brd, jazda sprawnościowa
motocyklem i samochodem z uwzględnieniem elementów bezpiecznej jazdy oraz ekspozycja sprzętu
służącego poprawie brd i oznakowania dróg.
6. W dniach 21-25.05.2003 r. Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu i Automobilklub Wielkopolski w czasie
trwania Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu propagował ideę brd , w tym szczególnie zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez profesjonalne pokazy akcji ratowniczych, które cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Powyższe pokazy były możliwe dzięki wsparciu firmy
Skoda Auto Polska, która udostępniła swoje stoisko i samochody do przeprowadzenia pokazów.
7. Wzorem lat ubiegłych pod auspicjami Polskiego Związku Motorowego - PZM „Travel” Sp. z o.o. ukazało
się kolejne wydanie „Informatora dla Zmotoryzowanych – Samochodem przez Europę 2003”,
wydawnictwa opracowanego przy ścisłej współpracy z autoklubami europejskimi i innymi organizacjami
związanymi z motoryzacją oraz turystyką. Wydawnictwo to zawiera informacje, dzięki którym wszyscy
wyjeżdżający za granicę mogą spokojnie przygotować się do drogi, zaplanować niezbędne wydatki i
uniknąć niepotrzebnych stresów podczas podróży.
Dane zawarte w Informatorze są często wykorzystywane przez stacje radiowe i telewizyjne oraz
codzienną prasę dla popularyzacji zasad bezpiecznej jazdy w okresie wzmożonych wyjazdów za granicę
naszego kraju.
8. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przy
opracowywaniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, szczególnie w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych oraz Komisji Europejskiej Sejmu RP w pracach nad projektem ustawy dotyczącej
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Poniżej przedstawiamy naszą działalność zakresie działań na rzecz poprawy brd w II półroczu 2003 r.
1. W dniach 10 –11. 10. 2003 r. w ramach „Roku szwedzkiego w polskiej polityce zagranicznej”
zorganizowana została w Karlskrone konferencja Polsko-Szwedzka nt. „praca na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego i transportu”. Organizatorem tej konferencji były władze regionu Blekinge oraz
szwedzkie organizacje wspierające działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Fabas Int.
Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego, Komendy Głównej Policji,
Politechniki Gdańskiej i Województwa Pomorskiego. Tematyką konferencji było między innymi
wykorzystanie w Polsce doświadczeń szwedzkich w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W
67

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

trakcie konferencji uznano za niezbędne podejmowanie wspólnych działań zarówno od strony
praktycznej po współpracę naukowo badawczą oraz organizacji pozarządowych. W przyjętych
ustaleniach zdecydowano o powołaniu grupy roboczej, której zadaniem jest opracowanie ramowego
planu współpracy w dziedzinie brd. w skali lokalnej i regionalnej w południowo-wschodniej Szwecji i
północno-wschodniej Polsce. Konsekwencją tego spotkania jest również koncepcja zorganizowania
podobnej imprezy w 2004 r. w północnej Polsce ze względu na nasilający się ruch samochodowy między
Szwecją a Polską z wykorzystaniem sieci coraz liczniejszych połączeń promowych.
Ponadto organizatorzy tegorocznego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zaproszą
grupę szwedzką młodzieży do udziału w finale tego turnieju, który odbędzie się w maju br. w Trójmieście.
W ramach podejmowanych działań na rzecz bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa motocyklistów w
ruchu drogowym zorganizowane zostały przez Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze i Klub Motorowy AutoKlub ogólnodostępne festyny na które zaproszona została młodzież ze szkół. W trakcie tej imprezy
przeprowadzono szkolenia mające na celu pokazanie uczestnikom umiejętności bezpiecznego
prowadzenia motocykla i kulturalnego współuczestnictwa na drodze. Podobne imprezy przeprowadzone
zostały przez inne jednostki PZM.
W drugim półroczu 2003 r. z inicjatywy Polskiego Związku Motorowego nasi działacze z okręgu
poznańskiego przeszkolili przy współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego około 250 nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Przygotowano i wydano ulotki dotyczące tematyki brd. W ramach
przyjętego programu szkoleniowego, PZM w Poznaniu przeprowadził w drugim półroczu szkolenie
tematyczne dla diagnostów (ok. 250 os.) w zakresie wykonywania przeglądów technicznych pojazdów,
ze szczególnym uwzględnieniem elementów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
W dniach 6 grudnia 2003 r. zorganizowana została „Ogólnopolska Konferencja – Jesień 2003 – Badania
Techniczne w Stacjach Kontroli Pojazdów” (przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich). W konferencji udział wzięło 230 osób. Materiały
konferencyjne wydano w postaci książki.
W nowo powołanym Centrum Ratownictwa Drogowego PZM w Warszawie przy Automobilklubie
Stołecznym „MAK” przeszkolono w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
zabezpieczenia miejsca wypadku i organizacji akcji ratowniczej około 500 osób.
Przy współudziale Automobilklubu Stołecznego „MAK”, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i władz samorządowych w Warszawie
przeprowadzona została akcja „Wychowanie Komunikacyjne”, która objęła dzieci z klas czwartych szkół
podstawowych. Uczestniczyło w nich około 700 uczniów, których zapoznano z zasadami bezpiecznego
poruszania się po drogach, trasach rowerowych i rozpoznawania znaków. Każdy uczestnik szkolenia
otrzymał Kodeks Młodego Rowerzysty.
W dniach 26 –28 września 2003 r. Jasielski Klub Ratowników Drogowych na zlecenie Zarządu Głównego
PZM przeprowadził w Jaśle Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych. Uczestniczyło w nich 34
załogi z całej Polski. Uczestnicy Mistrzostw zdawali sprawdzian pod względem edukacyjnym jak i w
praktycznym niesieniu pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Zorganizowano również imprezy towarzyszące, których tematyka wiązała się z jubileuszem 30-lecia
społecznego ruchu ratownictwa drogowego w Polskim Związku Motorowym. Przebieg Mistrzostw był
szeroko komentowany przez prasę, radio i telewizję w środkach masowego przekazu tak o zasięgu
regionalnym jak i krajowym.
W dniach 29 – 30 listopada 2003 r. Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie zorganizował i przeprowadził
pierwsze ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla Instruktorów Ratownictwa Drogowego PZM. Program
szkolenia obejmował wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie niesienia pomocy
przedmedycznej. Szkolenia tego typu będą organizowane cyklicznie przez Polski Związek Motorowy.
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10.Mając na uwadze że działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są jednym z
najważniejszych celów statutowych PZM, Zarząd Główny zatwierdził w połowie ubiegłego roku program
działalności Polskiego Związku Motorowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i
ochrony środowiska w latach 2003-2007 (program ten jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania).
Przyjęty program jest wynikiem realizacji Uchwały Krajowego Zjazdu PZM oraz stanowi odzwierciedlenie
najistotniejszych problemów stanowiących zadania Polskiego Związku Motorowego do rozwiązywania w
najbliższych 4 latach.
11.Polski Związek Motorowy stara się uczestniczyć w różnego rodzaju europejskich przedsięwzięciach w
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyrazem tego był udział naszego przedstawiciela w I
Międzynarodowej Wystawie BRD w Weronie w IV kwartale 2003. Zebrane tam materiały oraz
doświadczenia z innych krajów pozwolą wzbogacić naszą krajową działalność w tym zakresie.

2.12. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców
Towarzystwo Trzeźwości Transportowców jest organizacją społeczną, działającą w zakresie profilaktyki
trzeźwości i poprawy bezpieczeństwa w ruchu transportu lądowego, powietrznego i żegludze.
TTT powstało w 1957 roku z inicjatywy Ministerstwa Komunikacji, Instytutu Transportu Samochodowego,
Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej MON, Centralnego Zarządu PKS, zjednoczeń Transportu,
Budownictwa, Łączności, Przemysłu i Handlu, Polskiego Związku Motorowego i Społecznego Komitetu
Przeciwalkoholowego oraz Zarządów Głównych ZZ Pracowników: Łączności, Transportowców i
Drogowców, Kolejarzy, Marynarzy i Portowców.
Głównym celem jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania
alkoholu, podnoszenie kultury jazdy, troska o sprawność fizyczną i psychiczną wszystkich kierujących
pojazdami mechanicznymi.
TTT realizuje swoje zadania poprzez działania informacyjno-edukacyjne, których treścią jest
uświadomienie szkód i niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu oraz kierowania
pojazdami mechanicznymi po jego spożyciu.
Jednostkami organizacyjnymi TTT są Koła Zakładowe przy instytucjach, bazach, portach i zakładach
transportowych oraz koła wojskowe przy jednostkach wojskowych.
W tym zakresie organizowane są konkursy, prelekcje, wystawy i pokazy filmów o treści trzeźwość i
bezpieczeństwo w transporcie.
Praca społeczna TTT ma duże znaczenie ze względu na środowisko, którego dotyczy trzeźwość
kierowców, wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo przewożonych ludzi. Przyczynia się do
upowszechnienia trzeźwości, szerzenia wiedzy o moralach zdrowotnych i prawnych aspektach
nadużywania alkoholu przez kierujących pojazdami mechanicznymi.
Jest to działalność szlachetna i godna najwyższego uznania powodowana troską o człowieka – Jego życie
i zdrowie, jest wybitnym przejawem humanizmu w życiu społecznym.
Służy konsekwentnemu wdrażaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wieloletni trud i wysiłek pracy społecznej owocuje w postaci uratowania niejednego ludzkiego życia,
uniknięcia wielu materialnych strat i ludzkich tragedii.
Akceptujemy apele: Dość śmiertelnych ofiar z powodu nietrzeźwości, nie chcemy kalek wypadków
będących ciężarem dla rodzin i społeczeństwa. Alkohol nadużywany przez człowieka niszczy jego
godność, wolność i kulturę.
1. Prace społeczne w zakresie profilaktyki trzeźwości, kultury jazdy i bezpieczeństwa w transporcie.
2. W kołach zakładowych przeprowadzono konkursy i prelekcje dla kierujących pojazdami mechanicznymi
w zakresie trzeźwości, kultury jazdy, techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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3. Opracowano i wykonano plansze do gablot w zakładach transportowych promujące kulturę jazdy,
trzeźwość i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
4. Współorganizowano konkurs „Stop wypadkom”, który odbył się w województwach całego kraju.
5. Utrzymywano stałą współpracę z KR BRD, Policją, zakładami transportowymi, jednostkami wojskowymi,
organizacjami społecznymi działającymi na rzecz poprawy stanu trzeźwości i bezpieczeństwa w
transporcie lądowym, powietrznym i żegludze.
6. Opracowano w porozumieniu z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program
profilaktyki trzeźwości dla kierowców autobusów międzymiastowych
7. Wykonano mapy samochodowe Polski dla kierowców z informacją edukacyjną Krajowej Rady BRD i
Towarzystwa Trzeźwości Transportowców na rzecz poprawy stanu trzeźwości i bezpieczeństwa w
transporcie.
8. Udział członków Zarządu Krajowego TTT w konferencjach BRD organizowanych w siłach zbrojnych.
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CZĘŚĆ III
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
w poszczególnych województwach
w 2003 r.
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3. Stan brd w poszczególnych województwach w 2003 r.
3.1. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa dolnośląskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2958

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

1250
516

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu
1.1.3 Potrącenia pieszych

1027

(„Najechanie na pieszego”)

-

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów
1.1.5 Inne

165

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

374

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

183

1.2.2 Piesi

106

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

63

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

17
5

1.2.5 Inni
1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

3542

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1840

1.3.2 Piesi

986

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

493

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

155
68

1.3.5 Inni

32486

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji
1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

Brak danych

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

16585

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

245

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

29

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

526

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

68
5

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat
1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające
istotny wpływ na stan brd na terenie
województwa
1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy
dotyczące brd na terenie województwa

2980

- stan dróg
- stopień wyszkolenia „młodych kierowców”
- małe zdyscyplinowanie użytkowników dróg w zakresie przestrzegania
przepisów i zasad ruchu drogowego
- małe zaangażowanie szkół w wychowanie komunikacyjne dzieci i
młodzieży
- brak nakładów finansowych na profilaktykę
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3.2. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko - pomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2492

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

1195

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

442

1.1.3 Potrącenia pieszych

749

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

brak danych

1.1.5 Inne

106

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

290

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

159

1.2.2 Piesi

75

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

37

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

16

1.2.5 Inni

3

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

3123

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1683

1.3.2 Piesi

734

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

458

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

174

1.3.5 Inni

74

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

22753

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

brak danych

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

3665

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

162

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

brak danych

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

438

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

brak danych

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

1

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

2979

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające
istotny wpływ na stan brd na terenie
województwa

przyczyny: stan techniczny dróg, warunki atmosferyczne, zaśnięcie za
kierownicą

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy
dotyczące brd na terenie województwa

mała przepustowość dróg, bardzo mała ilość obwodnic, zły stan
nawierzchni, nieczytelne oznakowanie pionowe i poziome
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3.3. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa lubelskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2643

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

1175

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

1410

1.1.3 Potrącenia pieszych

925

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

618

1.1.5 Inne

58

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

335

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

132

1.2.2 Piesi

145

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

43

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

10

1.2.5 Inni

5

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

3370

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1700

1.3.2 Piesi

827

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

569

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

152

1.3.5 Inni

122

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

18171

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

10637

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

15496

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

296

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

34

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

505

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

62

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

5

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
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3.4. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa lubuskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

788

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

361

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

394

1.1.3 Potrącenia pieszych

226

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

184

1.1.5 Inne

7

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

180

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

90

1.2.2 Piesi

38

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

32

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

20

1.2.5 Inni

----

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

1055

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

595

1.3.2 Piesi

211

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

151

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

76

1.3.5 Inni

22

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

9462

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

----

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

6944

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

133

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

38

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

141

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

34

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

32

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

większość przypadków

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia
mające istotny wpływ na stan brd
na terenie województwa

- nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości pojazdów,
- nieprawidłowe wyprzedzanie,
- nieprawidłowe zachowanie się pieszych użytkowników dróg;

1.13 Uwagi, spostrzeżenia
i problemy dotyczące brd na
terenie województwa

- zły stan dróg oraz słabo rozwinięta infrastruktura drogowa,
- mała ilość środków technicznych służących nadzorowi ruchu drogowego
(videoradarów, fotoradarów, specjalne miejsca do wykonywania kontroli
drogowych),
- wysoki wskaźnik ofiar wypadków drogowych;
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3.5. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa łódzkiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

4623

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

2188

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

2344

1.1.3 Potrącenia pieszych

1800
874

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

91

1.1.5 Inne
1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

493

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

181

1.2.2 Piesi

193

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

85

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

26
8

1.2.5 Inni
1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

5556

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

2667

1.3.2 Piesi

1607

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

789

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

273

1.3.5 Inni

220
23 112

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji
1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów
1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

13 179

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

251

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

39

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-24 lat

700

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-24 lat

57

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat

10

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

76
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3.6. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa małopolskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

4961

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

2123

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

343

1.1.3 Potrącenia pieszych

1780

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

550

1.1.5 Inne

1058

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

359

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

151

1.2.2 Piesi

143

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

36

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

20

1.2.5 Inni

9

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

6363

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

3207

1.3.2 Piesi

1747

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

834

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

281

1.3.5 Inni

294

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

27175

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów
1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

13
8975

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

370

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

29

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

897

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

56

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7 – 14 lat

6

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

3213

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia
mające istotny wpływ na stan brd
na terenie województwa

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

1051

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i
problemy dotyczące brd na terenie
województwa

Duży odsetek zdarzeń, których przyczyną była nadmierna prędkość oraz duży udział
pieszych w zdarzeniach drogowych. Pomimo dużego wzrostu ujawnień nietrzeźwych
kierujących, nastąpił nieznaczny wzrost ich udziału w zdarzeniach drogowych.

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu

77
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3.7. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa mazowieckiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem

6838

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

2798

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

572

1.1.3 Potrącenia pieszych

2312

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

1210

1.1.5 Inne

619

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

900

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

364

1.2.2 Piesi

339

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

133

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

52

1.2.5 Inni

12

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem

12212

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

4310

1.3.2 Piesi

2204

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

1077

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

417

1.3.5 Inni

193

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych Policji

65747

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

7861

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

5061

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

374

1.8 Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

47

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

1159

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

151

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

24

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

4444

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające istotny wpływ na stan
brd na terenie województwa
1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy dotyczące brd na terenie
województwa
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3.8. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa opolskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

1348

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

627

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

344

1.1.3 Potrącenia pieszych

333

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

44

1.1.5 Inne

44

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

163

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

90

1.2.2 Piesi

32

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

35

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

2

1.2.5 Inni – ciągnik rolniczy

4

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

1725

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1002

1.3.2 Piesi

324

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

283

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

95

1.3.5 Inni – ciągnik rolniczy

21

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

7117

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

brak danych

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

7144

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

211

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

27

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

287

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

33

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

3

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia
mające istotny wpływ na stan brd
na terenie województwa

Budowa chodników i ścieżek rowerowych w
miejscowościach wiejskich

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i
problemy dotyczące brd na terenie
województwa

Zintegrowane działania OWR BRD, PZM, Policji, Kuratorium, Pro-Lege w
zakresie wychowania Komunikacyjnego dzieci i młodzieży
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3.9. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa podkarpackiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2.214

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

1.042

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

289

1.1.3 Potrącenia pieszych

747

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

553

1.1.5 Inne

73

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

250

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

95

1.2.2 Piesi

95

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

48

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

8

1.2.5 Inni

4

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

2.708

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1.330

1.3.2 Piesi

743

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

489

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

81

1.3.5 Inni

65

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

15.566

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

brak danych

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

12.922

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

210

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

61

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

531

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

111

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

6

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

2895

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające
istotny wpływ na stan brd na terenie
województwa

X

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy
dotyczące brd na terenie województwa

X
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3.10. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa podlaskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

1360

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

598

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

167

1.1.3 Potrącenia pieszych

435

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

149

1.1.5 Inne

11

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

215

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

106

1.2.2 Piesi

62

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

31

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

16
-

1.2.5 Inni
1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

1741

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1002

1.3.2 Piesi

408

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

130

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

201
-

1.3.5 Inni

11321

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji
1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

7591

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

172

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

37

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

265

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

45

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

6

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

-

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające
istotny wpływ na stan brd na terenie
województwa

-

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy
dotyczące brd na terenie województwa
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3.11. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa pomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

3257

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

1356

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

559

1.1.3 Potrącenia pieszych

1037

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

-

1.1.5 Inne

305

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

277

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

154

1.2.2 Piesi

83

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

24

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

15
1

1.2.5 Inni
1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

4353

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

2474

1.3.2 Piesi

1026

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

505

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

216
71

1.3.5 Inni

18641

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji
1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

9238

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

234

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

24

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

1085

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

43

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

11
-

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające
istotny wpływ na stan brd na terenie
województwa

-

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy
dotyczące brd na terenie województwa
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3.12. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa śląskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

6376 (3730)*

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

2859 (3730)*

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

828

1.1.3 Potrącenia pieszych

2409

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

Brak danych (35)*

1.1.5 Inne

280 (2995)*

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

512 (166)*

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

214

1.2.2 Piesi

193

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

76

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

27

1.2.5 Inni

2 (3)*

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

7812 (1308)*

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

3712

1.3.2 Piesi

2456

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

1159

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

300

1.3.5 Inni

185 (14)*

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

45662 (3139)*

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

Brak danych

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

12982

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

440

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

1139

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-24 lat **

4781028

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-24 lat**

70

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku do 14 lat**

11

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

* - dane z KW Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
** - z powodu możliwości systemu rejestrującego zdarzenia drogowe zmieniono wiek uczestników zdarzeń
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3.13. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa świętokrzyskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2168

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

986

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

890

1.1.3 Potrącenia pieszych

707

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

389

1.1.5 Inne

183

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

241

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

95

1.2.2 Piesi

101

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

22

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

11

1.2.5 Inni

12

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

2712

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1444

1.3.2 Piesi

679

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

364

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

147

1.3.5 Inni

78

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

10926

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów
1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

163
5699

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

210

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

31

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat

399

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat

140

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

101

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
W porównaniu z rokiem 2002 zmniejszyła się liczba zabitych w wypadkach drogowych o 50 osób (tj. o 17,18%)
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3.14. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa warmińsko - mazurskiego
1903
717
1186
573
366
-

1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:
1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu
1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu
1.1.3 Potrącenia pieszych
1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów
1.1.5 Inne

269
161
56
34
14
4

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem
1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych
1.2.2 Piesi
1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści
1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych
1.2.5 Inni

2489
1376
548
332
148
85

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:
1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych
1.3.2 Piesi
1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści
1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych
1.3.5 Inni

13900

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji
1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

brak ewidencji tego
rodzaju wykroczeń

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu
1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu
1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26 lat
1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26 lat
1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat
1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

7584
227
36
447
58
2
1881

1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające istotny
wpływ na stan brd na terenie województwa

W 2003r. podczas jednodniowych działań Policji ujawniono 29
przypadków nie zapięcia pasów przez kierowców lub pasażerów.

1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy dotyczące
brd na terenie województwa

Największymi problemami bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta
Olsztyna oraz województwa są poniżej przytoczone:
- przekraczanie światła czerwonego na skrzyżowaniu,
- przekroczenia prędkości,
- zły stan nawierzchni ulic i dróg
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3.15. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa wielkopolskiego
1.1 Liczb wypadków drogowych ogółem

5059

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

2597

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu w tym:
-najechanie na drzewo, słup inną przeszkodę
-najechanie na pieszego
-najechanie na zwierzą

2216
553
1359
13

1.1.3 Piesi jako sprawcy zdarzeń

934

1.1.4 Rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści jako sprawcy zdarzeń

1134

1.1.5 Inne*

291

1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

525

1.2.1 Kierowcy pasażerowie samochodów osobowych

253

1.2.2 Piesi

133

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści motocykliści

101

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

34

1.2.5 Inni

4

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem

6483

1.3.1 Kierowcy pasażerowie samochodów osobowych

3718

1.3.2 Piesi

1348

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści motocykliści

885

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

374

1.3.5 Inni

158

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

28927

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

nie prowadzi się
ewidencji

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

13608

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

304

1.8 Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

40

1.9 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-26lat
1.10 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-26lat

957
98

1.11 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 6-15 lat

4

1.12 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych

-

* zgodnie z posiadanymi kategoriami statystycznymi

86

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

3.16. Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa zachodniopomorskiego
1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem:

2057

1.1.1 Zderzenia pojazdów w ruchu

858

1.1.2 Wypadki z udziałem jednego pojazdu

404

1.1.3 Potrącenia pieszych

703
Ofiary:
motorowerzyści
i rowerzyści

1.1.4 Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów

motocykilści

298
98

1.1.5 Inne
1.2 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem

243

1.2.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

116

1.2.2 Piesi

76

1.2.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

39

1.2.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

10

1.2.5 Inni

2

1.3 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem:

2.551

1.3.1 Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych

1.363

1.3.2 Piesi

689

1.3.3 Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści

328

1.3.4 Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych

119

1.3.5 Inni

52

1.4 Liczba kolizji zgłoszonych policji

17.311

1.5 Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów

14.901

1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

6.461

1.7 Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu

165

1.8. Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu

16

1.8 Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku 18-24 lat

383

1.9 Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku 18-24 lat

44

1.10 Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-17 lat

14

1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych
1.12 Inne sytuacje lub zdarzenia mające istotny
wpływ na stan brd na terenie województwa
1.13 Uwagi, spostrzeżenia i problemy dotyczące brd
na terenie województwa

1.695
-
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CZĘŚĆ IV
Działania podejmowane na rzecz poprawy brd
w poszczególnych województwach w 2003 r.
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4. Działania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych
województwach w 2003 r.
4.1. Województwo dolnośląskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


Dane dotyczące stanu brd w województwie
dolnośląskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)

 Narada dyrektorów szkół podstawowych i
Dolnośląski Kurator Oświaty, WORD we Wrocławiu,
gimnazjów z instytucjami mającymi wpływ na
WRD KWP we Wrocławiu, Państwowa Straż Pożarna
poprawę brd i bezpieczeństwa dzieci
 Komputerowa baza danych o zdarzeniach w
WRD KWP we Wrocławiu
ruchu drogowym i działalności kontrolnoprofilaktycznej
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we
 „Szkolenie ekspertów ds. brd dla potrzeb
Wrocławiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy
powiatów i gmin”
Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu.
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
WRD KWP we Wrocławiu

2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

Inne szkolenia związane z brd
 Monitorowanie zdarzeń w ruchu drogowym
WRD KWP, WORD-y dolnośląskie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we
 Przeszkolenie 75 nauczycieli wychowania
Wrocławiu
komunikacyjnego
Dolnośląski Kurator Oświaty
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we
 „Letnia akademia policyjna”
Wrocławiu
Inspektor Transportu Drogowego
Komenda Wojewódzką Policji
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
 „Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły”
WORD we Wrocławiu
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia
WORD we Wrocławiu
wychowania komunikacyjnego
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2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 stacje działają aktualnie jako stacje pogotowia
 System do wyznaczania prędkości pojazdów.
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu, Zarząd Dróg i
Komunikacji, Dolnośląska Dyrekcja Dróg
wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad

2.1.8

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd


Specjalistyczne szkolenie funkcjonariuszy straży
miejskiej
WR BRD, WORD Wrocław, PZM
 Doskonalenie techniki kierowania pojazdem
 Strona Internetowa Wojewódzkiej rady
Wojewódzka Rada BRD we Wrocławiu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
www.wrbrd.wroc.pl
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
KPP, KMP i KWP woj. Dolnośląskiego, Dolnośląski
 Lustracja dróg krajowych, wojewódzkich i
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Marszałkowski
powiatowych
Woj. Dolnośląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad O/Wrocław
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60
km/h oraz zakazu wyprzedzania w rejonie
Starego i Nowego Jaworowa - droga wojewódzka
nr 382
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na odcinku ul. Piłsudskiego od
skrzyżowania z ul. Kopernika do ul. Przechodniej
w Nowej Rudzie - droga wojewódzka nr 381
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h dla samochodów ciężarowych na terenie
całej miejscowości Łąka - droga nr 297
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h na odcinku od km 16+800 do km 16+996 w
Lwówku Śl. na ul. Wojska Polskiego wraz z
oznakowaniem znakami A-17 z tabliczką „droga
DZDW
do szkoły” - droga nr 364
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h dla samochodów ciężarowych na terenie
całej miejscowości Godzieszów - droga nr 296
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h dla samochodów ciężarowych na ul.
Przemysłowej w Ziębicach - droga wojewódzka
nr 385
 wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na terenie całej m. Walim - droga
wojewódzka nr 383
 Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h , m. Piotrkowice , w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 339
WORD Wrocław, WRD KWP we Wrocławiu

2.2
2.2.1

Zaprojektowany i wykonany układ służy do pomiaru
prędkości pojazdów. Wykorzystany może być np. w
systemie ulicznego monitoringu: kontrola prędkości,
monitorowanie natężenia ruchu na drogach, sterowanie
sygnalizacją, detekcja pieszych (rowerów) przed przejściem
dla pieszych (ścieżkach rowerowych), ważenie w ruchu
(sprawdzanie przekroczenia określonej masy
dopuszczalnej), liczenie i klasyfikacja pojazdów, wagonów,
osi kół, sterowanie bramkami, szlabanami drogowymi,
kolejowymi.
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DZDW



Komendy Powiatowe, Miejskie i KWP we Wrocławiu,
Zarządy Dróg








DZDW





2.2.2

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60
km/h w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395
Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347
Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h , m. Chojnów ( ul. Legnicka ) , w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 328
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30
km/h wraz ze stopniowaniem ( 70 km/h oraz 50
km/h ) , w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h na odcinku od km 88+050 do km 88+600 w
miejscowości Brunów - droga nr 297
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60
km/h poza obszarem zabudowanym m. Zawidów
droga nr 355
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h w m. Nowy Kościół droga nr 328
Weryfikacja istniejących ograniczeń prędkości
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h w m. Dąbrowa - droga nr 332
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na terenie całej miejscowości Jastrzębia droga nr 324
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h na ul. Kościuszki w m. Polanica Zdrój- droga
nr 388
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h dla pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t w m.
Ząbkowice Śląskie - droga nr 382
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h na terenie całej miejscowości Mokronos
Górny - droga nr 370
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h dla samochodów ciężarowych na ul.
Kłodzkiej w Lądku Zdroju - droga nr 392
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h na ul. Mickiewicza w m. Lądek Zdrój - droga
nr 392
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h w m. Sosnowa- droga nr 390
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na terenie całej m. Szklarka - droga nr 388

Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)

GDDKiA O/Wrocław

Zarząd Dróg miejskich Legnica
Jednostki organizacyjne Policji – piony ruchu
drogowego, zarządy dróg
Komendy Powiatowe, Miejskie i KWP we Wrocławiu,
zarządy Dróg
Zarządy Dróg – we Wrocławiu – Biuro Rozwoju
Wrocławia UM, ZDiK, SRD KMP, WRD KWP

Uspokojenie ruchu na drodze nr 46
Uspokojenie ruchu – montaż progu: ul. Lipowa,
Akacjowa, Marsa
 Wdrożenie kompleksowych środków
uspokojenia ruchu na niebezpiecznych odcinkach
 Weryfikacja istniejących ograniczeń prędkości


Promowanie systemów transportowych miast
dostosowanych do potrzeb ruchu pieszych i
rowerzystów
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2.2.3

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów
(GAMBIT B2/5)


Chodniki w Księgienicach przy drodze nr 15



Chodniki w m. Słotwina przy drodze nr 35



Chodniki w Unisławiu Śląskim przy drodze nr 35



Chodniki w Karczynie przy drodze nr 38



Ciąg pieszo-rowerowy w Miliczu przy drodze nr
15
 Chodniki w m. Wierzbice przy drodze nr 8

GDDKiA



Chodniki w Bielanach Wrocławskich przy drodze
nr 8
 Chodniki w Jaszowicach przy drodze nr 8


Chodniki w m. Tyniec mały przy drodze Nr 35



Chodniki w Mieszkowie przy drodze nr 15








DZDW







Remont chodnika w m. Jedlina Zdrój – droga
wojewódzka nr 381
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40
km/h w m. Ośno - droga nr 396
Budowa chodnika w m. Sadków (II etap) –
droga wojewódzka nr 347
Budowa chodnika w m. Wojciechów – droga
wojewódzka nr 297
Budowa chodnika w m. Wilków Średzki – droga
wojewódzka nr 346
Budowa chodnika w m. Sośnica (II etap) –
droga wojewódzka nr 347
Budowa chodnika w m. Osiecznica – droga
wojewódzka nr 350 i 357
Budowa ciągu pieszo-rowerowego – droga
wojewódzka nr 342 m.Zajączków
Budowa chodnika w m. Sieniawce – droga
wojewódzka nr 384
Budowa chodnika w m. Brunów – droga
wojewódzka nr 297
Eliminacja miejsc niebezpiecznych – ograniczenie
prędkości przed wjazdem do m. Złotoryja – km 44+800
– 45+900 – droga wojewódzka nr 364

2.2.4

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
 Poprawa bezpieczeństwa w miejscach
Piony Ruchu Drogowego Policji, Zarządy Dróg
koncentracji wypadków
 Eliminacja miejsc niebezpiecznych– wyznaczenie
przejścia dla pieszych oraz ustawienie znaku A-30 z
tabl. „wypadki” w m. Góra (km 20+500, 23+500) –
droga wojewódzka nr 324

DZDW
2.2.5

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu


Przebudowa skrzyżowania wraz z budową
sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 34 w
Świebodzicach
 Przebudowa skrzyżowania wraz z zabudową
sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 15 w
Krynicznie

GDDKiA
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GDDKiA





Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi nr 4 z drogą nr 3 w Zebrzydowej
Budowa sygnalizacji świetlnej w Żarskiej Wsi –
droga nr 4
Zmiana programów sygnalizacji świetlnej przy
drodze nr 35 w Bielanach Wrocławskich
Budowa sygnalizacji świetlnej w Gryfowi Śląskim
w ciągu drogi nr 30
Lewoskręt w ciągu drogi nr 12 w m. Serby
Rondo kompaktowe w Strzelinie



Utrzymanie bieżącego oznakowania poziomego
i pionowego
 Usuwanie zagrożeń wraz z prowadzeniem
remontów bieżących
 Oświetlenie zewnętrzne uliczne

Zarząd Dróg Miejskich Legnica


Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Legnicy









DZDW







Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
obwodnicy zachodniej - Borsucza
Budowa obwodnicy zachodniej Legnicy ETAP IB
i IC
Budowa skrzyżowania drogi woj. nr 395 z
planowaną drogą wojewódzką Bielany – Łany Długołęka-RONDO
Budowa sygnalizacji świetlnej w Strzegomiu w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 374
Korekta sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 292 w Głogowie
Ustawienie luster drogowych w
miejscowościach: Brzeg Dolny, Wiewierz, Brzeg
Głogowski, Grodziec Mały, Chocianów,
Przemków, Miłków, Mirsk, Ogorzelec,
Piechowice, Pieszyce,
Tablice prowadzące na łukach typu U-3a przy
drodze wojewódzkiej nr 361 w rejonie m. Mirsk
Ustawienie tablic prowadzących U-3b, ciągu
drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Chojnów ( ul.
Legnicka )
Remont drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek
Strzeliński-budowa chodnika wraz z
wzmocnieniem konstrukcji jezdni i odwodnieniem.
Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70
km/h w m. Polkowice, w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 331
Budowa dodatkowego pasa ruchu i chodnika na
skrzyżowaniu ulic Jeleniogórska – Podgórna w
Bolesławcu wraz z remontem istniejącej
sygnalizacji świetlnej i zmianą programów
sygnalizacyjnych
Rondo w Szczawno Zdrój – skrzyżowanie dróg
wojewódzkich nr 375 i 376
Rondo w Oleśnicy – droga wojewódzka nr 451
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Organizator ZDiK we Wrocławiu, realizator: Instytut
Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – 4 stacje,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRAX
elektronik w Krakowie – 2 stacje
Urząd Miasta w Legnicy, WIM

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 384 na
odcinku Dzierżoniów-Bielawa od km
17+189÷19+406
 Modernizacja ulic Trzebnickiej i Pomorskiej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie
 Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni
jezdni nakładka – droga wojewódzka nr 488
Milicz-Syców (odcinkami)
 Oznakowanie niebezpiecznego łuku w m.
Romnów – droga wojewódzka nr 362
 Wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr
346 w m.Kąty Wrocławskie km 20+378÷22+583
 Ustawienie lustra drogowego w m. Kazanów –
droga wojewódzka nr 395
 Ustawienie lustra drogowego w m. Kazanów –
droga wojewódzka nr 395
 Ustawienie lustra drogowego w Osiecznicy (ul.
Lubańska) – droga wojewódzka nr 357
 Ustawienie lustra drogowego w m. Warta
Bolesławiecka w km 7+363, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 363
 Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą gminną w
Twardogórze (Plac Piastów)
 Ustawienie lustra drogowego na ul. Zdrojowej w
m. Kudowa Zdrój, w ciągu drogi wojewódzkiej nr
387
 Zainstalowanie barier drogowych ochronnych
przy drogach (odcinkach) nr 3, 12, 30, 35, 36, 94
 Rondo Kompaktowe w Strzelinie
 Bariera ochronna przy szkole w Łagiewnikach –
droga wojewódzka nr 384
 Bariera łańcuchowa w rejonie skrzyżowania ul.
Niepodległości (droga nr 381) z ul. Kopernika
(droga powiatowa nr 45368) i ul. Bohaterów Getta
(droga gminna) w Nowej Rudzie
 Bariera ochronna przy szkole w Mojęcicach
– droga wojewódzka nr 338
 Bariera ochronna na skrzyżowaniu ul.
Zwycięstwa i ul. Mareckiego w Kątach
Wrocławskich – droga wojewódzka nr 362
 System ostrzegania przed gołoledzią i
monitoringu drogi dla miasta Wrocławia – 6 stacji
(ul. Lotnicza, ul. Długa, ul. Opolska, al. Jana III
Sobieskiego, ul. Sułowska, ul. Strzegomska)
 Budowa obwodnicy zachodniej – etap IA

Zarząd Dróg Miejskich Legnica



DZDW

GDDKiA

DZDW

Oświetlenie zewnętrzne uliczne



Budowa sygnalizacji świetlnej - obwodnica
zachodnia
 Budowa obwodnicy zachodniej – etap IB i IC

Urząd Miasta Legnicy WIM



Budowa sygnalizacji – Jaworzyńska,
nowodworska
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Usuwanie zagrożeń wraz z prowadzeniem
remontów bieżących
 Uspokojenie ruchu montaż progu ul. Marsa
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy



Przebudowa i remont mostu rz. Wierzbia, ul.
Kunicka
 Utrzymanie bieżącego oznakowania poziomego
i pionowego
 „Bezpieczne wakacje 2003”

2.3.
2.3.1

Wojewódzka Rada BRD, proponowaną przez Krajową
Radę BRD akcję rozpowszechnia przez następujące
Akcja obejmuje następujące moduły: wakacyjny przegląd
instytucje i organizacje: Komenda Wojewódzka Policji oznakowania, informacja dla zmotoryzowanych, sprawny
pojazd, życzliwy i wypoczęty kierowca, superkierowca
i podległe jej jednostki:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
dolnośląscy podległe jej jednostki
Starostowie dolnośląscy i Prezydenci Jeleniej Góry,
Legnicy, Wałbrzych i Wrocławia
Zarządy Dróg Krajowych i Wojewódzkich
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zarząd Okręgowy PZM we Wrocławiu i
Automobilkluby i Klubu Dolnośląskie
ODZG PZM we Wrocławiu
Wybrani dealerzy samochodowi
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej
Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu
Wybrane stacje diagnostyczne
Lokalna prasa, radio i telewizja.
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
WRD KWP we Wrocławiu, Dolnośląskie Kuratorium
 „Bezpieczne wakacje”
Oświaty , Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego, WORD we Wrocławiu
WRD KWP we Wrocławiu, PKP Polskie Linie Kolejowe  Przeglądy przejazdów kolejowych
S.A. Zakład Linii Kolejowych
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)

2.3.2

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)

2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg

2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
WORD we Wrocławiu, Dolnośląskie Kuratorium
 Szkolenie nauczycieli wychowania
Oświaty, WRD KWP we Wrocławiu
komunikacyjnego
Kuratorium Oświaty, WORD we Wrocławiu, Legnicy ,
 „Karta rowerowa”
Zdobywanie kart rowerowych przez uczniów szkół
Jeleniej Górze i Wałbrzychu, Wojewódzka Rada
podstawowych
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
WR BRD, Urząd Marszałkowski Województwa
 Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły
Dolnośląskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego we Wrocławiu

2.2.6
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4.2. Województwo kujawsko - pomorskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


2.
2.1
2.1.1

dane dotyczące stanu brd w województwie
kujawsko-pomorskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)

2.1.2

Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd

KW Policji



Szkolenie nauczycieli prowadzących wychowanie
komunikacyjne
WRD KWP w Bydgoszczy i Akademia Techniczno Seminarium w zakresie bezpieczeństwa ruchu
Rolnicza w Bydgoszczy
drogowego
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
WORD Bydgoszcz

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
WRD KWP w Bydgoszczy
 Kolportaż ulotek dla kierowców TIR-ów
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

2.2
2.2.1

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
Katedra Budownictwa Drogowego Akademii
 System wspomagania zarządzania drogami
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Miejski Zarząd
i ruchem drogowym
Dróg w Włocławku
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)

2.2.2

Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)

2.2.3

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15
w Elzanowie
 Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15
w Kwieciszewie
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Dolnej Grupie – droga krajowa nr 1
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Kołaczkowie – droga krajowa nr 5
Oddział w Bydgoszczy
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Przysieku – droga krajowa nr 80
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Gronowie – droga krajowa nr 15
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Brześciu Kujawskim – droga krajowa nr 1

96

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO



2.2.4

2.2.5

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Warlubiu – droga krajowa nr 1
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
w Złotnikach Kujawskich – droga krajowa nr 25
 Budowa sygnalizacji świetlnej w Inowrocławiu –
droga krajowa nr 15, skrzyżowanie ulic:
Szymborska - Marulewska
 Budowa sygnalizacji świetlnej w Inowrocławiu –
droga krajowa nr 15, skrzyżowanie ulic: Andrzeja
– N. Marii Panny
 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
Cementownia „LAFARGE”
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254,
w obszarze wjazdu do Cementowni „LAFARGE”
 Budowa chodnika wzdłuż ul. Rydygiera
w Grudziądzu
Urząd Miejski w Grudziądzu
 Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej,
od ul. Polskich Skrzydeł do ul. Rydygiera
w Grudziądzu
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Turystycznej
w Toruniu
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
 Modernizacja skrzyżowań, instalacja sygnalizacji
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
świetlnej (ul. Polna – ul. Chrobrego i ul. Bukowa –
ul. M. Curie Skłodowskiej) w Toruniu
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy



Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy




Urząd Miejski w Grudziądzu




Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
2.2.6

Przebudowa skrzyżowania drogi nr 25 z drogą
nr 251 w Inowrocławiu
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 25 z ulicą
w Nowej Wsi Wielkiej
Przebudowa skrzyżowania dróg nr 5,10 i 25
w Stryszku
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223
Bydgoszcz – Białe Błota od km 4+549 do km
4+891 (skrzyżowanie z ulicą Centralną)
Remont drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice –
Świecie w km 22+337 do 22+517, 22+550 do
22+775 i zmiana organizacji ruchu w km 22+484
do 22+554
Remont jezdni i torowiska na ul. Chełmińskiej
i Toruńskiej w Grudziądzu
Przebudowa ulicy Włodka w Grudziądzu
Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu
Modernizacja skrzyżowania ulic: Szosa
Chełmińska - Polna

2.3.
2.3.1

Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 Makiety radiowozów
Komenda Wojewódzka Policji
 Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych
FOTORAPID – 2 szt.
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)

2.3.2

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
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2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg

2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd

WRD KWP, WORD-y, PZMot., Kuratorium Oświaty,
instytucje ubezpieczeniowe

-



Działania profilaktyczno-wychowawcze:
Akcja „ZIMOWISKO”
„MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY”
dla uczniów szkół średnich
„TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
RUCHU DROGOWEGO” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
„Bezpieczne święta – Wielkanoc 2003”
„Majowy Weekend”
„Czerwcowy Wekend”
„Jabłko – cytryna – generalnie zwolnij...”
„BEZPIECZNE WAKACJE”
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
Dzień otwarty WORD w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy, Policja
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
 Dzień otwarty WORD w Toruniu
i Oddział Terenowy w Grudziądzu, Policja, 1 Ośrodek
szkolenia kierowców w Grudziądzu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we
 Dzień otwarty WORD we Włocławku
Włocławku, Policja
 „PIESZY”
Działania
prowadzone
raz
w
miesiącu
i ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa
pieszych, rowerzystów i motorowerzystów
 „POMIAR”
Działania mające na celu eliminowanie kierujących
uczestników ruchu w stanie po spożyciu alkoholu
 „NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY”
Działania mają na celu kontrolę prawidłowości
przewozu materiałów niebezpiecznych

Komenda Wojewódzka Policji

 „NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU”
Działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego
 „NIEBEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ”
Działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących
przekraczających dozwoloną prędkość oraz innych
wykroczeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
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4.3. Województwo lubelskie
Nr działania
1.
2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

Instytucja
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu

Dane dotyczące stanu brd w województwie lubelskim
WRD KW Policji
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Sekretariat WR BRD, WRD KWP, GDDK i A o/ Lublin, Informacja bieżąca oparta o dane WRD KWP i innych
ZDW, KW PSP
w /w instytucji, informacja o pracach WR BRD
Utworzenie strony internetowej WORD Chełm
WORD Chełm
www.word.metronet.pl
Pozyskiwanie danych o zdarzeniach drogowych z
Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - w celu ich
Urząd Miasta Lublin
wykorzystania dla celów analizy brd w odniesieniu do
poszczególnych skrzyżowań i odcinków
międzywęzłowych w Lublinie
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
Szkolenie kadry samorządowej szczebla powiatowego
WORD Biała Podlaska
Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
Komisja ds. edukacji społecznej i szkolenie
Pakiet edukacyjny w zakresie brd
kierowców, WORD
Pakiet zawiera 30 poradników dla uczniów, 2
metodyczne poradniki dla nauczycieli oraz zestaw
plansz ze znakami
WORD, Kuratorium Oświaty, Policja
Szkolenie szkolnych liderów brd
Przygotowanie kadry pedagogicznej do realizowania
treści brd
WORD Zamość, KW Policji w Lublinie Wydz. Ruchu
Przekazywanie szkołom i uczestnikom imprez i
Drogowego
turniejów materiałów szkoleniowych i edukacyjnych w
zakresie BRD oraz materiałów programowych na kartę
motorowerową
Inne szkolenia związane z brd
Państwowa Straż Pożarna w Lublinie
Udzielenie pomocy medycznej przedlekarskiej
instruktaż w zakresie przepisów ruchu drogowego
i brd-5 szkół podstawowychh na terenie powiatu
WORD Biała Podlaska
bialskiego - około 150 dzieci i młodzieży
Udzielenie pomocy medycznej przedlekarskiej
Reedukacja kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego.
Uświadomienie kierowcom, że główną przyczyną
wypadków jest nieprzestrzeganie przepisów a w
szczególności nadmierna prędkość
- społeczne i prawne skutki wypadków drogowych
- przyczyny wypadków drogowych
WORD Zamość
- procesy emocjonalne u kierowców, wpływ alkoholu,
narkotyki
Szkolenie młodzieży szkół podstawowych na kartę
rowerową
Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie
doskonalenia techniki jazdy
Szkolenie instruktorów nauki jazdy
Szkolenie młodzieży szkół podstawowych na kartę
Egzaminatorzy i wykładowcy WORD Zamość
rowerową
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Szkolenie instruktorów nauki jazdy

2.1.5

Szkolenia dla kandydatów na kierowców
przystępujących do egzaminu na prawo jazdy
Szkolenie dla wychowawców i wychowanków
WORD Chełm
Komendy OHP w Chełmie w zakresie zdobywania kart
motorowerowych i praw jazdy
Reedukacja kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego
Szkolenia dla kandydatów na kierowców
przystępujących do egzaminu na prawo jazdy
WORD Chełm
Szkolenie dla wychowawców i wychowanków
KMP Chełm
Komendy OHP w Chełmie w zakresie zdobywania kart
motorowerowych i praw jazdy
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)

2.1.6

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
GDDKiA
Stacje pomiaru prędkości (4 miejsca pomiarowe)
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
WORD, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
III Lubelska Wojewódzka Konferencja Bezpieczeństwa
Politechnika Gdańska, Politechnika Radomska,
Ruchu Drogowego „Udział struktur terenowych w
Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, PZMot,
realizacji programu brd”
WIMET, Dyrekcje Szkół, ZDP w Krasnymstawie
Szkoła Bezpiecznej Jazdy
Zabezpieczenie niechronionych uczestników ruchu
drogowego poprzez zakup i przekazanie elementów
WORD Biała Podlaska
odblaskowych szkołom położonym przy ruchliwych
trasach
Jazdy doszkalające dla kandydatów na kierowców
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Ograniczenia prędkości na drogach krajowych zostały
zweryfikowane w latach 1999-2000 (zlikwidowano
„zbędne” ograniczenia). Obecnie na podstawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
obserwacji ruchu i analiz bezpieczeństwa oraz przy
Oddział w Lublinie
przebudowie odcinków dróg sukcesywnie korygowane
są w odniesieniu do występujących warunków
geometryczno-ruchowych).
Urząd Miasta Lublin
Ograniczenia prędkości na ulicach zostały w części
zweryfikowane pod kątem istniejących ograniczeń
prędkości, dokonano analizy zmian w organizacji
ruchu z uwzględnieniem kategorii danej ulicy,
zaistniałych zdarzeń drogowych i natężeń ruchu.
Wprowadzano zmiany w organizacji ruchu.
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Po dokonanej analizie zdarzeń drogowych
wprowadzono ograniczenie prędkości poprzez
ustawienie znaku B-33(40) w m. Wólka Nowa
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
Dr nr 19 w m. Niedrzwica Duża
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wydzielenie lewoskrętów, azyle dla pieszych,
Oddział w Lublinie
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze

2.1.8

2.2
2.2.1

2.2.2

100

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dr nr 19 w m. Firlej
wydzielenie lewoskrętów, azyle dla pieszych,
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze
Dr nr 19 w m. Trojaczkowice
wydzielenie lewoskrętu azyle dla pieszych, dodatkowe
oznakowanie ostrzegawcze, dobudowa chodnika poza
linią drzew
Dr nr 17 w m. Żyrzyn
wydzielenie lewoskrętów, azyle dla pieszych,
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, przebudowa
dojść do przystanków i przejść dla pieszych,
przebudowa wysp kanalizujących ruch
Dr nr 19 w m. Kol. Rudnik
wydzielenie lewoskrętów, azyle dla pieszych,
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, kanalizacja
wlotu drogi wojewódzkiej 842, przebudowa części
chodnika – dojść do przejść dla pieszych
Budowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu dróg
wojewódzkich 811 i 812 od ulicy Artyleryjskiej do
Lubelskiej Poprawa bezpieczeństwa ruchu w centrum
ze względu na wyprowadzenie ruchu z miasta.
Oznakowanie drogi powiatowej nr 1277L przy
Technikum Pszczelarskim
Progi zwalniające na drogach gminnych - ul. Szkolna i
Konopnickiej w Bychawie - w strefie ograniczonej
prędkości obejmującej osiedla mieszkaniowe
ograniczone ulicami: Żeromskiego, M. Dąbrowskiego,
B.Prusa i Partyzantów.
Spowolnienie ruchu przy szkole w Kobylanach. Progi
spowalniające.
Przejścia wyniesione na ul. Górniczej ul. Jaśminowej
i ul. Staszica w m. Łęczna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie

Urząd Miasta Biała Podlaska

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2.2.3

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
Budowa i wytycznie nowych ścieżek rowerowych
Wprowadzenie fizycznego rozdzielenia ruchu
rowerowego od ruchu kołowego i pieszego. -Budowa
odcinka ścieżki rowerowej od ul. Bryńskiego do ul.
Żeglarskiej
- Oznakowanie odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż al.
Smorawińskiego od ul. Północnej do ul. Chodźki

Urząd Miasta Lublin

101

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Remont nawierzchni jezdni i chodników istniejących
ulic ;
a) remont nawierzchni jezdni i chodników:
-- ul. Jaczewskiego na dł. 417 m
-- ul. Droga Męczenników Majdanka na dł. 490 m
wraz ze ścieżką rowerową)
-- ul. Weteranów na dł. 557 m
-- ul. Skłodowskiej na dł. 629 m (chodniki)
-- ul. Zamojska na dł. 375 m - 446 000 PLN
b) odnowa zniszczonych nawierzchni jezdni ulic
na dł. 4 300 m i pow. 31 500 m2
prace zostały zrealizowane na następujących
ulicach: Niepodległości, Budowlana, Romera,
Krochmalna, Dworcowa, Gazowa, Kunickiego,
Kleeberga, Północna, Gliniana, K. Wielkiego,
Janowska, Nadbystrzycka,Inżynierska, Jutrzenki,
Nałkowskich

Urząd Miasta Lublin

c) odnowa zniszczonych nawierzchni chodników z płyt
betonowych na betonową kostkę brukową o łącznej
pow. 7 750 m2 - prace zostały wykonane na
następujących ulicach: Krężnicka, Zemborzycka,
Plażowa, Zana, Godebskiego, Nadbystrzycka,
Legionowa, Nowy Świat, Kiepury, Warszawska,
Walecznych, Spadochroniarzy.
Budowa chodnika przy drodze Józefów – Boiska –
Dzierzkowice (0,466 km). Zmniejszenie liczby
zabitych, rannych, wypadków
Remont chodnika przy ul. Al. 600-lecia w Opolu
Lubelskim (0,342 km)
Remont chodnika przy drodze Poniatowa – Chodel
(0,218 km);
Remont chodnika przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim
(0,036 km)
Zastosowanie przy drogach powiatowych efektywnych
urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszego;
-wyznaczenie przejść dla pieszych przy szkołach –

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

dr.powiat.: nr 2247L w m. Pniówek i Kalinowice, nr
2200L w m. Zubowice,
Starostwo Powiatowe w Zamościu

Ustawienie barier ochronnych przy szkołach w
m. Dub, Zubowice, Suchowola, Krasnobród - szt.
10 ,

-

budowa zatoki autobusowej wraz chodnikiem
przy Szkole Podstawowej w m. Wywłoczka
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu drogowego
na drodze powiatowej nr 2268L w miejscowości
Krzywystok, gm. Komarów Osada. Celem projektu jest
ochrona pieszych i rowerzystów poprzez uspokojeniu
ruchu
Modernizacja ulicy Lipskiej wraz z budową chodnika,
ścieżki rowerowej i zatoki przystankowej na docinku
od ul. Lipskiej do granic Miasta o długości 700 mb. I
etap.

Urząd Miasta Zamościa
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Modernizacja ulicy Śląskiej wraz z budową chodnika i
dwóch zatok przystankowych na docinku od ul.
Niskiej do ulicy Chłodnej o długości 200 mb. I etap.
Ul. Starowiejska – budowa chodnika i oświetlenia
ulicznego.
Dr nr 17 w m. Sumin
Budowa zatok autobusowych z dojściami (chodnik),
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze
Dr nr 19 w m. Elizówka
Budowa chodnika
Dr nr 2 w m. Tłuściec
Budowa chodnika
Dr nr 74 w m. Dzwola
Budowa chodnika
Dr nr 76 w m. Kobiałki
Budowa chodnika (dwa projekty)
Dr nr 76 w m. Zastawie
Budowa chodnika
Dr nr 19 w m. Janów Lubelski
Przebudowa chodnika
Dr nr 63 w m. Gołaszyn
Budowa chodnika
uzupełnianie oznakowania (w tym znaki aktywne D-6)
i elementów brd (wygrodzenia dla pieszych, bariery
energochłonne)
Popularyzacja innych niż samochody środków
komunikacji. Konieczność zmniejszenia
samochodowego ruchu ulicznego o 10 %, które
przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu.
Budowa ścieżek rowerowych lub ich wydzielenie z
istniejących ulic . Rozbudowa parkingów, stojaków i
wiat na rowery.
Oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy
Lubelskiej..
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym
poprzez bardziej widoczne i czytelne oznakowanie
przejść dla pieszych. Odnowienie oznakowania
poziomego przy użyciu mas strukturalnych
grubowarstwowych o przedłużonym okresie trwałości.
Zagrożenie ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej
Nr. 2230L m. Trzeszczany. Budowa chodnika o
nawierzchni betonowej /kostka/ o długości 400 mb
Zagrożenie ruchu pieszych w ciągu ul. Grabowieckiej.
Budowa chodnika o powierzchni żużlowej o długości
750 mb
Zagrożenie ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej
Nr 0855 L.m. Moniatycze. Budowa chodnika o
nawierzchni betonowej /kostka/ o długości 260 mb.
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej Nr. 2006L w
Biłgoraju
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1930L w
m. Dereźnia Dł. 150m od km.1+ 250 do 1+400

Urząd Miasta Zamościa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie

Urząd Miasta Biała Podlaska

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
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Budowa chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej Nr 1943L w m. Rakówka dł. 157m od km
5+ 173 do 5+330
Zastosowanie barier uniemożliwiających bezpośrednie
wejście pieszego na jezdnię, zmuszające do zmiany
kierunku ruchu.
Bariery na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniach
ulic:
- Aleja Armii Krajowej – W. Lutosławskiego,
- Aleja Armii Krajowej – Poległych,
- Aleja I Armii Wojska Polskiego - Wojsławicka
Przejście dla pieszych w Al. 3 Maja.
Wyznaczenie i oznakowanie dodatkowego przejścia
dla pieszych, w miejscu, w którym piesi przekraczali
jezdnię w sposób niedozwolony.
Przejście dla pieszych w ul. G. Stephensona.
 Wyznaczono i oznakowano znakami poziomymi i
pionowymi przejście dla pieszych,
 Wykonano obniżenia krawężników dla osób
niepełnosprawnych
Bariery ochronne na ciągu pieszym (Lwowska – ks.J.
Popiełuszki).
 Montaż stylowych balustrad,
 Oznakowanie pionowe B-1 z tabliczką
informacyjną,
Dr. 0312 L przebudowa drogi i budowa ścieżki
rowerowej dł. 2992 m. Oddzielenie ruchu pojazdów od
ruchu rowerowego i pieszego.
Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr
0359L w na odcinku Kożuchówka – Krzywda. W
latach 1999 - 2002 na drodze 0359 L wydarzyło się

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Urząd Miasta Chełma

2 zabitych/ 10 rannych/11 wypadków
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0318 L w
m. Szaniawy Matysy. W latach 1999 - 2002 zdarzyło
się 7 osób rannych / 6 wypadków
Budowa chodnika w m. Wierzejki droga powiatowa
nr 0316 L.
Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 0312 L m
Krynka. Wybudowany chodnik pozwala bezpiecznie
przejść z przystanku autobusowego do szkoły (610 m)
Przebudowa drogi i budowa chodnika - droga
powiatowa nr 0304 L w m. Zabiele. W latach 20012002 na drodze zdarzyło się 4 rannych/ 3 wypadki
Droga 0328 L - budowa chodników w m. Mysłów i
Wilczyska. W latach 1999- 2002 na drodze wydarzyło
się 6 rannych/5 wypadków
Budowa chodnika droga powiatowa nr 0325 L m.
Fiukówa dł. 230 m. W m. Fiukówka w latach 20012002 zdarzyło się 2 wypadki /4rannych
Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi ,
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0342 L
m. Radoryz Kościelny. W latach 1999 -2002 na drodze
wydarzyło się 16 wypadków -1 zabity/20 rannych

Starostwo Powiatowe w Łukowie
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Budowa placu manewrowego i chodnika do szkoły w
m. Maciejów Stary
Budowa placu komunikacji publicznej w m. Wysokie.
Plac posiada drogę manewrową, zatokę dla pojazdów
komunikacji publicznej wraz z chodnikiem.
Modernizacja chodników na ul. Pięknej w Bychawie dr. gminna. Poprawa warunków poruszania się
pieszych a w szczególności osób niepełnosprawnych.
Remont chodnika przy dr. wojewódzkiej nr 834 w m.
Bychawa, ul. Partyzantów. Wymiana nawierzchni
chodnika oraz krawężników, obniżenie krawężników
na przejściach. Na tym odcinku drogi usytuoawane
jest przedszkole, bank, UM w Bychawie, sklepy.
Projekt budowlany chodnika oraz oznakowanie
przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 22512
Józefów – Dzierzkowice w miejscowości Dzierzkowice
Wola.
Projekt budowlany chodnika oraz stałej organizacji
ruchu na drodze powiatowej 22595 Zakrzówek –
Sulów w miejscowości Sulów.
Projekt budowlany chodnika przy ulicy Oboźnej w
Kraśniku.
Budowa ścieżki rowerowowej Koroszczyn – Kobylany.
Znaczne natężenie ruchu rowerowego młodzieży
dojeżdżającej do szkoły. Ścieżka rowerowa łączy
miejscowość Koroszczyn i Kobylany z przejściem
przez drogę krajową nr 2 E-30
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i
Burmistrz Miasta Tomaszów Lub
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i Wójt
Gminy Susiec
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i Wójt
Gminy Krynice
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i Wójt
Gminy Lubycza Królewska
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i Wójt
Gminy Łaszczów
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i Wójt
Gminy Rachanie
Budowa chodnika dla pieszych. Zarząd Powiatu i
Burmistrz Miasta Tyszowce
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1014 w
m. Turowola gm. Puchaczów
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0802 w
m. Garbatówka gm. Cyców
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0625
w m. Kaniwola gm. Ludwin
Modernizacja drogi powiatowej nr 0716 Puchaczów –
Nadrybie odc. Od drogi krajowej nr 82 do KWK
„Bogdanka” gm. Puchaczów
Modernizacja odcinka ul. Polnej w obrębie pasa
drogowego drogi pow. nr 0809 Łęczna –Wola
Korybutowa

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
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wykonano 3 zatoki autobusowe przy drogach
powiatowych w miejscowościach; Godziszów, Potok
Wielki,Wierzchowiska
Przebudowa ul. Jana Pawła II we Włodawie - odcinek
709 m.przebudowa nawierzchni na całej ulicy,
- wydzielenie pasa postojowego o szer. 3 m,
- budowa zatoki autobusowej,
- zwiększenie ilości przejść dla pieszych,
Starostwo Powiatowe we Włodawie
ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych uniemożliwiających ( przekraczanie
jezdni w miejscach niebezpiecznych),
- budowa brakującego chodnika na odcinku 79 m,
- przebudowa chodnika na odcinku 580 m,
Remont chodnika dla pieszych przy dr.
powiatowej Nr 0519 L Żyrzyn - Kotliny w m. Żyrzyn
/ ul. 1000 – lecia /
Starostwo Powiatowe w Puławach
Remont chodnika dla pieszych i zatoki autobusowej
przy dr. powiatowej Nr 1534 L Kurów –
Karmanowice w m. Karmanowice
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
Budowa nowych i modernizacja isntiejących
sygnalizacji świetlnych:
Urząd Miasta Lublin
-Budowa nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
al. Witosa -ul. Doświadczalna,
- Modernizacja istniejącej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu al. Tysiąclecia -al. Unii Lubelskiej
Ustawienie nowego oznakowania i zmiana
dotychczasowych rozwiązań organizacji ruchu.
wymiana oznakowania o nowej generacji z folii
odblaskowej.
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Monitoring miasta Poniatowa. Wprowadzenie
systematycznego monitorowania zachowań
uczestników ruchu drogowego.
Zastosowanie efektywnych urządzeń bezpieczeństwa
ruchu pieszego przy drogach powiatowych. Budowa
chodników jest zadaniem planowanym przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Zamościu co roku. Zadanie to
Starostwo Powiatowe w Zamościu
jest realizowane sukcesywnie od kilku lat.
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 2263L i 2262 L w miejscowości
Majdan Mały , gm. Krasnobród
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
Urząd Miasta Zamościa
Wyszyńskiego – Gminna.
Modernizacja drogi krajowej nr 2
Zastosowanie inżynieryjnych rozwiązań technicznych
wpływających na wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Przebudowa oraz budowa nowych
sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. Przebudowa
sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic : Janowskiej i Alei
Urząd Miasta Biała Podlaska
Jana Pawła II, Witoroskiej i Łomaskiej, Alei Tysiąclecia
i ul. Sidorskiej, ulicy Sidorskiej i Alei Jana Pawła II.
Budowa nowych sygnalizacji na skrzyżowaniu: ulicy
Terebelskiej i Królowej Jadwigi, Włoskiej i Sidorskiej,
ul. Narutowicza – przejście dla pieszych przy szkole
podstawowej nr 1 oraz skrzyzowanie ulic Łomaskiej i
Kolejowej.
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

2.2.4
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2.2.5

Udrożnienie układu komunikacyjnego w centrum
miasta. Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy
Urząd Miasta Biała Podlaska
Narutowicza , przebudowa ulic Moniuszki, Alei Jana
Pawła II (odcinek ul. Wiejskiej i Partyzantów) z
modernizacją skrzyżowań i budową chodników.
Ograniczenie prędkości na ul. ks. I. Skorupki,
Lotniczej, A.Grottgera
Urząd Miasta Chełma
Ograniczenie prędkości na ul. Okszowskiej
Ograniczenie prędkości na ul. Metalowej
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic powiatowych nr
0311 L - 0372 L i 0373 L w m. Łuków
Budowa ronda na drodze powiatowej nr 0371 L w m.
Starostwo Powiatowe w Łukowie
Łuków
Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr
0210 L z dr. 0318 L w m. Aleksandrów (budowa
chodnika)
Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Nr 1522L Kolonia Góra Puławska – Janowiec w m.
Oblasy
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie wraz z
kanalizacją deszczową. Poprawa bezpieczeństwa
ruchu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży w rejonuie szkół i osiedli mieszkaniowych.
Wykonano ogółem 7,636 km odnowy nawierzchni w
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
n/w miejscowościach: Kol. Czysta Debina, olchowiec,
Czysta Dębina, Stężyca, Sieeliska, Ksawerówka,
Wola Idzikowska, Kol. Bończa, Niedziałowice,
Bzowiec, Maszów, Majdan Borowski, Majdan
Kobylański, Wierzchowiny,
Krasnystaw – ul. Sobieskiego.
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
Budowa i modernizacja skrzyżowań i ciągów
komunikacyjnych:
- wiadukt „Poniatowski” - zakończenie jezdni płn. al.
Solidarności o dł. 1500m,
- rozpoczęcie przebudowy jezdni pd. o dł. 1 525 m
- budowa „Trasy Zielonej”
- dokończenie budowy ul. Boh. Monte Cassino o dł.
706 m
- dokończenie budowy ul. Willowej wraz z drogą
serwisową o dł. 647
- modernizacja ul. Inżynierskiej o dł. 260 m
- dokończenie modernizacji skrzyżowań al.
Racławickie-al. Długosza i al. Racławickie-ul.
Urząd Miasta Lublin
Łopacińskiego, wraz z budową sygnalizacji
świetlnych
- modernizacja ul. Budowlanej, wraz z budową
sygnalizacji świetlnej na na skrzyżowaniu ul.
Zemborzycka-ul. Budowlana
- rozpoczęcie budowy ul. Pagi (połączenia ul.
Spadochroniarzy z ul. Głęboką)
- dokończenie modernizacji ul. Narutowicza (od Pl.
Wolności do ul. Okopowej) wraz z ulicami
Kapucyńską i Wróblewskiego
- przebudowa ul. Królewskiej wraz z Pl. Katedralnym
- przebudowa ul. Kowalskiej
- modernizacja ulic na Starym Mieście
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Remont nawierzchni jezdni i chodników istniejących
ulic.
a) remont nawierzchni jezdni i chodników:
- ul. Jaczewskiego na dł. 417 m
- ul. Droga Męczenników Majdanka na dł. 490 m
(wraz ze ścieżką rowerową)
ul. Weteranów na dł. 557 m
ul. Skłodowskiej na dł. 629 m (chodniki)
ul. Zamojska na dł. 375 m
b) odnowa zniszczonych nawierzchni jezdni ulic na dł.
4 300 m i pow. 31 500 m2.Prace zostały
zrealizowane na następujących ulicach:
Niepodległości, Budowlana, Romera, Krochmalna,
Dworcowa, Gazowa, Kunickiego, Kleeberga,
Północna, Gliniana, K. Wielkiego, Janowska,
Nadbystrzycka,Inżynierska, Jutrzenki, Nałkowskich
-c) odnowa zniszczonych nawierzchni chodników z
płyt betonowych na betonową kostkę brukową o
łącznej pow. 7 750 m2 - prace zostały wykonane
na następujących ulicach: Krężnicka,
Zemborzycka, Plażowa, Zana, Godebskiego,
Nadbystrzycka, Legionowa, Nowy Świat, Kiepury,
Warszawska, Walecznych, Spadochroniarzy
Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy
nowych i modernizacji istniejących ciągów
komunikacyjnych.
Przygotowanie procesu inwestycyjnego:
- przebudowa al. Spółdzielczości Pracy od al.
Smorawińskiego do granicy administracyjnej
Lublin
- budowa obwodnicy miejskiej od węzła al.
Tysiąclecia-ul. Hutnicza
do ul. Mełgiewskiej
- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej
Budowa drogi Chodlik – Wrzelów (0,808 km)

Urząd Miasta Lublin

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze
Zagajdzie – Rogów (1,100 km)
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze
Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec (0,639 km)
Remont drogi w technologii betonu asfaltowego na
drodze Wilków – Zakrzów – Janiszów (2,010 km)
Remont drogi w technologii betonu asfaltowego
Braciejowice – Kolonia Koło (0,220 km)
Remont drogi w technologii betonu asfaltowego
Głusko – Wolica - Kowala (0,228 km)

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Odnowa nawierzchni w technologii pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drodze Wąwolnica –
Poniatowa (1,000 km)
Odnowa nawierzchni w technologii podwójnego
powierzchniowego utrwalenia na drodze ul. Parkowa
w Opolu Lubelskim (0,629 km)
Wykonanie prac naprawczych na obiektach
mostowych w m.: Kosiorów, Bór, Kol. Boiska,
Owczarnia, Górna Owczarnia
Wykonanie remontu na obiekcie mostowym w m.
Trzciniec
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Budowa Obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu III etap
na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Starowiejskiej. Nr
zadania PL.01.06.02.01
Budowa kanałów deszczowych w rejonie ulic
Świerkowej, Drogi Wojskowej, Sidorskiej, Kolejowej ,
Brzeskiej , Północnej, Armii Krajowej oraz Żwirki i
Wigury. Zastoiska wodne powstałe z topniejącego
śniegu wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Budowa ulicy Żeromskiego , Północnej, Armii
Krajowej , Podmiejskiej, Kosynierów i Okopowej.
Rozbudowa ulic układu podstawowego w części
północno wschodniej i północno – zachodniej miasta
poprawi bezpieczne korzystanie z dróg.
Budowa ulic: Kruczej, Czerwińskiego, Żwirki i Wigury ,
Górnej i Wyzwolenia .
Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 2.
Konieczność zmniejszenia liczby wypadków na drodze
krajowej nr 2 zwłaszcza w obrębie skrzyżowań z ulicą
Terebelską i drogą wojewódzką 811/812.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Terebelskiej .
Konieczność zmniejszenia liczby wypadków na ulicy
Terebelskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do
drogi krajowej nr 2. W 2003r. urządzono przejście dla
pieszych z azylem w obrębie skrzyżowania z ulicą
Królowej Jadwigi.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei
Jana Pawła II i ulicy Orzechowej . Konieczność
urządzenia bezpiecznego wyjazdu z ulicy Orzechowej
oraz obiektu handlowego. Budowa akomodacyjnej
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
Wprowadzenie strefy zamieszkania na Osiedlu
Jagiellońskim. Konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla. Wprowadzono
strefę zamieszkania na osiedlu wielorodzinnym.
Budowa ul. Sławacińskiej. Poprawa warunków ruchu
na osiedlu .Budowa nawierzchni ulicy wraz z
chodnikami i oznakowaniem..
Przebudowa drogi woj. Nr 807 na odcinku od km
63+212 do 65+080 w miejscowości Ryżki
Przebudowa ul. 11 listopada w Parczewie w ciągu
drogi wojewódzkiej na odcinku od km 26+055 do km
26+235 ( budowa chodnika)
Bariery ochronne sprężyste na drodze powiatowej Nr
1905L Zastawie –Hosznia Ordynacka Dł 524m
Bariery ochronne sprężyste na drodze powiatowej Nr
1908L Otrocz- Tokary –Huta Dł.140m
Budowa drogi dł. 1,178 km
Przebudowa ul. Przemysłowej w Chełmie
Przejście dla pieszych na ul. Wolności w Chełmie
Przejścia dla pieszych oraz lokalizacja progu
zwalniającego na ul. Jedność w Chełmie

Urząd Miasta Zamościa

Urząd Miasta Biała Podlaska

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Urząd Miasta Chełma
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Ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Starego
Miasta w Chełmie.
Projekt zawiera zmianę organizacji ruchu kołowego w
obrębie chełmskiej starówki poprzez:
- wyłączenie z ruchu kołowego Placu Łuczkowskiego,
- wprowadzenie strefy zamieszkania i zmiany
kierunków ruchu na ul. Krzywej, Pijarskiej, Podwalnej,
- wyznaczenie miejsc do postoju samochodów.
Przebudowa drogi powiatowej nr 0210 L - budowa
zatoki w m. Łazy
Droga nr 0317 L m. Jakusze (przebudowa nawierzchni
brukowcowej na bitumiczną dł. 208 m)
Przebudowa drogi nr 0300 L w m. Jamielne
(przebudowa nawierzchni brukowcowej na
nawierzchnię bitumiczną dł. 750 m wraz z
poszerzeniem) budowa zatoki autobusowej
Budowa drogi gminnej w Wymysłówce - II etap
Gmina Głusk- Poprawa oznakowania dróg gminnych
Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr
005994 wraz ze skrzyżowaniem. (teren zabudowany,
w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką, zła
widoczność na skrzyżowaniu)
Urząd Gminy Zakrzew- Budowa drogi gminnej w
miejscowości Dębina+ Projekt stałej organizacji ruchu
Budowa oświetlenia drogowego przy dr woj. nr 834 w
m. Wola Gałęzowska, gm Bychawa. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na najbardziej
niebezpiecznym odcinku tej drogi
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Lubelskiej
w Bychawie - dr woj. nr 836. Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na najbardziej niebezpiecznym
odcinku tej drogi
Przebudowa zjazdu z ul. J. Piłsudskiego w Bychawie
(dr. powiat.) na osiedle SM.
Przebudowa zjazdu z ul. J. Piłsudskiego w Bychawie
(dr. powiat.) na osiedle SM.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy
wyjeździe z Bychawy w kierunku Lublina i
skrzyżowaniu z ul. Spokojną.
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie wraz z
kanalizacją deszczową
Przebudowy i wzmocnienia dróg. Wykonano ogółem
7,636 km odnowy nawierzchni w n/w
miejscowościach: Kol. Czysta Debina, olchowiec,
Czysta Dębina, Stężyca, Sieeliska, Ksawerówka,
Wola Idzikowska, Kol. Bończa, Niedziałowice,
Bzowiec, Maszów, Majdan Borowski, Majdan
Kobylański, Wierzchowiny, Krasnystaw – ul.
Sobieskiego.
Most w miejscowości Surhów o długości 23,30 m,
dojazdy 60 m.
Wymieniono na nowe lub odnowiono 925 sztuk
znaków drogowych pionowych oraz odnowiono
oznakowanie poziome farbą (889 m2) lub masą
chemoutwardzalną „plastmal” (468 m2).
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych

Urząd Miasta Chełma

Starostwo Powiatowe w Łukowie

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
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2.2.6

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych- ścinka poboczy w ciągu dróg
powiatowych na długości 71,5 km
Wykonanie zjazdów do posesji wraz z murkami
czołowymi w ilości 43 szt/391mb w m. Chrzanów
Remont drogi powiatowej Nr 1825L Dzwola – Kocudza
Dolna wraz z budową zatoki w miejscowości Kocudza
na odcinku dł. 90 mb w technologii mas bitumicznych
Wykonano 3 zatoki autobusowe przy drogach
powiatowych w miejscowościach; Godziszów, Potok
Wielki, Wierzchowiska
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
Modernizacja drogi powiatowej Wolica – Bilsko w m.
Bilsko na odcinku 1520mb w technologii mas
bitumicznych .
Modernizacja drogi powiatowej Polichna II – Wolica II
w m. Wolica II.
Remont drogi powiatowej Trzydnik – Potoczek w m.
Radwanówka w technologii mas bitumicznych o
długości 827 mb
Ustawienie poręczy energochłonnych przy drodze
powiatowej Trzydnik – Potoczek na długości 232 mb
Działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu
drogowego:
--remonty cząstkowe nawierzchni – 34.900 m2
- wycinka krzaków na łukach i w obrębie skrzyżowań –
Starostwo Powiatowe we Włodawie
57.370 m2
- wymiana oznakowania pionowego – 72 szt.
- malowanie linii segregacyjnych na ulicach miasta
Włodawy – 1.048 m2
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
„ POMIAR”
Cykliczne działania ukierunkowane na ujawnianie i
eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących
„ PRĘDKOŚĆ”
Cykliczne kaskadowe pomiary prędkości na
Policja
najbardziej zagrożonych odcinkach drogi
„NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY”
Sukcesywna kontrola pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne w celu zapobiegnięciu
zdarzeniom drogowym ( katastrofom)
„ ŚWIATŁO”
Wdrażanie kierujących rowerami do respektowania
przepisów ruchu drogowego oraz doposażenie
rowerów w kompletne oświetlenie
„ Bezpieczny BUS ” i Wzmożone działania Policyjne
„BUS”
Wdrażanie kierujących miniautobusami do
przestrzegania ruchu drogowego oraz ustawy o
transporcie drogowym
Policja
„ TRANSPORT”
Cykliczna kontrola transportu drogowego (oprócz
codziennej służby działania wzmożone raz na kwartał)
mająca na celu wdrożenie przestrzegania prawa w
tym zakresie.
„ GIMBUS”
Cykliczne kontrole gimbusów oraz innych autobusów
dowożących dzieci do szkoły w celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom
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2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

„ PIESZY”
Wdrażanie pieszych do przestrzegania ruchu
Policja
drogowego jak również eliminowanie kierujących
popełniających wykroczenia wobec pieszych
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Urządzenie kontrolno – pomiarowe – fotoradar.
Urządzenie służy do pomiaru prędkości pojazdów
udokumentowane zdjęciem z numerem rejestracyjnym
pojazdu.
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
„jabłko – cytryna, generalnie zwolnij”
Policjanci wspólnie z dziećmi dokonywali pomiarów
prędkości przy Sz. P. zlokalizowanych przy głównych
T.U. GENERALI, Policja , Kuratorium Oświaty
ciągach komunikacji . Dzieci nagradzały jabłkiem
kierujących za jazdę zgodną z przepisami, a karały
wręczając cytrynę tym którzy przekraczali prędkość.
Propagowanie jazdy zgodnej z przepisami i
popularyzowanie tematyki brd. Umieszczanie makiet
radiowozów przy głównych ciągach komunikacyjnych
Policja
w celu dyscyplinowania kierowców i respektowania
przez nich obowiązujących na danych odcinkach dróg
ograniczeń prędkości jazdy.
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
„kursant”
Policja Ośrodki Szkolenia Kierowców woj. lubelskiego Propagowanie wśród młodych kierowców jazdy
zgodnej z przepisami
„ kierowca na szóstkę”
Młodzi kierowcy w wieku 18 – 25 lat otrzymają 32
samochody osobowe RENAULT Clio Extreme . Każdy
z uczestników w roku bieżącym musi przejechać min.
Renault Polska, Policja
3 tyś km. W sposób bezpieczny , czyli zgodny z
przepisami ruchu drogowego. Popełnienie
wykroczenia lub przestępstwa dyskwalifikuje
zawodnika.
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
„ Bądź trzeźwy”
spotkania środowiskowe oraz kampania informacyjna
Policja
( TV, radio, prasa) informująca o zagrożeniach
wynikających z kierowania pojazdami przez osoby
będące pod wpływem alkoholu.
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu
WORD Biała Podlaska i Policja
drogowego
„bezpieczna droga do szkoły”
1. udzielenie odpowiedzi na cykl pytań z przepisów
WORD Biała Podlaska, Tygodnik Słowo Podlasia
ruchu drogowego
2. sprawdzian umiejętności jazdy rowerem
„ my jeździmy bezpiecznie”
WORD Biała Podlaska
sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu brd,
jazda sprawnościowa samochodem i ciągnikiem
Jazdy sprawnościowe o miano najlepszego
WORD Biała Podlaska
policjanta ruchu drogowego południowego podlasia
Uzyskiwanie karty motorowerowej
WORD Biała Podlaska, gimnazja
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Urząd Miasta Lublin

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim oraz
szkoły podstawowe i ponad podstawowe

Komenda Miejska Policji w Zamościu , Kuratorium,
WORD
Komenda Miejska Policji w Zamościu i Zarząd Ruchu
Komenda Miejska Policji w Zamościu i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu.
WORD Zamość, KMP w Zamościu, Kuratorium
WORD Zamość, KMP w Zamościu, Kuratorium
Oświaty i Wychowania

WORD Zamość, KMP w Zamościu

Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży oraz
zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły:
Zdobywanie przez uczniów umiejętności w
zakresie bezpiecznego kulturalnego
i odpowiedzialnego postępowania w środowisku
technicznym, w tym bezpiecznego poruszania
się w ruchu drogowym
- Organizacja zatrudnienia strażników ruchu
Intensyfikacja działań w zakresie ochrony dzieci i
młodzieży. Konkursy prewencyjne „Jestem
bezpieczny”, „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego”, „Wiedzy motoryzacyjnej” Egzaminy na
kartę rowerową i motorowerową
Szkolenie dzieci nt. bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Szkolenie dzieci z zakresu przechodzenia
przez przejście dla pieszych i poruszania się rowerem
po ulicach miasta.
Szkolenie młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego jako początkujących kierowców.
Szkolenie kierowców, którzy otrzymali punkty karne za
jazdę niezgodą z przepisami ruchu drogowego.
Wychowanie komunikacyjne, uświadamianie i
promowanie brd. Projekt zakłada szkolenie dzieci z
zakresu poruszania się po drogach publicznych.
Wychowanie komunikacyjne, uświadamianie i
promowanie brd. Projekt zakłada szkolenie młodzieży
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako
początkujących kierowców
Wychowanie komunikacyjne, uświadamianie i
promowanie brd Projekt zakłada szkolenie z zakresu
ruchu drogowego.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny.
Popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu
drogowym i tematyki brd.
Reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych miały za
PZM, KGP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
zadanie odpowiedzieć na 20 pytań testowych oraz
Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada BRD,
wykazać się następującymi umiejętnościami:
Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD
rozpoznawania części lub podzespołów pojazdów,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi
codziennej, jazdy sprawnościowej motocyklem i
samochodem osobowym.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym .Popularyzowanie znajomości przepisów o
ruchu drogowym i tematyki brd.
PZM, KGP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych
Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada BRD,
miały za zadanie odpowiedzieć na 25 pytań testowych
Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD
(dot. przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)
oraz odbyć jazdę rowerem na miasteczku ruchu i
rowerowym torze przeszkód.
„BILBOARD” Propagowanie poruszania się po
Policja, Urzędy Miast, Firma City Board Media Sp. z o drogach zgodnie z przepisami i popularyzowanie
tematyki brd.
o , Automobilklub Chełmski, itp.
Opiniowanie i propagowanie haseł oraz projektów
graficznych związanych z poprawą brd
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Policja

Policja, Hipermarket E. Leclerc

Dom Kultury LSM, Automobilklub Lubelski, Policja

Służby mundurowe

Dom Kultury LSM, Automobilklub Lubelski, Policja

Automobilklub Lubelski, Policja, Szkoła Podstawowa
Nr 27 w Lublinie

„Bezpieczne ferie”.Propagowanie poruszania się po
drogach zgodnie z przepisami i popularyzowanie
tematyki brd.
Działania skierowane były głównie na kontrolę
pojazdów przewożących dzieci i młodzież do miejsc
zimowego wypoczynku. Policjanci organizowali i
przeprowadzali spotkania środowiskowe, na których
popularyzowane były prawidłowe zachowania na
drodze.
„Bezpieczny Rower”.Propagowanie jazdy zgodnej z
przepisami i popularyzowanie tematyki brd.
„Bezpieczny Rower”
Zorganizowano promocyjną sprzedaż rowerów, gdzie
w cenie zakupu uwzględniony został także koszt
zestawu oświetleniowego stanowiącego obowiązkowe
wyposażenie rowerów.
Turniej pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”. Turniej
przeprowadzono w dwóch etapach, pierwszy – jazda
sprawnościowa rowerem po torze przeszkód, drugi –
reprezentacje szkół odpowiadały na wylosowane
przez siebie 3 pytania.
Festyn zorganizowany przez służby mundurowe dla
wychowanków domów dziecka z okazji „Dnia Dziecka”
Zorganizowano i przeprowadzono wiele pokazów i
konkursów dla dzieci uczestniczących w festynie.
Prezentowano również sprzęt techniczny będący na
wyposażeniu wszystkich służb mundurowych woj.
lubelskiego.
Turniej pn.: „Znam zasady ruchu drogowego” Turniej
przeprowadzono w dwóch etapach, pierwszy – jazda
sprawnościowa rowerem po torze przeszkód, drugi –
reprezentacje przedszkoli odpowiadały na
wylosowane przez siebie pytania.
„Najlepszy rowerzysta miasta Lublina” Uczestnicy
turnieju mieli za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań
testowych z przepisów ruchu drogowego oraz odbyć
jazdę rowerem w wyznaczonym czasie na miasteczku
ruchu i rowerowym orze przeszkód.
„Bezpieczne wakacje” Działania skierowane były
przede wszystkim na kontrole pojazdów
przewożących dzieci i młodzież do miejsc letniego
wypoczynku. Ponadto organizowano spotkania
środowiskowe o tematyce brd, które miały na celu
kształtowanie pozytywnych zachowań na drodze.
„Mandat zaufania” Policjanci ruchu drogowego pełniąc
służbę patrolową rozdawali kierowcom jadącym
zgodnie z przepisami „Mandat zaufania” (lub
dokonywali w nim wpisu), które po zdobyciu
wymaganej ilości wpisów i wysłaniu do radia RMF FM
uprawniały do wzięcia udziału w losowaniu
samochodu osobowego.

Policja

Radio RMF FM, Policja
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Kuratorium Oświaty, Ośrodek Szkolenia Kierowców
KULKA, Policja, TVP-3, Gazeta Wyborcza, Twoje
Radio Puls

Policja

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, Policja

Policja

Firma STATOIL POLSKA, Policja

Komisja ds. edukacji społecznej i szkolenie
kierowców, WORD

WORD, Kuratorium Oświaty, Policja

WORD Biała Podlaska, Policja

„Bezpieczne wakacje na rowerze” W dniach 25.07.06.08.2003 r. w OSK KULKA prowadzone były
szkolenia. Zajęcia podzielone były na dwa dni:
pierwszego dnia uczestnicy odbyli zajęcia teoretyczne
w siedzibie OSK KULKA, drugiego dnia na terenie
Gimnazjum Nr 17 w Lublinie przeprowadzono zajęcia
praktyczne. W dniu 07.08.2003 r. przeprowadzono
egzamin na kartę rowerową i motorowerową, który
składał się z części teoretycznej i praktycznej.
Festyn z okazji „Święta Policji” Zorganizowano i
przeprowadzono wiele pokazów i konkursów dla osób
uczestniczących w festynie. Prezentowano również
sprzęt techniczny będący na wyposażeniu lubelskiej
Policji.
Wojewódzkie Igrzyska LZS .Igrzyska odbyły się w
miejscowości Wisznice (pow. Bieała Podlaska). W
czasie ich trwania przeprowadzono szereg imprez
sportowych i rekreacyjnych, m. in. rowerowy tor
przeszkód za zorganizowanie i przeprowadzenie
którego odpowiadała Policja.
„Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci pionu ruchu
drogowego dokonywali lustracji dróg (ulic) pod
względem prawidłowości ustawienia i stanu
technicznego znaków drogowych oraz urządzeń
ostrzegawczo-zabezpieczających w rejonach
placówek oświatowo-wychowawczych; pełnili służbę w
rejonach szkół i przedszkoli celem egzekwowania
prawidłowych zachowań na drodze od uczestników
ruchu; prowadzili spotkania z nauczycielami,
rodzicami i dziećmi klas I szkół podstawowych pod
kątem popularyzowania zasad prawidłowego
poruszania się po drogach, a także używania
elementów odblaskowych.
„Bezpieczeństwo dziecka na drodze”. Policjanci ruchu
drogowego wspólnie z przedstawicielami firmy
STATOIL POLSKA zorganizowali w wytypowanych 6
szkołach podstawowych spotkania z dziećmi klas I-III.
Na spotkaniach omówiono zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz wyjaśniono w jaki
sposób i dlaczego dzieci powinny nosić elementy
odblaskowe. Następnie przeprowadzono quiz nt.
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Na
zakończenie dzieciom wręczono elementy
odblaskowe.
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Pakiet
zawiera 30 poradników dla uczniów, 2 metodyczne
poradniki dla nauczycieli oraz zestaw plansz ze
znakami.
Szkolenie szkolnych liderów brd .Przygotowanie kadry
pedagogicznej do realizowania treści brd. Szkolenie
szkolnych liderów brd, nauczycieli, którzy w swojej
szkole będą koordynować, wspomagać innych w
prawidłowej realizacji treści wychowania
komunikacyjnego oraz organizowanie „ egzaminów”
na kartę rowerową i motorowerową
Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego. Szkolenie prowadzone przez psychologa i
policjanta z WRD KPP
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„ Bezpieczna droga do szkoły”. Coroczny konkurs dla
dzieci:
1. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na cykl
pytań z przepisów ruch drogowego,

WORD Biała Podlaska

WORD Biała Podlaska

WORD Zamość oraz Automobilklub Zamojski

WORD Zamość oraz Automobilklub Zamojski

WORD Zamość, Lublin, Chełm, KMP, Starostwo
Powiatowe Krasnystaw

WORD Zamość , KW Policji w Lublinie Wydz. Ruchu
Drogowego

WORD Zamość, KMP w Zamość, Automobilklub
Zamojski
WORD Zamość, KMP w Zamościu, Automobilklub
Zamojski

WORD Zamość, Gmina Krasnobród, Ośrodek
Szkoleniowo Wypoczynkowy ZE Zamość

WORD Chełm oraz Automobilklub Chełmski

2. Sprawdzian umiejętności jazdy rowerem.
„My jeździmy bezpiecznie”. Turniej szkół zawodowych.
Turniej szkół zawodowych. Sprawdzian wiedzy
teoretycznej z zakresu BRD, jazda sprawnościowa
Rajdy popularne w sporcie samochodowym:
Konkurs I etap - edukacyjny ze znajomości przepisów
ruchu drogowego
II etap – dokładność i technika prowadzenia pojazdu
III etap – stosowanie przepisów w ruchu drogowym.
Przypomnienie przepisów ruchu drogowego i
umiejętności ich stosowania w praktyce
Zimowa Szkoła Techniki Jazdy. Konkurs edukacyjny
ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Nauka
techniki kierowania samochodem na śliskiej
nawierzchni. Konkurs – przejazd slalomem na śliskiej
nawierzchni.
Organizacja konkursów podczas festynów
poświęconych BRD – festyn Krasnystaw. Festyn dla
mieszkańców miasta przygotowany przez Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie, WORD-y przygotowały
konkurencje z zakresu BRD i tak WORD Zamość
przygotował i przeprowadził jazdy sprawnościowe
samochodem osobowym.
Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się
na jezdni. Systematycznie WORD Zamość przekazuje
szkołom materiały i pisma dotyczące bezpiecznego
zachowania się na drodze m.in. podręczniki
„Bezpieczna droga do szkoły”, materiały programowe i
pomocne przy zdobywaniu kart rowerowych i
motorowerowych, podręczniki do nauki zasad ruchu
drogowego a także ulotkę prewencyjną „Nie tylko
kierowcy są ofiarami wypadków drogowych”
Finały Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
zakresie BRD. Propagowanie wśród uczniów w/w
szkół zasad ruchu drogowego i bezpiecznego
poruszania się na drogach.
Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Motoryzacyjnej. Udział pracowników WORD Zamość
w finałach wojewódzkich. Sporządzenie dokumentacji
z poszczególnych kategorii.
Organizacja konkursów podczas festynów
poświęconych BRD – festyn Krasnobród.
Kształtowanie umiejętności kulturalnej i bezpiecznej
jazdy. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zasad
ruchu drogowego.
Rajd o Puchar Dyrektora WORD Chełm. Konkurs I
etap - edukacyjny ze znajomości przepisów ruchu
drogowego
II etap – dokładność prowadzenia pojazdu
III etap – stosowanie przepisów w ruchu drogowym
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WORD Chełm oraz Automobilklub Chełmski

WORD Chełm, Automobilklub Chełmski, KMP,
Starostwo Chełmskie

WORD Chełm, „Dziennik Wschodni”, „Radio Lublin”,
Automobilklub Chełmski

WORD Chełm, Lublin, Zamość, KMP, Starostwo
Powiatowe Krasnystaw

WORD Chełm

WORD Chełm, Zespół Szkół Medycznych, KMP w
Chełmie

WORD Chełm, KMP w Chełmie, Automobilklub
Chełmski

WORD Chełm, KMP w Chełmie, Automobilklub
Chełmski

Zimowa Szkoła Techniki Jazdy. Konkurs edukacyjny
ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Nauka
techniki kierowania samochodem na śliskiej
nawierzchni. Konkurs – przejazd slalomem na śliskiej
nawierzchni.
Konkurs na gminę najbardziej zaangażowaną w
sprawy brd (dot. powiatu chełmskiego). Przekazanie
regulaminu konkursu do gmin. Regulamin zakłada
podejmowanie różnorodnych działań w zakresie brd,
łącznie z poprawą infrastruktury drogowej.
Konkurs w „Dzienniku Wschodnim” –
Najbezpieczniejszy Kierowca Województwa
Lubelskiego 2003r. WORD Chełm opracował pytania
konkursowe zamieszczane w kolejnych numerach
„Dziennika Wschodniego”. Spośród wszystkich
uczestników wyłoniono 10 finalistów. Finał
przeprowadzono 29.06.2003r. Finał składał się z kilku
konkurencji.
Organizacja konkursów podczas festynów
poświęconych BRD – festyn Krasnystaw. Festyn dla
mieszkańców miasta przygotowany przez Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie, WORD-y przygotowały
konkurencje z zakresu BRD i tak WORD Chełm
przygotował i przeprowadził sprawdzian wiadomości z
zasad ruchu drogowego oraz zagadnień BRD.
Przekazywanie szkołom materiałów szkoleniowych i
edukacyjnych w zakresie BRD i materiałów
programowych na kartę motorowerową.
Systematycznie WORD Chełm przekazuje szkołom
materiały i pisma dotyczące bezpiecznego
zachowania się na drodze m.in. podręczniki
„Bezpieczna droga do szkoły”, materiały programowe i
pomocne przy zdobywaniu kart rowerowych i
motorowerowych, podręczniki do nauki zasad ruchu
drogowego.
Organizowanie prelekcji i pogadanek na tematy BRD
w szkołach i placówkach specjalnych. Organizowanie
prelekcji i pogadanek na tematy BRD w szkołach i
placówkach specjalnych. Prelekcje i pogadanki na
temat BRD organizowane są w szkołach placówkach
specjalnych i szkołach zintegrowanych. W trakcie
pogadanek uczniowie otrzymują elementy
odblaskowe.
Finały Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
zakresie BRD. W miesiącu lutym przeprowadzono
eliminacje szkół podstawowych i gimnazjalnych.
28.03.2003 przeprowadzono finały powiatowe w/w
konkursu
Finały Powiatowe i Wojewódzkie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej. W miesiącu lutym
przeprowadzono eliminacje szkół średnich. W dniu
15.04.2003 przeprowadzono finały powiatowe a w
dniu 14.05.2003 w Chełmie przeprowadzono finały
wojewódzkie w/w konkursu
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Konkursy „Sprawni Inaczej” oraz „Bezpieczne ferie z
Kodeksem Drogowym”. Impreza „Sprawni inaczej”
organizowana jest przy współudziale studentów
Zespołu Szkół Medycznych. W różnych zabawach i
konkursach BRD uczestniczyły dzieci ze szkół
specjalnych i szkół z klasami zintegrowanymi.
Poprawa widoczności piszych. Poprawa widoczności
piszych. Rozdawanie elementów odblaskowych.
Rozdano uczniom kl. "0" i kl. I Szkół Podstawowych
całego Powiatu elementy odblaskowe. Uczniowie
umocowali nalepki na plecakach i kurtkach.
Nauka jazdy pojazdami jednosladowymi. Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Hrubieszowie. Stowarzyszenie
bezpieczny Powiat Hrubieszowski. Miasteczko ruchu
drogowego do nauki jazdy pojazdami jednośladowymi
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na
lata 2002-2004. Program edukacyjny „Bezpieczna
droga do szkoły i domu”
Zadania:
1.Trening – symulacje drogi do domu.
2. Przeprowadzenie przeglądu oznakowania
poziomego i pionowego dróg w okolicach szkół i
przedszkoli.
3. Zorganizowanie spotkań z uczniami szkół
podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania
z dróg (w ramach wychowania komunikacyjnego).
4. Pomoc w zabezpieczeniu imprez sportoworekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych
organizowanych przez szkoły.
5. Egzaminy na kartę rowerową.
6. Szkolenie strażników szkolnych.
7. Opracowanie materiałów informacyjnych na
potrzeby programu, broszur, ulotek.
8. Zakup i przekazanie uczniom elementów
odblaskowych.
9. Akcje plastyczne.

WORD Chełm, Zespół Szkół Medycznych

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Starostwo Powiatowe we Włodawie
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4.4. Województwo lubuskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


2.1.2

Dane dotyczące stanu brd w województwie
lubuskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Policja
 System Ewidencji Wypadków i Kolizji
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd

KW Policji
2.
2.1
2.1.1



2.1.5

Uprawnienia z zakresu kontroli ruchu drogowego
posiadane przez organy ruchu drogowego.
Kontrola ruchu drogowego, kierowanie ruchem
Policja
drogowym.
 Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)

2.1.6

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

2.1.8

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd

2.2
2.2.1

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Działania są ujęte i realizowane w kierunkach pracy Policji Lubuskiej przy częściowym wsparciu samorządów
lokalnych oraz zarządców dróg (Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwa Powiatowe, Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
 Dr. kraj. nr 12 m. Zajączek; wprowadzenie
ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym
miejscowości.
Wydłużenie
odcinka
drogi
z ograniczeniem prędkości poprzez: zmianę lokalizacji
znaków B-33 (istniejących), ograniczenie prędkości do
50 km/h i umieszczenie ich pod tabl. miejscowości,
wprowadzenie dodatkowych tablic prowadzących U-3a
na łuku poziomym w m. Zajączek

Komórki ruchu drogowego jednostek Policji z
województwa lubuskiego
Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwa Powiatowe,
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad



Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na terenie całej miejscowości Jasienica –
ciąg drogi wojewódzkiej nr 285
 Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50
km/h na terenie całej miejscowości Świbna –
droga wojewódzka nr 287
 Dr. kraj. nr 2 m. Gronów; wprowadzenie
ograniczenia prędkości do 70km/h oraz
dodatkowe oznakowanie w obrębie łuku
poziomego; od km 48+155 do km 49+109
(ustawienie znaków B-33 ograniczenia prędkości
do 70 km/h oraz tablic fluoroscencyjnych ze
znakiem A-2)
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2.2.2

Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)


Dr. kraj. nr 22 odc: Zdroisk- Wełmin;
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70
km/h oraz dodatkowe oznakowanie w
obrębie niebezpiecznych łuków poziomych i
pionowych; od km 75+500 do km 76+586
(ustawienie znaków B-33, ograniczenia
prędkości do 50 km/h oraz tablic
fluoroscencyjnych ze znakiem A-30 i tabl. T14b)

Dr. kraj. nr 29 m. Gęstowice; wprowadzenie
ograniczenia prędkości do 50 km/h dla poj.
ciężarowych w obrębie miejscowości; od km
33+547 do km 34+206 (ustawienie znaków B-33
ograniczenie prędkości do 50 km/h z tabliczką T23b pod znakami D-42 „obszar zabudowany”)
Dr. kraj. nr 3 m. Nowe Miasteczko;

wykonanie odnowy nawierzchni oraz przejścia dla pieszych
z azylem, ograniczenie prędkości, uspokojenie ruchu,
oświetlenie skrzyżowania



Dr. kraj. nr 29 m. Słubice;

przebudowa drogi na odcinku 1,350 km (2+446,9 - 3+090
oraz 3+308 – 4+075,10), uspokojenie ruchu. Dostosowanie
nawierzchni i parametrów ulicy do potrzeb ruchu i
istniejącej struktury ruchu, poprawa brd poprzez budowę
lewoskrętów, chodników oraz oświetlenia.



Dr. kraj. nr 29 m. Krosno Odrzańskie

budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 276 i
powiatową do m. Bytnica, uspokojenie ruchu, budowa
ciągów pieszo- rowerowych, wymiana oznakowania,
oświetlenie skrzyżowania.



GDDKiA, Policja

Dr. kraj. nr 22 m. Krzeszyce;

wykonanie modernizacji drogi na odcinku dług. 3,981 km
( 27+930 – 31+211) wraz z uspokojeniem ruchu, budowa
kanalizacji, wysp spowalniających na wlotach do
miejscowości, przebudowa skrzyżowań, budowa ciągu
pieszo- rowerowego, zatok autobusowych, wymiana
oznakowania pionowego i poziomego drogi
 Dr. kraj. nr 22 m. Słońsk; wykonanie modernizacji
drogi na odcinku dług. 3,9 km ( 12+700 – 16+600)
wraz z uspokojeniem ruchu.



Modernizacja dróg w miejscowościach Gorzów
Wlkp. i Zielona Góra.

Wprowadzenie uzasadnionych ograniczeń prędkości na
terenie miejscowości charakteryzujących się znacznym
nasileniem ruchu, szczególnie samochodów ciężarowych



2.2.3

Dr. Kraj. Nr 3, m.Trzebiszewo; remont drogi i
uspokojenie ruchu na odcinku od km 198+623 do
km 200+010
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Dr. kraj. nr 3 m. Rosin budowa ciągu pieszego
dług. 840 mb strona prawa (260+690 – 261+530)
Policja, GDDKiA,
 Budowa chodnika w miejscowości Stary Kisielin
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282
Powiatowy Zarząd Dróg
 Budowa chodnika w miejscowości Lubiatów w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 288
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2.2.4

Droga kraj. nr 3 budowa chodnika i zatok
autobusowych na odc. Deszczno- Brzozowiec w
km 192+040 – 195+130 ( chodnik z kostki
polbruk, dł. 3.090 m, szer. 2,50m strona lewa,
 Droga kraj. nr 3 budowa chodnika w obrębie
zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z drogą
prowadzącą do m. Rudgerzowice 257+152 –
257+231 (strona lewa i prawa) -budowa chodnika
(częściowo oddzielonego od jezdni pasem
zieleni) z polbruk , dł. 97 m, szer.1,50m (strona
prawa i lewa).
 Droga kraj. nr 3 budowa chodnika w obrębie
zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z drogą
prowadzącą do m. Osogóra 258+450 – 258+580
strona
lewa i prawa - budowa chodnika z
kostki polbruk , dł.215 m, szer.1,50m (strona
lewa i prawa).
 Droga kraj. nr 3 m. Stok budowa chodnika
50+983 – 51+111 (strona prawa) oraz 51+137,6
– 51+227 (strona prawa) - budowa chodnika z
kostki polbruku, dł. 217,4 m, szer. 1,50m (strona
prawa).
 Droga kraj. nr 22 m. Dobiegniew budowa
sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych
w km 105+688 - Zmiana lokalizacji przejścia,
wprowadzenie zmiany oznakowania poziomego i
pionowego, ustawienie ogrodzeń łańcuchowych.
 Droga kraj. nr 2 m. Lutol Suchy budowa
sygnalizatorów ze światłem ostrzegawczym nad
przejściami dla pieszych oraz barierek
kanalizujących ruch pieszych od km 85+688 do
km 85+250 - ustawienie ogrodzeń łańcuchowych
oraz budowa sygnalizatorów ze światłem
ostrzegawczym.
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)

2.2.5

 Dr. kraj. nr 2 (67+300 – 70+150),
oznakowanie „czarnego punktu” na odcinku
wspólnego przebiegu dr. kraj. nr 2 i nr 3
 Dr. kraj. nr 3 m. Deszczno (193+575 –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
194+850), oznakowanie „czarnego punktu”
 Dr. kraj. nr 3 wyznaczenie lewoskrętu na
skrzyżowaniu z droga powiatową prowadzącą do
m. Marwice - rozmalowanie lewoskrętu kosztem
utwardzonych poboczy oraz zmian w
oznakowaniu pionowym i kierunkowym.
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu


Modernizacja ulic: Lipowej Asfaltowej i Łącznej
w m. Kostrzyn n/O (zmiana geometrii
skrzyżowania i ulic)
 Wprowadzenie znaku B17 (15t) na drodze
powiatowej nr 11–318 Różanki – Wojcieszyce
(zamknięcie drogi dla ruchu ciężkiego).
 Lokalizacja przejścia dla pieszych w m. Lubiszyn
droga powiatowa nr 11-138
 Ustawienie znaków drogowych D-15 w m.
Rybakowo, Łośno, Staw.

Policja,
Powiatowy Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Policja,
Powiatowy Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg Wojewódzkich

2.2.6

2.3.
2.3.1

Montaż barier energochłonnych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Stary
Kisielin na niebezpiecznym łuku drogi (155mb).
 Montaż barier energochłonnych stalowych
(108mb) typ SP-06 wraz z elementami
odblaskowymi i zakończeniami barier w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku
Trzebiechów – Klenica).
 Dr. kraj. nr 22 wykonanie modernizacji drogi
(dług.6,710 km) i obwodnicy m. Lemierzyce
(dług. 3,978 km) - dostosowanie jezdni do
parametrów drogi GP, wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z m. Lemierzyce.
 Projekt zmiany organizacji ruchu na ul.
Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą
(wprowadzenie znaku D-6 oraz łańcuchów
ochronnych na chodniku na ul. Jagiellońskiej droga powiatowa nr F1382 bezpieczeństwo
pieszych).
 Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o
rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej
3,5 t w m. Lubiszyn (ustawienie znaków B-18 na
Policja, Powiatowy Zarząd Dróg, Zarząd Dróg
drodze powiatowej nr F1418 w m. Lubiszyn).
Wojewódzkich
 Projekt docelowej organizacji ruchu po
przebudowaniu napowietrznej linii energetycznej
110 kV w rejonie ulic Asfaltowej, Cmentarnej,
Reja i Belgijskiej w Kostrzynie nad Odrą
(wprowadzenie w strefie bezpośredniego
zagrożenia pod przebudowana linią energetyczną
zakazu zatrzymywania się (znaki B-36 z tablicą T25a).
 Oznakowanie skrzyżowania drogi dojazdowej
z droga powiatową nr F1415 relacji Tarnów –
Lubiszyn (wprowadzenia znaków A-7, A-6 oraz
A-6c dla oznakowania skrzyżowania).
 Zmiana organizacji ruchu na ul. Drzewickiej –
Reja w Kostrzynie nad Odrą (drogi powiatowe nr
F2901 i F2907) - przedłużenie odcinka z
ograniczeniem prędkości do 40 km/godz. z
jednoczesnym wprowadzeniem znaku zakazu
wyprzedzania (znaki B-33 i B-25 oraz D-1 z
tabliczką T-6b i linią poziomą P-7a i P-4).
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 „TIR”, „KABOTAŻ”, „NIEBEZPIECZNE
PRZEWOZY”, „TRANSPORT” – w wyniku których
Policja i Inspekcja Transportu Drogowego.
stwierdzano naruszenia przepisów zarówno ruchu
drogowego jako i transportu drogowego
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
 Cykliczne działania:
Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Ruchu
„Bezpieczne wakacje”,
Drogowego w Zielonej Górze, Towarzystwo
„Bezpieczne ferie”,
Ubezpieczeniowe GENERALI, lokalne media
„Jabłko - cytryna”,
„Bezpieczne wakacje z Lupo”
„Bezpieczeństwo dziecka na drodze”
„Mandat zaufania”
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2.3.2

2.3.3
2.3.4

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
 IV Wojewódzki Turniej Wiedzy „Bezpieczne
Wakacje z LUPO”
 Turniej Wiedzy o BRD dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
 Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 Finał Wojewódzki Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego
Policja, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego: w
 Półfinał Wojewódzkiego Konkursu
Gorzowie Wlkp.
Ogólnokrajowego BRD
i w Zielonej Górze, Polski Związek Motorowy,
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i
 Finał Wojewódzki Turnieju Wiedzy „Bezpieczne
Ustawicznego, Kuratorium Oświaty
Wakacje z Lupo”
i Wychowania, Wojewódzki Ośrodek Politechniczny,
 Turniej Powiatowy Bezpieczeństwa Ruchu
lokalne środki masowego przekazu
Drogowego dla miasta
 Gorzowa Wlkp. i powiatu ziemskiego
 III Finał Wojewódzki BRD dla szkół
podstawowych i gimnazjów
 IV Międzywojewódzki Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla
Młodzieży Szkół Specjalnych i Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Policja
 „Pomiar”, „Trzeźwość”
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
Jednostki Policji z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry,
 IV edycja konkursu „Bezpieczne Wakacje”,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego: w Gorzowie
„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny w ruchu
Wlkp. i w Zielonej Górze,
drogowym”, „Z przepisami za pan-brat”,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze, Fundacja
Wychowanie Komunikacyjne (bezpieczne
Bezpieczne Miasto, Wojewódzki Ośrodek
uczestnictwo w ruchu drogowym)
Politechniczny, Gorzowskie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego – Pracownia
Komunikacyjna
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4.5. Województwo łódzkie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5

Nazwa projektu

Policja, Straż Pożarna, WITD, GDDKiA, ZDW,
Projekty wg GAMBIT-u
Kuratorium Oświaty, WORD, WRBRD w Łodzi
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Opracowano założenia, kontynuacja w roku 2004
Policja, WORD, WRBRD w Łodzi
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
Szkolenie dla nauczycieli wychowania
Kuratorium Oświaty w Łodzi, WORD
komunikacyjnego woj. łódzkiego
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
Inne szkolenia związane z brd
Ministerstwo Infrastruktury
Szkolenie z zakresu brd dla członków WRBRD
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
GDDKiA Oddział w Łodzi
Analiza i ocena w ramach bieżącej działalności
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
GDDKiA Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozpoczęcie realizacji zadania w XI 2003 r. 50%
zaawansowania
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
GDDKiA Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich budowa ronda w Wieluniu,
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
GDDKiA Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa sygnalizacji-Głowno, Opoczno, Poniatów,
Tomaszów, przebudowa ciągu pieszego
Bratoszewice, budowa chodnika – Miedzna,
Gawrony, Wielgie, Sieradz, Dąbrówka Duża
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
GDDKiA Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich Organizacja ruchu-Łanięta, budowa sygnalizacjiBrzeziny, oznakowanie poziome w rejonach szkół
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
Tablice ostrzegawcze „ kierowco zwolnij” , białoczerwone przejścia przy szkołach
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
Ustawienie dwóch fotoradarów w miejscach
Policja
koncentracji wypadków
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
„Zdejmij nogę z gazu”,
Policja, WORD-y, radio lokalne
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
„Turniej motoryzacyjny dla młodzieży”, publikacje w
Policja, WORD-y, PZMot, WCKPN,
czasopismach
GDDKiA Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich

2.2.6
2.3.
2.3.1
2.3.2
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2.3.3
2.3.4

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
Policja, WORD, Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenie, Konkurs plastyczny „zagrożenia wokół nas”, promocja
Łódzki Urząd Wojewódzki, Inspekcja Transportu
brd dla mieszkańców Łodzi i województwa, promocja
Drogowego
wydawnictw w Internecie, Konferencje o tematyce brd,
Program Kacper –dziecko bezpieczne na drodze,
program „bezpieczny autokar”, pilotowanie 105
pielgrzymek do miejsc kultu religijnego
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4.6. Województwo małopolskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


Dane dotyczące stanu brd w województwie
małopolskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
 baza danych o drogach krajowych
przebiegających przez województwo w Oddziale
GDDKiA,
GDDKiA Oddział K-ów, Biuro Inżynierii Ruchu w
 baza danych dot. dróg wojewódzkich w
Departamencie Gospodarki i Infrastrukt.
Departamencie Gospodarki i Infrastruktury –
Urz.Marszałk., ZDW, zarządy dróg powiatowych,
Biurze Inżynierii Ruchu Urzędu
Policja
Marszałkowskiego,
 bazy danych w zarządach dróg miast: K-owa,
N.Sącza i Tarnowa
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
KW Policji

2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.6

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Stowarzyszenie Gmin i
 Szkolenie kadr uczestniczących w działaniach
Powiatów Małopolski, Urząd Wojewódzki, Urząd
na rzecz brd
Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa, MORD w
Krakowie
Inne szkolenia związane z brd
 Seminarium szkoleniowe w zakresie wdrażania
Urząd Marszałkowski w Krakowie i Małopolski
regulacji prawnych dotyczących transportu w
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
związku z akcesją Rzeczpospolitej Polskiej do
Politechnika Krakowska. MISTiA
Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Małopolsce
 Seminarium szkoleniowe dla pracowników
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu
Małopolska-Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa
Marszałkowskiego oraz członków Małopolskiej
Ruchu Drogowego
Wojewódzkiej Rady BRD w zakresie
Politechnika Krakowska
bezpieczeństwa ruchu na drogach Małopolski
WRBRD, MORD w Krakowie, Tarnowie i Nowym
 Seminarium dla nauczycieli wychowania
Sączu, Kuratorium Oświaty, Zakład Psychologii Pracy
komunikacyjnego „Psychologia zachowania się
i Pracownia Psychologii Transportu UJ.
uczniów w drodze do i ze szkoły”
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
 Seminarium szkoleniowe dla instruktorów i
Politechnika Krakowska,
wykładowców kształcenia kandydatów na
MORD TARNÓW
kierowców i kierowców, w kontekście zasad brd.
WRBRD
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

2.1.8

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd

2.1.4



Policja i WR BRD

Program poprawy bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego w
latach 2003 – 2007
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2.2
2.2.1

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
 Weryfikacja ograniczeń prędkości
GDDKIA




Obwód Drogowo-Mostowy w Chrzanowie



Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce




Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s w
Jakubowicach




Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu





Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

2.2.2

Projekty Organizacji Ruchu dla wszystkich dróg
krajowych województwa małopolskiego

Projekt zmiany organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 18 300 w miejscowości Regulice
Projekt zmiany organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 14 449 – ul. Pańska w
miejscowości Balin
weryfikacja ograniczeń prędkości na drogach
powiatu wielickiego
Proszowice, ul. Zamkowa - ograniczenie
prędkości do 40 km/h
Droga powiatowa Kowala - Mniszów Pławowice - ograniczenie prędkośći do 40 km/h
Droga powiatowa Piekary - Mniszów ograniczenie prędkośći do 40 km/h
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości w rejonie szkół
Wykonanie 3 progów zwalniających łącznie z
oznakowaniem
Wprowadzenie ograniczenia prędkości w m.
Klimkówka na drodze pow. 25-125 powód
niepokojący wzrost zdarzeń drogowych w obrębie
zalewu Klimkówka.

Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
 „Wdrażanie środków uspokojenia ruchu”
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu w 20
miejscowościach na 12 ciągach drogowych



Rozbudowa drogi krajowej Nr 94 dla poprawy
BRD
 Progi zwalniające wraz z oznakowaniem
pionowym w Wieliczce
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
 Montaż progów zwalniających w
miejscowościach: Sułków, Gdów, StryszowaStadniki, Swiątniki-Szczytniki
 Uspokojenie ruchu na ulicach Teligi i
Ćwiklińskiej w Krakowie,
 Budowa kilkunastu progów i azyli dla pieszych
na terenie miasta
Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie
 Azyl dla pieszych na wlotach ulic K. Wielkiego i
Łobzowskiej
 Azyle na przejściu dla pieszych na ul. Obrońców
Krzyża
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach
drogach w okolicy szkół w miejscowościach
powiatu myślenickiego
 Wprowadzenie w ciągach dróg powiatu
wadowickiego ograniczeń prędkości do 40 km/h ,
Powiatowy Zarząd Dróg w Wadowicach
nowe przejścia dla pieszych z oznakowaniem D6, A-17, A-16 i Tablic T-27
GDDKiA O/Kraków

2.2.3
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Obwód Drogowo-Mostowy w Chrzanowie




Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s w
Jakubowicach



Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Projekt zmiany organizacji ruchu na drodze
powiatowej ulica Nadwiślanka w Mętkowie –
pow.Chrzanów
Projekt zmiany organizacji ruchu na drodze
powiatowej – ulica Narutowicza
w Trzebini w zakresie wyznaczenia przejść dla
pieszych.
Budowa chodnika przy ul. Nadwislańskiej w
Gromcu
Chodnik o dł 562 m (budowa) przy ul. Kopernika
w Proszowicach
Remont chodnika o dł 300 mb we Włostowicach



Montaż luster na skrzyżowaniach w
miejscowościach: Gorzków, Szarów, Wieliczka
 Przejście dla pieszych na drodze powiatowej w
Koźmicach Wielkich
 Zamontowanie 11 znaków kasetonowych D-6
nad przejściami dla pieszych
 Budowa chodników poprawa stanu poboczy

GDDKiA O/Kraków
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

dróg

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach



Wprowadzenie oznakowania poziomego i
pionowego w obrębie szkoły podstawowej w m.
Ropa.
 Ścieżka rowerowa w Gorlicach
 Dostosowanie chodników dla ruchu rowerów,
przebudowa, budowa, dostosowanie ścieżki:
3919 mb i chodnika: 3649 mb.
 Budowa ścieżki dla ruchu rowerów i chodników
dla pieszych (przebudowa, budowa,
dostosowanie) ścieżki: 3788 mb i chodnika: 1628
mb.
 Budowa drogi i ścieżek dla rowerów
(przebudowa, budowa, dostosowanie) na
długości: 2055 mb.
 Budowa dróg dla ruchu rowerów na długości
2325 mb.
 Budowa ścieżki dla ruchu rowerów i chodników
dla pieszych (przebudowa, budowa,
dostosowanie) ścieżki: 518 mb i chodnika: 412
mb.
Odnowa przejść dla pieszych: malowanie pasów białoczerwonych farbą akrylową, wykonanie tzw. kocich
oczek-elementy odblaskowe, wykonanie linii
wibracyjnych.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie



Uzupełnienie układu ścieżek rowerowych,
powiązanie ciągów rowerowych wzdłuż al. 3 Maja
i ul. Reymonta
 Ciąg pieszo rowerowy w ul. Piastowskiej na
odcinku od ul. Na Błoniach do al. 3 Maja
 Ścieżka rowerowa w ul. Mogilskiej na odcinku od
mostu na rzece Białusze do ul. Meissnera

128

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2.2.4

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)


koncepcje wariantowe poprawy BRD w
Skomielnej i Kalwarii Zebrzydowskiej;
 Zastosowano ograniczenia prędkości,
oznakowania „agatka”, progi zwalniające, nowe
przejścia dla pieszych, oznakowania pionowe,
pulsujące światła na wysięgnikach, pasy z
nawierzchni sygnalizacyjnej

GDDKiA O/Kraków

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

Zarząd Dróg i Komunikacji

2.2.5



wykonanie 3 przewężeń na ul. Kraszewskiego



Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na
ul. Tynieckiej w Krakowie - przejście przy szkole

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu






Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie







Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie




Wydzielenie skrętu w lewo z ul. Igołomskiej w ul.
Ptaszyckiego w Krakowie
Azyl dla pieszych na wlotach ulic K. Wielkiego i
Łobzowskiej w KRAKOWIE
Montaż barier betonowych pełnych na ul.
Zakopiańskiej w Krakowie
Montaż luster - Ul. Jeżynowa, ul. Warszawska,
ul. Powstańców, ul. Emaus,ul. Jodłowa, ul.
Kocmyrzowska ,ul. Stachowicza, ul. Ładna
Wykonanie projektu techniczno-budowlanego
modernizacji i budowa drogowej akomodacyjnej
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: al. 29
Listopada – Dobrego Pasterza – Nad Strugą w
Krakowie wraz z docelowym oznakowaniem
pionowym i poziomym.
Budowa drogowej akomodacyjnej sygnalizacji
świetlnej przy ul. Balickiej w Krakowie
Wykonanie projektu techniczno-budowlanego i
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Walerego Sławka – Malborska w Krakowie wraz z
wideodetekcją i docelowym oznakowaniem
pionowym i poziomym
Zamknięcie przejazdu z ul. Bitwy o Wał
Pomorski do ulicy Ochronek w TARNOWIE
Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych U-11 przy
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Goldhammera
Przedłużenie bariery zabezpieczającej przy ulicy
Krakowskiej w TARNOWIE
wykonanie nowoczesnych przejść dla pieszych
w Oświęcimiu

Odnowa przejść dla pieszych: malowanie pasów białoczerwonych farbą akrylową, wykonanie tzw. kocich oczekelementy odblaskowe, wykonanie linii wibracyjnych

Przebudowa ulic wraz ze skrzyżowaniem oraz

Urząd Miasta Oświęcim

przebudowa kolidującego uzbrojenia nad i
podziemnego w rejonie skrzyżowania


Montaż barier ochronnych na drodze powiatowej
nr 18167
 Montaż barier ochronnych na drodze powiatowej
nr 18165

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s w
Jakubowicach
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Niekonwencjonalne oznakowanie łuków poziomych na 10
ciągach drogowych,
nr780 - Kraków-Chełmek – 48 łuków
nr783 – Olkusz-Racławice – 56 łuków
nr933 – Brzeszcze-Chrzanów – 52 łuki
nr948 – Oświęcim-Kęty – 10 łuków
nr958 – Chabówka-Zakopane – 84 łuki
nr965 – Zielona-Limanowa – 130 łuków
nr966 – Wieliczka-Tymowa – 103 łuki
nr969 – Nowy Targ-Nowy Sącz – 169 łuków
nr975 – Dąbrowa Tarn. -Dąbrowa – 156 łuków
nr977 – Tarnów-Granica Państwa – 201 łuków
Niekonwencjonalne oznakowanie poziome i pionowe
przejść dla pieszych przed szkołami (66 przejść)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie



Budowa chodnika i odwodnienia przy
ul. Krakowskiej w Bolęcinie
 Realizacja 6 sygnalizacji świetlnych
GDDKiA O/Kraków
akomodacyjnych na skrzyżowaniach
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
MORD Kraków, MORD Nowy Sącz, MORD Tarnów,
 NIEDOSTOSOWANA do warunków ruchu
Off-Studio Filmowe, TVP3-Telewizja Polska Oddział w
PRĘDKOŚĆ - ZABIJA
Krakowie
MORD Kraków, PZU SA, TRYG Polska, WARTA SA,
 PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA ... i niebezpieczna
Heros-Compensa
Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna Radio
Kraków-Małopolska
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
 Stop dla nieprawidłowych i ryzykownych
MORD Kraków, MORD Nowy Sącz, MORD Tarnów,
zachowań młodych kierowców
Off-Studio Filmowe, TVP3 - Oddział w Krakowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

2.2.6
2.3.
2.3.1

2.3.2

MORD Kraków, PZU SA, TRYG Polska, WARTA SA,
Heros-Compensa

2.3.3
2.3.4

Wdrażanie nowych i niekonwencjonalnych
środków poprawy brd w miejscach koncentracji
zdarzeń drogowych



Stop dla nieprawidłowych i ryzykownych
zachowań młodych kierowców

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna Radio
Kraków-Małopolska
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
MORD Kraków, MORD Nowy Sącz, MORD Tarnów,
 Alkohol odbiera ci możliwość samodzielnego
Off-Studio Filmowe, TVP3 - Oddział w Krakowie
korzystania z drogi
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
 utworzenie strony internetowej WojewódzkiejMORD w Krakowie
Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego www.uwoj.krakow.pl/brd

130

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO



Pomyśl: BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
DROGOWEGO ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE

Plansze i wydawnictwa z hasłami promującymi brd:
„bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od
Twojego zachowania”
„jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze”
„kieruj rozsądnie i z wyobraźnią – przewiduj –
dostosuj prędkość do warunków ruchu”
„skoncentruj się i bądź ostrożny – jesteś uczestnikiem
ruchu drogowego”
„pamiętaj o swoim miejscu na drodze – nie zajmuj go
więcej niż to niezbędnie konieczne”
„właściwe używanie kierunkowskazów to jedna z cech
dobrego kierowcy – postępuj czytelnie dla innych”
„jazda wyraźna to jazda bezpieczna”
„kierowco uszanuj prawa rowerzystów i pieszych”,
„rowerzysto uważaj na pieszych”,
„przechodniu nie nadużywaj swoich przywilejów”

MORD w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie


MORD W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu,
WRBRD

Cykliczny program telewizyjny „Jedź
bezpiecznie”, produkowany na zlecenie WRBRD,
poświęcony problemom brd. Współtwórcami
programu są specjaliści z dziedzin związanych z
ruchem drogowym, naukowcy, małopolska
policja. Audycja ma na celu dotarcie do szerokiej
grupy odbiorców – użytkowników dróg. Spełnia
misje informacyjne i edukacyjne.
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4.7. Województwo mazowieckie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.6

2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Nazwa projektu

Statystyki
KSP Warszawa i KWP Radom
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Baza danych o wypadkach i kolizjach
KSP Warszawa i KWP Radom
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
M.R.B.R.D.
Szkolenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
ruchu drogowego w powiatach
WORD-Y
szkolenie społecznych ratowników drogowych
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
brak informacji
Inne szkolenia związane z brd
patrz punkt 2.3
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
brak informacji
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
brak inicjatyw i projektów
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
brak informacji
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
patrz p-kt 2.3.4
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
brak informacji
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
brak informacji
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
starostwa i urzędy gmin
Moderniacja dróg, budowa ciągów pieszych oraz
ścieżek rowerowych
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
wnioski i oceny z wizji lokalnych
w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ruchem
drogowym
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
starostwa i urzędy gmin
Moderniacja dróg i budowa ciągów pieszych
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
WRD Policji na terenie Mazowsza
„POMIAR”
WRD Policji na terenie Mazowsza
„TRANSPORT”
Inspekcja Transportu Drogowego
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
WORD-y na terenie Mazowsza
szkolenia zw. z punktami karnymi dla kierowców
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
WRD Policji na terenie Mazowsza
wdrażanie młodych kierowców do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
patrz punkt 2.2.6 – akcja POMIAR
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2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
WORD-y na terenie Mazowsza
Szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego i
ratowników drogowych
WORD-y na terenie Mazowsza
„Bezpieczne wakacje”
WRD Policji na terenie Mazowsza
WRD Policji na terenie Mazowsza
„Pieszy”
WORD-y na terenie Mazowsza
kursy dla kierowców przewożących rzeczy
WORD-y na terenie Mazowsza
Turnieje wiedzy
WRD Policji na terenie Mazowsza
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4.8. Województwo opolskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa
KW Policji

Nazwa projektu


2.1.3

Dane dotyczące stanu brd w województwie
opolskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
 Policja posiada bazę danych – Kolizje i
zderzenia drogowe, WORD – BRD posiada
KW Policji, OW Rada BRD, Zarząd Dróg
stronę internetową na której wpisywane są
Wojewódzkich i GDDKiA
działania profilaktyczne oraz analiza wypadków
drogowych, GDDKiA posiada bazę danych o
drogach
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
Ministerstwo Infrastruktury
Szkolenie w zakresie BRD
Krajowa Rada BRD
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd

2.
2.1
2.1.1

2.1.2



NOT, WZDZ, WORD, Straż Pożarna

Kierowcy naruszający przepisy ruchu
drogowego
 Doradca przewozów towarów niebezpiecznych

NOT, ITD, Policja, PIP, WORD



WORD, Policja, Pracownia Psychologiczna

NOT, WZDZ, WORD, Policja, ITD, PIP, Inter Wiedza
NOT, WORD, Urzędy Powiatowe, Policja
2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.2
2.2.1

Kierowcy przewożący materiały niebezpieczne



Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Przewoźnika
 Uprawnienia dla taksówkarzy

 Świadectwa kwalifikacji
WORD
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
Zarządy Dróg ( GDDK i A )
 Monitorowanie miejsc koncentracji wypadków
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
 Przygotowanie przewodników i katalogów
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
drogowych
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
GDDKiA przy współpracy Samorządu
 Projekt w początkowej fazie opracowania
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
Opolska Wojewódzka Rada BRD
 Utworzenie Powiatowych Komisji BRD
Starosta Powiatowy
Opolski Inspektorat Transportu Drogowego
 „Bezpieczny Autokar’
 Przewóz materiałów niebezpiecznych
 „Waga”
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
 Zmiana organizacji ruchu – osiedle
mieszkaniowe w Łambinowicach
 Zmiana organizacji Ruchu na drodze wew.
Urząd Gminy w Łambinowicach
Jasienica Dolna
Wprowadzenie oznakowania pionowego B-2 „zakaz wjazdu
wszelkich pojazdów” za wyjątkiem mieszkańców oraz D-4 „
droga bez przejazdu”
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Urząd Miejski w Byczynie





Urząd Miejski w Kluczborku
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
2.2.2

Przeglądy niebezpiecznych odcinków
szczególnie przejść oraz spowodowanie
uspokojenia ruchu poprzez oznakowanie
Ograniczenie prędkości – 40km/h – 2 szt.
Zakaz zatrzymywania – 2 szt
Ustawienie znaków ograniczenia prędkości do
40 km/h w 12 miejscowościach, ograniczenie
nośności do 4t i 2,5t w 5 miejscowościach
ograniczenie prędkości 50 km/h – 2 szt.


Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
 Modernizacja drogi woj. 423 w m. Przywory
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Budowa chodników i kanalizacji deszczowej, przebudowa
skrzyżowania na „MAŁE RONDO”



Poprawa brd na odc. dk 94 w m. Brzeg

Wprowadzenie azyli dla pieszych wraz ze skanalizowaniem
ruchu pieszych, korekta istniejących wydzielonych pasów
ruchu



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/
Opole



Budowa zatok autobusowych



Modernizacja ul. Żeromskiego, Sienkiewicza,
Oleskiej, Reymonta –
I etap przebudowa ul. Żeromskiego
 Budowa obwodnicy Północnej m.Opola (od ul.
Urząd Miasta Opola
Oleskiej do ul. Częstochowskiej
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Budowa chodnika w m. Januszkowice (423)
 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w m.
Zawadzkie (901)
Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole
 Wykonanie oznakowania grubowarstwowego –
654 m2
 Budowa chodnika w m. Prószków (429)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, UmiG Krapkowice
 Budowa chodnika w m. Żywocice (416)
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m.
Głubczyce (416)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, UG Świerczów
 Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m.
Miejsce (454)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, UM Leśnica
 Budowa chodnika w m. Zalesie Śl. (426)
Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole i UG Dobrzeń
 Budowa chodników w m. Dobrzeń Mały i Wielki
Wielki
(454)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, UM Namysłów
 Budowa chodnika w m. Przeczów (396)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, UM Głogówek
 Budowa chodnika w m. Szonów (416)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina
 Budowa chodników w m. Dobrzeń Mały i Wielki
(454)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.
Zawadzkie (901)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina
 Budowa chodnika w m. Januszkowice (423)
 Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową ul.
Obr.Stalingradu w Opolu
 Remont ul. Kołłątaja w Opolu (od ul. Ozimskiej
Miejski Zarząd Dróg
do ul. Kościuszki)
 Remont chodnika ul.1 Maja Opole ( od ul.
Reymonta do Krakowskiej)
Miejski Zarząd Dróg

2.2.3

Poprawa brd na odc. dk 46 w m. Niemodlin

Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych – I etap brd
w m. Niemodlin
Korekta wlotów skrzyżowań i ograniczenie dostępności do
dk 46.
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Miejski Zarząd Dróg





Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku



Urząd Miejski w Byczynie





Urząd Miejski w Kluczborku




Przebudowa drogi i uzyskanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej, budowa obustronnych chodników, budowa
kanalizacji deszczowej

Urząd Gminy w Łambinowicach

2.2.4

Modernizacja ul. X Sudeckiej Dyw. Zmechan. w
Opolu
Przebudowa nawierzchni – Plac Wolności w
Opolu
Modernizacja ul. Żeromskiego, Sienkiewicza,
Oleskiej, Reymonta w Opolu
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z korektą
skrzyżowania ul. Niemodlińska – Spychalskiego
w Opolu
Remont ul. Kołłątaja (od ul. Ozimskiej do ul.
Kościuszki) w Opolu
Budowa chodnika z kanalizacją deszczową
336m , remont nawierzchni chodników w m.
Kluczbork – 700 m
przeglądy organizacji Ruchu i zabezpieczenie w
obszarze zagrożeń szczególnie z udziałem dzieci
Poprawa bezpieczeństwa pieszych
Oznakowanie strefy zamieszkania na ul.
Krakowska – Damrota - Zamkowa
Likwidacja barier architektonicznych, obniżenie
krawężn. w miejscach przejść dla pieszych w
Rynku - Kluczbork
Wykonanie i oznakowanie ścieżki rowerowej
przez las łączącej Kluczbork z ośrodkiem w
Bąkowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w
Łambinowicach



Budowa chodnika w ciągu drogi gminy
Mańkowice
 Przebudowa drogi gminnej ul .Ogrodowej w
Łambinowicach
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
 Poprawa brd na odc.dk 43 w m. Dalachów
Wydzielenie lewoskrętu (przebudowa skrzyżowania),
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
budowa chodników
O/Opole
 Poprawa brd na odc. dk 46 w m. Dębska Kużnia
 Poprawa bezpieczeństwa w miejscach
Urząd Miejski w Byczynie
koncentracji wypadków
 Likwidacja czarnego punktu w m. Biała (414)
 Modernizacja drogi woj. 423 okl. Przywory Chorula
Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole
 Wykonanie oświetlenia ostrzegawczego w m.
Lewin Brzeski (458)
 Likwidacja czarnego punktu w m. Krobusz (414)
 Poprawa brd na odc. drogi krajowej. 46 w m.
Niemodlin
Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych – I etap
poprawy brd w m. Niemodlin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
O/Opole



Poprawa brd na odc. drogi krajowej. 43 w m.
Dalachów

Wydzielenie lewoskrętu (przebudowa skrzyżowania),
budowa chodników
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Poprawa brd na odc. drogi krajowej. 46 w m.
Dębska Kuźnia

Budowa ciągów pieszo-rowerowych, bramy wjazdowej,
azyli dla pieszych, wydzielenie lewoskrętów

2.2.5

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
 Ścinka zawyżonych poboczy, bądź nadłożenie
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
zaniżonych, odtworzenie rowów przydrożnych
 stawianie brakujących barier energochłonnych w
miejscach zagrażających brd na drogach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
krajowych woj. opolskiego
O/Opole
Montaż brakujących barier w ciągu dróg krajowych nr
11,39,40,41,42,45,46 i 94 o łącznej długości 7000 mb
Łącznie w roku 2003 wykonano 14.667 mb.







Remonty wyboi w jezdniach – 85,5 ton
Wycinka drzew przydrożnych – 15 szt.
Podkrzesanie gałęzi – 28 szt.
Wykaszanie poboczy – 117000 m²
Wykoszenie traw, odkrzaczanie pasa
drogowego, wycinka suchych drzew, podcinanie
nisko zwisających gałęzi
 Remont przepustów pod drogami, wymiana
uszkodzonych rur, przebudowa przepustu,
remont mostu
 Regulacja kratek ściekowych, wymiana
przykanalików
 Oświetlenie uliczne ul. Otmuchowskiej

Urząd Miejski w Kluczborku

Zarząd Dróg Powiatowych Kluczbork

Urząd Miejski w Nysie



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
O/Opole


Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu





Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu





Informacja o parkingu ul. Powstańców – K Koźle
Ograniczenie parkowania samochodów
ciężarowych - ul. Bema – K-Koźle
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego ul.
Elsnera, Słowackiego, Żwirki i Wigury, Chopina
Miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych – ul. Sądowa , Grubskiego
Ustawienie zakazu zatrzymywania się - ul.
Archimedesa – K-Koźle
Oznakowanie ul. Pogodnej



Stała organizacja ruchu na ul. Sucharskiego




Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle

Ustawienie brakujących barier energochłonnych
w miejscach zagrażających BRD na drogach
krajowych woj. opolskiego
Przebudowa drogi Borkowice – Krasków nowa
nawierzchnia, odtworzenie rowów i poboczy 2,5
km
Przebudowa ul. Dzierżonia i skrzyż. ul.
Kościuszki w Kluczborku
Przebudowa odcinka drogi Kędzierzyn – Koźle –
węzeł Olszowa (426)
Poszerzenie i wzmocnienie jezdni , budowa
chodników i zatok w m. Bierzów (403)
Oznakowanie linii w/n 400 kV – znaki
ostrzegawcze
Ograniczenie prędkości w m. Gierałtowice
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2.2.6

Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 Prędkość
Policja, ITD.
Kontrola prędkości pojazdów w miejscach zagrożenia
wypadkami

Policja, Kuratorium Oświaty, WORD, Rada
Wojewódzka BRD




K.W. Policji

„Pomiar”

Ujawnienie i eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych
kierowców



weryfikacja lokalnych ograniczeń prędkości –
zlikwidowano 3 niebezpieczne miejsca w m.
Byczyna
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
 „Weekend”
Policja, NTO, Opolskie Radio, WORD
Nagłaśnianie w prasie, radiu zagrożeń w ruchu drogowym
Urząd Miejski w Byczynie

2.3.
2.3.1

„ Pieszy”

Koegzystencja pieszych i kierujących

związanych z nadmierną prędkością


K.W. Policja, OWR BRD, Kuratorium

„ Bezpieczne Wakacje 2003” - „Kierowco
zwolnij”

Uświadomienie zagrożeń związanych z nadmierną
prędkością jazdy autobusów

2.3.2

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
 Młodzi kierowcy
Policja, WORD
Uświadomienie społeczeństwu problemu młodych

2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg

2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
 Szkolenie kierowców w zakresie przewozu osób
WORD
i rzeczy - Świadectwo kwalifikacji
 „ Bezpieczny rowerzysta”
Pro-Lege, Policja, PZU, WORD, Kuratorium
Dostarczenie dzieciom wydawnictwa edukacyjnego w celu

kierowców poprzez artykuły w prasie regionalnej

uzyskania karty rowerowej





Automobil Brzeski
Kuratorium, PZM, WORD, Policja

„ Dzień Dziecka” - Zawody rowerowe
Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny
Bezpieczne wakacje 2003 - Karta rowerowa i
motorowerowa

Wyjazd do szkół, półkolonii, kolonii, obozów –
przeprowadzenie egzaminów


WORD







WORD, Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu
NOT, WORD

Plan lekcji o tematyce brd – wydrukowano 6tys.
szt., rozesłano do szkół podstawowych wiejskich
woj. opolskiego
Wychowanie komunikacyjne – przygotowanie
objazdowego miasteczka rowerowego (
zakupiono przyczepę, sygnalizację świetlna, 2
rowery, motorower, przenośne znaki drogowe)
Przekazanie Bibliotece Miejskiej w Opolu
książek z zakresu brd dla dzieci i dorosłych
Konkurs plastyczny o tematyce brd w Pile Bezpieczny rowerzysta - Testy dla rowerzystów

Opracowanie 10 zestawów kolorowych testów dla
rowerzystów – wkładka do gazety Nowej Trybuny Opolskiej



PZM-ot, Kuratorium , Policja, WORD, WODIP

Ogólnopolski Turniej Rowerowy BRD
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4.9. Województwo podkarpackie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa
2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Nazwa projektu

Statystyka
WR BRD, POLICJA
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
KW POLICJI
Baza danych o zdarzeniach drogowych.
Oddział GDDKiA
Raport o stanie bezpieczeństwa na drogach
krajowych.
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
Wojewódzkie Centrum Szkolenia kadr BRD
Będzie realizowane po stworzeniu Wojewódzkiego
– w tworzeniu.
Centrum Szkolenia Kadr BRD, poprzedzonego
szkoleniem kadr na poziomie krajowym
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
J.W.
J.W.
Inne szkolenia związane z brd
WORD
Szkolenie kandydatów na instruktorów.
WORD
Szkolenie kierowców w zakresie świadectwa
kwalifikacji.
WORD
Szkolenie kierowców przewożących towary
niebezpieczne.
WORD
Szkolenie kierowców często przekraczających
obowiązujące przepisy ruchu drogowego
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
Oddział GDDKiA oraz PZDW
Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
Oddział GDDKiA oraz PZDW
Wykorzystywane są dostępne na rynku opracowania
czołowych krajowych producentów takich jak WIMET
czy też 3M
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
Oddział GDDKiA
Stałe stacje pomiaru natężenia ruchu
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
PZDW
Odnowa oznakowania poziomego
PZDW
Odnowa oznakowania pionowego
PZDW
Remonty ciągów dróg wojewódzkich
PZDW
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w
Mielcu
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
PZDW, GDDKIA, ZARZĄDY DRÓG
WERYFIKACJA OZNAKOWANIA OBSZARÓW
POWIATOWYCH, WORD
ZABUDOWANYCH
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
Zarządcy dróg poszczególnych kategorii
Działania podejmowane doraźnie, na wyraźne wnioski
społeczności lokalnych
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
Zarządcy dróg poszczególnych kategorii nie
Budowa, przebudowa i modernizacja chodników.
wyszczególnieni poniżej
Oddział GDDKiA]
Budowa nowych chodników w ciągu dróg krajowych.
Zarządcy dróg poszczególnych kategorii + Samorządy Budowa, przebudowa i wydzielanie dróg dla rowerów.
lokalne
Oddział GDDKiA
Przebudowa, dodatkowe oznakowanie i oświetlenie
przejść dla pieszych
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2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.3.
2.3.1

2.3.2

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
Oddział GDDKiA
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 4
w miejscowości Przeworsk
Oddział GDDKiA
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 4
w miejscowości Jarosław
Oddział GDDKiA
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 9
w miejscowości Domaradz
Oddział GDDKiA
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 28
w miejscowości Sanok
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
PZDW
Bariery energochłonne
PZDW
Remont cząstkowy nawierzchni
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
KW POLICJI
Fotoradar
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
Samorządy, POLICJA, PZMot, WORD-y, Tow.
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z
Ubezp., Szkoły
nadmierną prędkością
Samorządy, POLICJA, PZMot, WORD-y, Tow.
Ubezp., Szkoły
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
Samorządy, POLICJA, PZMot, WORD-y, Tow.
Kampanie propagandowe związane z młodymi
Ubezp., Szkoły
kierowcami.

2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Samorządy, POLICJA, PZMot, WORD-y, Tow.
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi
Ubezp., Szkoły
użytkownikami dróg

2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
POLICJA, WORD-y, Szkoły
Kacper – dziecko bezpieczne na drodze
POLICJA
„POPO” Podkarpacki Policjant Ruchu Drogowego
PZMot, WR BRD, WORD-y, POLICJA, Kuratorium
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Oświaty
Drogowym.
PZMot, WR BRD, WORD-y, POLICJA, Kuratorium
Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny
Oświaty
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4.10. Województwo podlaskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


2.
2.1
2.1.1

Dane dotyczące stanu brd w województwie
podlaskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)

2.1.2

Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku, Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Białymstoku

KW Policji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku
TROTECH firma konsultingowa
Podlaski Urząd Wojewódzki, wydział Rozwoju
Regionalnego
WORD w Białymstoku
Politechnika Białostocka

2.1.5



Szkolenie w zakresie udzielania pomocy
medycznej przez strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
 Program rozwoju ochrony przeciwpożarowej w
zakresie zapewnienia optymalnych warunków do
prowadzenia akcji ratowniczych związanych z
nasileniem ruchu tranzytowego osób i przewozu
substancji niebezpiecznych przez teren woj.
podlaskiego
 Sygnalizacja świetlna – przepisy, projektowanie,
stosowanie


Przygotowanie nauczycieli z kwalifikacjami do
prowadzenia na wychowania komunikacyjnego
 Rozpoczęcie egzaminowania doradców do spraw
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
bezpieczeństwa w przewozie materiałów
niebezpiecznych.
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)

2.1.6

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
 Wykonanie stacji pomiarowych prędkości w
Urząd Miejski w Łomży
ramach monitoringu miasta. 6 szt.
 W miejscach newralgicznych, gdzie prędkość
stanowi największe zagrożenie bezpieczeństwa
WRD KWP w Białymstoku
ruchu ustawiono 16 masztów służących do
montowania urządzenia typu Fotoradar
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
 Akcja „ Bezpieczny Autobus”
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Przeprowadzenie 31 kontroli drogowych i biur, nałożenie 12

2.1.8

decyzji administracyjnych na kwotę 25 650 zł



KMP i KPP woj. podlaskiego
Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Policja

System indywidualnej odpowiedzialności za drogi.
Policjanci w ramach codziennych służb monitorują
wyznaczony odcinek drogi
 Akcja „ Niebezpieczne przewozy”
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Nadzór nad analizą wpływu organizacji ruchu na
bezpieczeństwo. Obowiązek przeprowadzania
przez jednostki zarządzające ruchem analizy org.
ruchu pod kątem bezpieczeństwa.



Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego



Monitoring miasta Suwałki

Wojewoda Podlaski

WRD KWP w Białymstoku

Urządzono Centrum Obserwacji i Rejestracji zlokalizowano w
siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul.
Świerkowej oraz uruchomiono cztery zintegrowane punkty
kamerowe

Urząd Miasta w Suwałkach
2.2
2.2.1

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

PZD Sokółka




Podmioty zarządzające ruchem na drogach
WRD KWP w Białymstoku


KMP i KPP woj. podlaskiego


Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach



Urząd Miasta Białegostoku
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach przy
współudziale Policji

2.2.2

Dokonywanie przeglądów oznakowania:
corocznych (od 1999 r.) oraz doraźnych,
prowadzonych przez przedstawicieli organu
zarządzającego ruchem, policji i zarządu dróg, w
celu efektywnego oznakowania miejsc
zagrażających brd
Ograniczenie prędkości na dr. Nr.1293/SokółkaSłojniki/ we wsi Pawełki
Ograniczenie prędkości na dr. Nr.1303
/Suchodolina-Trzcianka-Sokółka/ we wsi Majewo
Wiosenny i jesienny przegląd dróg. Ograniczenia
prędkości na drogach - umieszczane na „wyrost”
nie są wiarygodne dla kierujących pojazdami
System indywidualnej odpowiedzialności za drogi.
Bieżący nadzór nad stanem technicznym drogi.
Analizowanie przyczyn i rodzajów zdarzeń
drogowych występujących na danej drodze.
Weryfikacja istniejącego lokalnego ograniczenia
prędkości - ul. Grunwaldzka
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości na drogach powiatowych PZD Suwałki

Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Rozwoju
 Celowość zastosowania ograniczenia prędkości do
Regionalnego
50 km/h na ul. Utrata w Suwałkach
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Urząd Miejski w Zambrowie

Przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i
Górnej w ciągu drogi wojew. Nr 693 Kleszczele Siemiatycze z ulicami Kościuszki, Wysoką i
Słowiczyńską w Siemiatyczach
 Środki uspokojenia ruchu:
1.ruch jednokierunkowy.
2. progi zwalniające.
 Projekt stałej organizacji ruchu związany z
przebudową ulicy Krajewskiego w Zambrowie wraz
z drogą dojazdową łączącą ul. Krajewskiego z ul.
Obrońców Zambrowa, ulicy Wiejskiej, parkingu z
odwodnieniem przy skrzyżowaniu ulicy
Krajewskiego z Cmentarną
 Projekt stałej organizacji ruchu związany z
przebudową ulicy Kościelnej w Zambrowie
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Urząd Miejski w Zambrowie



Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie



Urząd Gminy w Zambrowie


Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Podlaski Urząd Wojewódzki - Wydział Rozwoju
Regionalnego, Komendy Miejskie Policji , Urzędy
Miast

Projekt stałej organizacji ruchu – na ulicy
Podedwornego w Zambrowie na wysokości posesji
nr 18
Projekt stałej organizacji ruchu związany z
przebudową drogi powiatowej nr 1993b (23 536)
Zambrów - Pesy
Projekt stałej organizacji ruchu – na skrzyżowaniu
ulic Obrońców Zambrowa i Cmentarnej w
Zambrowie
Rojekt stałej organizacji ruchu przebudowa drogi
powiatowej nr 1980b (23 522) Mężenin – Ożarki
Olszanka
Projekt stałej organizacji ruchu – przebudowa drogi
gminnej w m. Nagórki Jabłoń
"Akcja 30" - wprowadzenie oznakowania
pionowego (strefa ograniczenia prędkości) i progów
zwalniających na poszczególnych osiedlach
mieszkaniowych

 Wyposażenie Sekcji Ruchu Drogowego Policji w
fotoradary


2.2.3

Próg zwalniający na ul. Wyszyńskiego
Próg zwalniający na ul. Moniuszki
Urząd Miejski w Łomży
 Modernizacja ul. Al. Legionów w Łomży. Remont
nawierzchni ,budowa azyli dla pieszych , zmiana
oznakowania pionowego i poziomego
 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu tj.:
montaż progów zwalniających, budowa azyli dla
Urząd Miasta Białegostoku
pieszych, budowa sygnalizacji świetlnych,
przebudowa geometrii skrzyżowań
 Poprawa widoczności przebiegu drogi na łukach
poziomych
Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
 Wymiana starych oraz ustawienie nowych znaków
(typu 3M)
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. Nr 668
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Piątnica P. - Przytuły - Osowiec w Mścichach
 Opracowanie i wykonanie poprawy organizacji
ruchu w rejonie szkół i przejść dla pieszych obok
szkół
 Budowa brakujących odcinków chodników przy
istniejących ulicach
 Wybudowanie około 20 km ciągów ścieżek
rowerowych łączących dzielnice miasta ze sobą i
prowadzące do miejsc rekreacyjnych i terenów
zielonych
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
 Zmiany istniejących organizacji ruchu drogowego zawężenia jezdni poprzez wydzielenie lewoskrętów,
azyle dla pieszych
 Przebudowa geometrii ulic w ciągu drogi krajowej
nr 8 z przebudową skrzyżowań na typu rondo lub
skanalizowane z sygnalizacją świetlną, budowa
ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych i
przejazdów dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną
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2.2.4

systematyczna kontrola dróg powiatowych pod
względem oznakowania, wyrównania nawierzchni,
widoczności poziomej i pionowej, zakrzaczenia itp.,
po których dowożone są dzieci do szkół,
 dokonywanie bieżącej kontroli stanu urządzeń
zabezpieczających bezpośrednio w okolicach szkół,
oznakowania pionowego i poziomego przejść dla
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
pieszych,
 dokonano wymiany i uzupełnienia 233 szt. znaków
drogowych,
 dokonano modernizacji i przebudowy 30,8 km dróg,
uwzględniając przebudowę skrzyżowań oraz łuków
poziomych i pionowych poprawiających stan brd.
 dokonano wycinki drzew i krzewów w pasie
drogowym zagrażających brd na długości 16,8 km
 Budowa ciągu pieszo – rowerowego , w ciągu drogi
Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
powiatowej nr 1754 B na odcinku Siemiatycze –
Słowiczyn

Malowanie oznakowania pionowego. Przejścia dla
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
pieszych w miejscowościach Śniadowo, Nowogród,
Jedwabne, Szczepankowo, Piątnica - 717 m2
 Budowa ciągów pieszych oraz zatok
GDDKiA Oddział Białystok
autobusowych w m. Żarnowo II - w ciągu drogi
krajowej nr 16 Ełk - Augustów
 Zmiana organizacji ruchu w celu zwiększenia
bezp. niechronionych użytkowników dróg,
oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu
kołowego, budowa i remonty chodników, budowa
schodów, słupków wygrodzeniowych z łańcuchami,
Urząd Miasta Białegostoku
barierek wygrodzeniowych, budowa ramp dla osób
niepełnosprawnych na przejściach dla pieszych
 Wykonanie chodnika- droga nr 1488 B ul. Św.
Rocha w Zabłudowie– 2.379 m2
 Wykonanie chodnika – droga nr 1427B przez m.
Nowogrodce – 2.379 m2
 Wykonanie chodnika – droga nr 1429 B ul.
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Białostocka w Grabówce – 99 m2
 Wykonanie chodnika-droga nr 1498 B m.
Juchnowiec Kość. 1.757 m2
 Modernizacja chodników w miastach Knyszyn,
Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach
Mońki, Goniądz, Krypno
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

Urząd Miasta Białegostoku

Zakup programu komputerowego do prowadzenia
ewidencji dróg – wspomaganie identyfikacji miejsc
szczególnej koncentracji zagrożeń i występowania
wypadków
Zmiana organizacji ruchu w miejscach szczególnie
niebezpiecznych, przebudowa geometrii
skrzyżowań, budowa sygnalizacji świetlnych,
budowa pasów dzielących, , montaż dodatkowych
elementów bezp. ruchu (np.: „bambuły”, „kocie
oczka”, lustra drogowe, znaków pionowych
wykonanych z folii fluorescencyjnej)
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2.2.5

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu



Urząd Miasta w Białymstoku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

GDDKiA Oddział Białystok

Urząd Miejski w Łomży
Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji w Suwałkach
WORD – Suwałki Urząd Miasta Suwałki

Poprawa bezpieczeństwa ruchu:
Budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach:
ul. Baranowicka -ul. Plażowa
ul. W. Sławińskiego –Kawaleryjska
 Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego w Łapach w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy Markowszczyzna
 Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Zbójnej w ciągu
drogi wojew. Nr 645 Myszyniec - Nowogród Łomża
 Przebudowa drogi krajowej nr 66 Białystok Bobrowniki
Odcinek: Przejście przez Zaścianki/Grabówkę
k/Białegostoku
 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 66
Zambrów – Bielsk P. z drogą woj. nr 678 Wysokie
Maz. – Białystok i drogą powiatową (wlot do m.
Wysokie Mazowieckie)
 Przebudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku
Grajewo – Rajgród
 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61
Warszawa – Augustów z drogą krajową nr 64
Jeżewo – Łomża w m. Piątnica k/Łomży
 Zmiana organizacji ruchu na odcinku przejścia
drogi krajowej nr 61 Warszawa – Łomża przez m.
Miastkowo
 Remont drogi krajowej nr 8 na odcinku: gr. woj.
mazowieckiego – Zambrów m. Ostróżne,
skrzyżowanie k/m Szumowo
 Zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Ełckiej
w Grajewie w ciągu drogi krajowej nr 65 Ełk Białystok
 Budowa ciągów pieszych oraz zatok
autobusowych w m. Żarnowo II - w ciągu drogi
krajowej nr 16 Ełk - Augustów
 Organizacja ruchu na ul. Al. Legionów w Łomży


Program poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego w mieście Suwałki
 Parking przy WORD Suwałki





PZD Sokółka



Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim



Przebudowa drogi Nr.1358/KorycinKrukowszczyzna
Przebudowa drogi Nr.1293/Sokółka-Słojniki/
Przebudowa ulicy Górnej w Sokółce
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Sokółce w
ciągu drogi Nr.1358/Sokółka-Słojniki/
Modernizacja dr. 2064B na odcinku gr.gminy
Nowe Piekuty-Pruszanka Stara-Domanowo
Przebudowa dr. powiatowej Nr 1697B PłonowoPuchały N-Puchały St.
Przebudowa dr. powiatowej Nr 1692B
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim - budowa parkingu
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Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim




Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach





Wojewoda Podlaski

Przebudowa dr. powiatowej Nr 1697B Karp Rudka
Przebudowa dr. powiatowej Nr 1702B w
miejscowości Koce Borowe
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1204B
GibyZelwa w miejscowości Giby
Przebudowa chodnika przy ul. 22go Lipca w
Sejnach
Koordynacja i nadzór nad działaniami
związanymi z budową parkingów dla pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne
Wspomaganie działań administracji
samorządowej w rozwiązywaniu przejść dróg
wyższych kategorii przez małe miejscowości



Realizacja kontroli jednostek zarządzających
ruchem na drogach publicznych



Działania rozstrzygające w interpretacji
przepisów



Modernizacja dr. powiat. Nr 03465 Tryczówka Doktorce od km 8+050 do km 8+300 dł. odc.
250mb
Modernizacja dr. powiat. Nr 03443 Hołówki
Duże-Czaczki Wielkie od km 0+000 do km 1+436
dł. odc. 1436mb
Wykonanie barier energochłonnych– droga nr
1533 B m. Dobrowoda–124 mb
Wykonanie barier energochłonnych – droga nr
1390 B m. Dzikie – 60 mb
Przebudowa drogi powiatowej nr 1922b (23355)
na odcinku Jedwabne - Bronaki
Modernizacja drogi powiatowej nr 1908b (23339)
Pianki – Tabory Rzym
Pzrebudowa drogi powiatowej nr 1966b (23506)
na odcinkach Sieburczyn – Burzyn I Burzyn Chyliny
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi
powiatowej nr 1944b (23382) droga nr 677 –
Sierzputy Marki
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi
powiatowej nr 1953b (23394) Szczepankowo Młynik


Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku








Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży


Wymiana oznakowania na drogach powiatowych



Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni drogi
powiatowej nr 1925b (23361) we wsi Kamianka
 przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr
1904b (23335)na odcinku Nowogród - Szablak
 Modernizacja drogi nr 1943b (23380) we wsi
Wygoda
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1929b (23365)
na odcinku Nadbory - Brzostowo
 Przebudowa drogi powiatowej Szczuczyn –
Wąsosz - Radziłów

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
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Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie


Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach


Urząd Miasta Białegostoku






Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim





Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce




Przebudowa drogi Nr.1293/Sokółka-Słojniki/



Ulepszenie odcinka drogi żwirowej zamiejskiej
Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo na
odcinku od km 13+020 do km13+870 poprzez
ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej dł. 850
mb



Modernizacja drogi powiatowej nr 1118B
Żyliny – Aleksandrowo - Sokołowo



Modernizacja drogi powiatowej nr 1094B
Olszanka – Blenda – Przełomka



Modernizacja drogi powiatowej nr 1120B
Bakałarzewo – Raczki



Modernizacja drogi powiatowej nr 1132B
Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki



Modernizacja drogi powiatowej nr 1112B
Zusno – Stara Dębszczyzna



Modernizacja drogi powiatowej nr 1131B
Kleszczówek – Postawele



Przebudowa drogi powiatowej gruntowej na
żwirową nr 1136B Postawele – Dębniak



Przebudowa drogi powiatowej gruntowej na
żwirową nr 1146B Przebród – Poddubówek

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

Budowa parkingu w ciągu ul. Polowej w m.
Stawiski
Wymiana znaków: ostrzegawczych, zakazu,
nakazu, kierunku i miejscowości, informacyjnych
na odblaskowe, ustawienie słupków
prowadzących na poboczu
wymiana oznakowania pionowego na
odblaskowe w ciągach dróg powiatowych powiatu
monieckiego
Wprowadzenie ograniczeń ruchu pojazdów
ciężarowych na określonych obszarach miasta.
Ograniczanie ruchu pojazdów pow. 8 t na
określonych obszarach miasta. Wytyczenie tras
tranzytowych do przewozu materiałów
niebezpiecznych.
Wyruwnanie podbudowy z kruszywem
Roboty odwadniające korpus drogowy
Wykonywanie nawierzchni bitumicznych
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na dr.
Nr.1293/Sokółka-Słojniki/ na ulicy Jana Pawła II
w Sokółce
Ograniczenie prędkości na dr. Nr.1303
/Suchodolina-Trzcianka-Sokółka/ we wsi Majewo
Przebudowa drogi Nr.1358/KorycinKrukowszczyzna/
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Sokółce w
ciągu drogi Nr.1358/Sokółka-Słojniki/
Przebudowa ulicy Górnej w Sokółce
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Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem



Przebudowa drogi powiatowej gruntowej na
żwirową nr 1152B Suwałki – Mała Huta



Przebudowa drogi powiatowej gruntowej na
żwirową nr 1119B Orłowo – Żubrynek



Modernizacja skrzyżowań w ciągu dr. Plewki Dąbrowa Moczydły



Modernizacja drogi Plewki - Dąbrowa Moczyły Ciechanowiec



Przebudowa skrzyżowania, tj zmiana geometrii,
ułożenie dywanika asfaltowego, budowa
chodnika oraz 3 zatok autobusowych



Budowa małego ronda w Siemiatyczach ;
skrzyżowanie ulic : Grodzieńska , Górna ,
Wysoka , Słowiczyńska , Kościuszki



Budowa zatoki autobusowej ul. T. Kościuszki w
Siemiatyczach dr. powiatowa nr 1783B



Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic
na terenie powiatu augustowskiego w ilości około
2100 m2.”



Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej zamiejskiej nr 40844 Bargłów
Kościelny-Stare Tajno poprzez zasypanie
istniejących dziur i wyboi destruktem (materiał
inwestora) wraz z zagęszczeniem od km 0+000
do km 6+926



Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej
zamiejskiej nr 1220B Białobrzegi-Bór-SosnowoKopiec-Mogielnice-Dębowo-Dolistowo
od km18+700 do km 20+500



Remont nawierzchni z płyt drogowych
betonowych sześciokątnych gr. 15 cm na ul.
Romotowskiego i ul. Mickiewicza w Augustowie w
ilości łącznej 536,6 m2



„Remont mostu na rzece Szlamicy w
miejscowości Muły w km 7+400 w ciągu drogi
powiatowej nr 1233B Mikaszówka-Rygol-Muły.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie



Ulepszenie nawierzchni gruntowej ul.
Dąbrowskiego powiatowej miejskiej
w Augustowie poprzez ułożenie warstwy
destruktu gr. 4 cm i zagęszczenie wraz z
przygotowaniem podłoża. Odcinek od km 0+000
do km 0+206 długość 206 mb o szerokości 4 m.
Ogółem 824 m2
 Przebudowa drogi powiatowej nr 40841
Pomiany-Barszcze od km 0+905 do km 4+716
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2.2.6

Odtworzenie nawierzchni ul. Łaziennej w
Augustowie na odcinku od km 0+613,7 do km
0+725 poprzez ułożenie nawierzchni z płyt
sześciokątnych drogowych betonowych gr. 15 cm
.W ilości 723,94m2 wraz z ułożeniem chodnika w
ilości 299,85m2
 Ulepszenie nawierzchni gruntowej ul. Żurawiej
powiatowej miejskiej w Augustowie poprzez
ułożenie warstwy destruktu gr. 4 cm od km 0+000
do km 0+280, dł. 0,280 km o szer. 5 m. Ogółem
1400 m2
 Ulepszenie nawierzchni gruntowej ul.
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Jaćwieskiej powiatowej miejskiej
w Augustowie poprzez ułożenie warstwy
destruktu gr. 4 cm i zagęszczeniem wraz z
przygotowaniem podłoża. Odcinek od km 0+000
do km 0+240,
dł. 240 mb szer. 5 m. Ogółem 1200 m2.”
 „Modernizacja drogi Nr 40821 Netta-UściankiJeziorki od km 3+419 do km 6+337”
 „Wymiana pokładu górnego (jezdni) oraz
chodników i poręczy na moście o konstrukcji
drewnianej w ciągu drogi powiatowej nr 1186B
Szczebra-Sokolne-Cisówek-gr. powiatu w km
5+625 w m. Sokolne
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2036b (23 583)
Adrzejewo – Paproć Duża
Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie
 Przebudowa ulicy Podedwornego w Zambrowie
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 Działania „Pomiar”
Działania prowadzone są w obrębie miejsc w których
potencjalnie kierowcy mogą spożywać alkohol tj. dyskoteki,
kluby nocne, puby, itd. i mają na celu wyeliminowanie z
ruchu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu.



KMP i KPP woj. podlaskiego

Działania „Transport „

Działania prewencyjno – kontrolne ukierunkowane na
kontrolę przewozu osób i rzeczy przez przedsiębiorców
transportowych



Działania „Niebezpieczne przewozy”

Kontrola stanu technicznego pojazdów przewożących tego
rodzaju ładunki oraz kontrola wymaganych dokumentów



Analiza wpływu organizacji ruchu na
bezpieczeństwo – Kompleksowa ocena
organizacji ruchu na drogach województwa
podlaskiego



Analiza wpływu organizacji ruchu na
bezpieczeństwo – Analiza stanów parkingów dla
samochodów przewożących materiały
niebezpieczne w ciągu dróg krajowych.



Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby
Kontroli w temacie „Wykonywania zadań przez
organy zarządzające ruchem drogowym w
zakresie bezpieczeństwa na drogach
publicznych”

Wojewoda Podlaski
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Wojewoda Podlaski



Nadzór nad analizą wpływu organizacji ruchu na
bezpieczeństwo



Realizacja kontroli jednostek zarządzających
ruchem na drogach publicznych



2.3.
2.3.1

Akcja „ Niebezpieczne przewozy”.
Przeprowadzenie 180 kontroli drogowych ,
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
nałożenie 10 mandatów, zatrzymanie 11
Wojewódzka Komenda Policji
dowodów rejestracyjnych
 Akcja „ Bezpieczny Autobus”, Przeprowadzenie
31 kontroli drogowych i biur
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)


Opracowano ulotkę w postaci kolorowego
dyplomu o treści i zdjęciach przestrzegających
przed piciem alkoholu przez użytkowników dróg

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Białymstoku przy

wsparciu merytorycznym Kuratorium Oświaty w
Białymstoku oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji

Opracowanie scenariusza zajęć w zakresie
przeciwdziałania brawurze wśród młodocianych
kierowców oraz jej następstwom.

Dziennik „Rzeczpospolita”, WRD KWP w Białymstoku



Przygotowanie młodzieży szkolnej do uzyskania
prawa jazdy

Komenda Wojewódzka Policji



WRD KWP w/m, Zarząd Dróg UM w Białymstoku,
Agencja AMS S.A. z/s W - wie



Umożliwienie zdobycia dzieciom i młodzieży
szkolnej pierwszych uprawnień do kierowania
pojazdami
Zamieszczenie na billboardach usytuowanych w
pasie drogowym treści propagujących
bezpieczeństwo na drogach
„Generalnie zwolnij: Jabłko i Cytrynka”

WORD Suwałki, U.M Suwałki – miejska komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych

2.3.2

T. U. Generali Oddz. Okręgowy w Białymstoku, policja

ruchu drogowego woj. podlaskiego
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
 Wojewódzka Edycja Turnieju Bezpieczeństwa
Polski Związek Motorowy w Białymstoku
Ruchu Drogowego
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 Wojewódzka Edycja Turnieju Motoryzacyjnego
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Białymstoku,
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Łomży i Suwałkach
posiadającej prawo jazdy
 Przygotowanie młodzieży szkolnej do uzyskania
Dziennik „Rzeczpospolita”, WRD KWP w Białymstoku
prawa jazdy
 Ulotka / dyplom z okazji pozytywnego wyniku
WORD Suwałki, Urząd Miasta Suwałki
egzaminu na prawo jazdy

Policja ruchu drogowego woj. podlaskiego

2.3.3

„Wojewódzki egzamin na kartę
rowerową/motorowerową 2003”

Umożliwienie zdobycia dzieciom i młodzieży szkolnej
pierwszych uprawnień do kierowania pojazdami

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
WORD Suwałki, U.M Suwałki – miejska komisja
 Opracowano ulotkę w postaci kolorowego
rozwiązywania problemów alkoholowych
dyplomu o treści i zdjęciach przestrzegających
przed piciem alkoholu przez użytkowników dróg
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2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem
i promowaniem brd


Nasilone działania kontrolne przewozu osób w
okresach ferii i wakacji szkolnych



Rozwój systemu informacji o brd. Umieszczanie
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
materiałów związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego



Kontrola przedsiębiorstw transportowych



Ważenie nacisków osi pod względem
dopuszczalnej masy oraz gabarytów
zewnętrznych pojazdów ciężarowych
Wojewódzka Edycja Turnieju Motoryzacyjnego
dla młodzieży
Wojewódzka Edycja Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
Ogólnopolski turniej wiedzy o BRD
Ogólnopolski turniej Motoryzacji
Mistrzostwa Polski – eliminacje i finały w
motorowym rajdzie ENDURO
Drzwi otwarte WORD Łomża.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego


Polski Związek Motorowy w Białymstoku Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Białymstoku Kuratorium Oświaty w
Białymstoku Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w
Białymstoku, Łomży i Suwałkach
Klub motorowy w Romanówce i Siemiatyczach







Możliwość zdawania na kartę motorowerową,
umiejętność wychodzenia z poślizgu, politechnizacja
dzieci i młodzieży

WORD Łomża
Policja, PSP, WORD, Pogotowie Ratunkowe, WOPR,
Wydz. Oświaty



Kurs: „Jak żyć bezpieczniej”



Zabezpieczenie szkół podstawowych i gimnazjum
w podstawowe pomoce dydaktyczne z zakresu
wychowania komunikacyjnego na terenie gminy
Bakałarzewo i utworzenie „ Gminnego Centrum
BRD”



Zabezpieczenie szkół podstawowych i gimnazjów
w podstawowe pomoce dydaktyczne z zakresu
wychowania komunikacyjnego na terenie gminy
Raczki i utworzenie„ Gminnego Centrum BRD”



Promowanie akcji „DROGA I JA”.

WORD Suwałki, KR BRD, urząd gminy, dyrekcje szkół

WORD Suwałki, KR BRD, Urząd Gminy, dyrekcje szkoł

Renault Polska, Policja, Urząd Marszałkowski,
WORD w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

Zaopatrzenie szkół w pomoce dydaktyczne pod nazwą
„DROGA I JA”, oraz promowanie wśród nauczycieli
konkursów organizowanych w ramach akcji



WORD Suwałki, PZM, „MOTOKART”
Społeczne stowarzyszenie instruktorów nauki jazdy w
Białymstoku, WORD
WRD KWP w Białymstoku, Polkomtel S. A. w Warszawie

Kartingowe Mistrzostwa Polski – eliminacje i
finały pod patronatem Marszałka woj. podlaskiego
 Konkurs instruktorów nauki jazdy.
Rywalizacja sportowo-fachowa wśród instruktorów





Wydział Prewencji KWP w Białymstoku
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wyposażenie szkół w komplety plansz ze
znakami drogowymi do nauczania wychowania
komunikacyjnego
Turniej wiedzy o ogólnie rozumianym
bezpieczeństwie
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WORD w Białymstoku



Wychowanie komunikacyjne nauczycieli



Przekazanie zestawów edukacyjnych do
Miasteczka Ruchu Drogowego



Wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy


WORD Łomża


WORD Łomża, Kuratorium Oświaty
WORD Białystok, Białostockie Miasteczko Ruchu
Drogowego

Wyposażenie szkół podstawowych w środki
dydaktyczne wspierające realizacje wychowania
komunikacyjnego w woj. podlaskim
„Bezpieczna droga do szkoły”
„Pomoc szkole”

Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży
Zakup plansz „znaki drogowe”, „sytuacje drogowe”,
szkolenia z zakresu brd klas czwartych
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4.11. Województwo pomorskie
Nr działania
1.
2.
2.1.
2.1.1.

Instytucja

Nazwa projektu

Stan bezpieczeństwa
WRD KWP Gdańsk
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

2.1.2

System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
PORD w Gdańsku
WRD KWP w Gdańsku
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach planowane w II półroczu (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd
PORD w Gdańsku
WRD KWP w Gdańsku
PORD w Gdańsku

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8




Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a przewozy
dzieci do szkół
Szkolenie instruktażowe nauczycieli wychowania
komunikacyjnego
Szkolenie kadr zawodowych w powiatach w
województwie pomorskim

PORD w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Inżynierii

Lądowej, Katedra Inżynierii Lądowej Politechniki
Gdańskiej
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
PORD w Gdańsku
Katedra Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej



Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Katedra
Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej



Część I – Zasady organizowania bezpiecznej drogi
do szkoły

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Katedra
Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej



Zasady stosowania urządzeń ochronnych

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Katedra
Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej



Projekt pilotażowy P–1 „Uspokojenie i organizacja
ruchu przy szkołach” – audyt i ocena efektywności
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
PORD w Gdańsku
 Zasady uspokojenia ruchu na drogach woj. pom.
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Zasady automatycznego wykrywania
niebezpiecznych zachowań kierowców na drogach
województwa pomorskiego
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
PORD w Gdańsku
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Katedra
Inżynierii Lądowej PG
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
PRBRD, realizacja:
 Część III – Strategia,
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
 Część IV – Programy działań krótkoterminowych
PRBRD, realizacja:
 Strona internetowa
Katedra Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej
PUW w Gdańsku, realizacja: Uniwersytet
 System informacji Geograficznej dla monitorowania
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
zdarzeń drogowych w województwie pomorskim za
pomocą GPS
PUW w Gdańsku, realizacja: Uniwersytet
 Uruchomienie permanentnych stacji referencyjnych
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
dla potrzeb geodezji i nawigacji na terenie
aglomeracji Trójmiasta
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2.2.

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu

2.2.1.

Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)

2.2.2



Wprowadzenie ograniczeń prędkości do 40 km/h w
m.Przechlewo
 Ograniczenie prędkości na dr. powiatowej nr 10364
ZDP Starogard Gd.
Skarszewy – N.Wiec na odc. Skarszewy – Wolny
Dwór
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na
wlocie dr. krajowej nr 6 do m.Kobylnica
GDDKiA
 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na
przejściu dr. krajowej nr 55 przez m.Gościszewo
 Uspokojenie ruchu w dzielnicy Gdańsk – Stogi
ZDiZ w Gdańsku
ZDP Człuchów

UM w Gdyni



Remont ul. Świętojańskiej



Remont ul. Morskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do
Kartuskiej
Przebudowa ul.prof.Lotha na odcinku od skrzyż. z
ul.Gdańską do skrzyż. z ul.Na Wzgórzu
Przebudowa skrzyż. ul. Kopernika – Poniatowskiego
– Kościuszki
Koordynacja sygnalizacji świtlnej w ciągu ul.
Gdańskiej – Garncarskiej – Prostej
Koordynacja sygnalizacji świtlnej na ul. Jaracza, Plac
Zwycięstwa, Tuwima
W ramach projektu P–1 uspokojenie i organizacja
ruchu w obrębie szkoły na ul. Wróblewskiego w
Ustce
W ramach projektu P–1 uspokojenie i organizacja
ruchu w otoczeniu szkoły w Baninie
Uspokojenie ruchu w otoczeniu Gimnazjum w
Staniszewie
W ramach projektu P–1 uspokojenie i organizacja
ruchu na odcinku ul. M.Curie-Skłodowskiej w
Kościerzynie
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na ul.
Mierosławskiego w Bytowie
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na
odcinku ul. Bałdowskiej w Tczewie
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na ulicach
Steyera i Przybyszewskiego w Helu
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na
odcinku drogi powiatowej nr 10144 w m.Kostkowo
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na
odcinku ulicy Łąkowej w m.Reda
W ramach projektu P–1 uspokojenie ruchu na
odcinku ulicy Sobieskiego w m.Wejherowo
W ramach projektu P–1 uspokojenie i organizacja
ruchu w obrębie Zespołu Szkół na ul. Młodzieżowej w
Chojnicach
Uspokojenie ruchu w m.Dzierzgoń ul.Krzywa nr drogi
3152G
Ograniczenie prędkości w m.Prakwice nr drogi
3122G



ZDM w Słupsku






ZDP w Kartuzach

ZDP w Kościerzynie
ZDP w Bytowie
ZDP w Tczewie








ZDP Puck, Wejherowo




ZDP Chojnice




St. Pow. w Sztumie
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2.2.3

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)


Modernizacja ul. Zamiejskiej





Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Sobieskiego przy
Wydziale Chemii UG
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Elbląskiej przy
skrzyż. z Tamą Pędzichowską
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż ul. Elbląskiej
i Opłotki
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej
(zad. III odcinek od ul. Derdowskiego do
Słowackiego)
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Legionów,
Wyspiańskiego
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego



Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Cienistej



Budowa sygnalizacji wzbudzanej – Wzgórze Św.
Maksymiliana
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż. ul.
Nowogrodzka, Śląska, Podolaska
Budowa azylu dla pieszych na ul. Hutniczej w rejonie
skrzyż. z ul. Handlową
Wyznaczenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Morskiej,
poszerzenia chodników i ich obniżenie w rejonie
przejść dla pieszych
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej
pomiędzy ul. Wybickeigo i ul. Kopernika oraz ul.
Kopernika i ul. Kochanowskiego
W ramach projektu P–1 budowa chodników dla dzieci
idących do szkoły w m.Gołubie, Leźno, Kczewo
W ramach projektu P–1 budowa zatok autobusowych
i peronów postojowych
Budowa chodników przy szkołach podstawowych w
m.Mirachowo i Prokowo
W ramach projektu P–1 usprawnienie urządzeń dla
pieszych na ul. Kąpielowej w Bytowie
W ramach projektu P–1 usprawnienie urządzeń dla
pieszych w m.Kulice oraz Mała Słońca
Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i
remontem nawierzchni w m.Osowo Lęborskie dr.woj.
nr 214
Wykonanie sygnalizacji świetlnej przyciskowej na
przejściu dla pieszych, korekta ciągów pieszych.
Oznakowanie pionowe i poziome w m.Nowa Wieś
Lęborska dr.woj. nr 214
Wykonanie sygnalizacji świetlnej przyciskowej na
przejściu dla pieszych, korekta ciągów pieszych.
Oznakowanie pionowe i poziome w m.Wejherowo
dr.woj. nr 218
Remont nawierzchni i budowa zatok autobusowych w
m.Czernin dr.woj. nr 517
Wykonanie modernizacji nawierzchni, zawężenie
przekroju, wykonanie azyli dla pieszych, chodników i
ścieżek rowerowych na ul. Lęborskiej (dr.woj. nr 212)
w Bytowie



ZDiZ w Gdańsku





UM w Gdyni




ZDiZ w Sopocie




ZDP w Kartuzach




ZDP w Bytowie
ZDP w Tczewie






ZDW
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ZDW





ZDP Puck, Wejherowo





ZDP Chojnice




St. Pow. w Pruszczu Gd.

ZDP Człuchów





ZDM Słupsk




ZDiZ Sopot
St. Pow. w Sztumie





ZDP Chojnice



ZDP Starogard Gd.



Modernizacja nawierzchni, zawężenie przekroju,
wykonanie azyli dla pieszych, chodników i ścieżek
rowerowych na ul. Gdańskiej (dr.woj. nr 216) we
Władysławowie
Korekta łuków, korekta ciągów i przejść dla pieszych
w rejonie szkoły w m.Klukowa Huta skrzyż.dr.woj. nr
214 i 228
Wykonanie korekty łuków, korekta ciągów i przejść
dla pieszych w rejonie szkoły w m.Trzepowo
skrzyż.dr.woj. nr 221 i 233
Wykonanie sygnalizacji świetlnej przyciskowej na
przejściu dla pieszych, korekta ciągów pieszych.
Oznakowanie pionowe i poziome w m.Starogardzie
Gd. dr.woj. nr 222 ul. Pelplińska
Budowa zatoki autobusowej wraz z budową chodnika
w m.Nowa Karczma dr.woj. nr 221
Budowa chodnika poza koroną drogi w m.Lubichowo
dr.woj. nr 214
Budowa zatoki autobusowej wraz z budową chodnika
i remontem nawierzchni drogi w m.Kawcze dr.woj. nr
206
Budowa zatoki autobusowej wraz z budową w
m.Ciecholewy dr.woj. nr 212
W ramach projektu P–1 usprawnienie urządzeń dla
pieszych na odcinku ul. Nowy Świat w Pucku
W ramach projektu P–1 usprawnienie ruchu pieszego
do szkoły w m.Darzlubie
W ramach projektu P–1 usprawnienie i organizacja
ruchu przy szkole w m.Luzino, Kębłowo, Choczewo
W ramach projektu P–1 budowa zatoki autobusowej i
przejść dla pieszych w m.Funka
Przebudowa istniejącego układu drogowego
łączącego Chojnice z m.Charzykowy (uwzględnienie
ruchu rowerowego)
Budowa chodnika wzdłuż dr. pow. Nr 2228G Krzywe
Koło – Koźliny – (Tczew) w m. Koźliny o dł.538 mb
Budowa chodnika wzdłuż dr. pow. Nr 2226G
Pszczółki – Steblewo – Długie Pole w m. Steblewo o
dł. 528 mb
Przebudowa istniejącego chodnika w m.Strzeczona –
droga powiatowa nr 490 Barkowo – Debrzno
Przebudowa ul.Nad Śluzami
Przebudowa ul. 3-go Maja od ul.Sobieskiego do
ul.Batorego
Modernizacja ul.Jagiełły oraz skrzyż. ul. Plac
Zwycięstwa, Tuwima, Deotymy, Jagiełły
Remont kapitalny ul.Armii Krajowej
Modernizacja dr. pow. 3122G Dzierzgoń –
Lubachowo – Pronie od km 5+500 do km 6+500
Przebudowa dr.pow. Żabno – Czyczkowy dł.2,9 km
Remont nawierzchni i chodników w ciągu ul. Wicka
Rogali w Chojnicach
Budowa i remont chodników w m. Starogard Gd.
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ZDP Starogard Gd.
St. Pow. w Starogardzie Gd.
2.2.4




Utwardzenie dr. gruntowej płytami żelbetowymi na ul.
B.Prusa w m. Starogard Gd.
Budowa dr. powiatowej nr 10518 odc. Duże Krówno
– Byłyczek
Budowa ciągu pieszego w m. straszewo


St. Pow. w Kwidzynie
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)





GDDKiA









ZDiZ w Gdańsku




UM w Gdyni
ZDP w Starogardzie Gd.






ZDW




Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż. dr. krajowej
nr 1 z ul. Gdańską w Pruszczu wraz z systemem
sterowania monitorowania pojazdów Straży Pożarnej
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dr.
krajowej nr 1 przez m.Tczew wraz z wdrożeniem
systemu sterowania ruchem z użyciem sterowników
MSR-2002
Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na
skrzyż. dr. krajowej nr 1 z ul. Norwida w Tczewie
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dr.
krajowej nr 6 przez m.Wejherowo wraz z wdrożeniem
systemu sterowania ruchem „Utopia Spot”
Przebudowa skrzyż. dr. krajowej nr 20 z dr. woj. nr
218 na małe rondo w m.Chwaszczyno
Przebudowa skrzyż. dr. krajowej nr 20 z dr. woj. nr
206 na małe rondo w m.Miastko
Przebudowa skrzyż. dr. krajowej nr 55 z dr. woj. nr
517 na małe rondo w m.Sztum
Przebudowa skrzyż. dr. krajowych nr 1 i 6 w
m.Rusocin na średnie rondo
Instalacja automatycznych rejestratorów prędkości na
dr.krajowej S6 (Obwodowej Trójmiasta) w Gdyni
Demptowie
Instalacja dwóch automatycznych rejestratorów
prędkości na dr.krajowej nr 1 w m.Miłobądz
Modernizacja skrzyż. Al. Grunwaldzka – Jaśkowa
Dolina - Partyzantów
Budowa sygnalizacji świetlnej Toruńska – Żabi Kruk
Budowa sygnalizacji świetlnej Do Studzienki –
Traugutta
Modernizacja skrzyż. ul.Wielkopolskiej i Lotników
Przebudowa układu drogowego ul. Pomorska, Al.
Niepodległości wraz ze skrzyż. z ul. Lubichowską w
Starogardzie Gdańskim
Korekta w planie trasy ul. Kościuszki w obszarze
skrzyż. z ul. Moniuszki w m.Czarne dr.woj. nr 201
Przebudowa układu drogowego ulic Pomorskej;
Al.Niepodległości (dr.woj. nr 222) w Starogardzie
Gdańskim. Wykonanie pasów dla skrętów w lewo i
budowa sygnalizacji świetlnej
Wykonanie skrzyż. typu małe rondo ulic: Gdańskiej
(dr.woj. nr 212), Przemysłowej i Domańskiego w
Bytowie
Wykonanie przebudowy skrzyż. z wykonaniem
dodatkowych pasów skrętu. Wykonanie 4 zatok
autobusowych, azyli i wysp kierujących w m.Celbowo
skrzyż. dr. woj. nr 216 i 213
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ZDW




ZDP Puck, Wejherowo




ZDP Człuchów

2.2.5

Wykonanie robót ziemnych na łuku drogi w celu
poprawy widoczności na skrzyż w m.Cewice dr.woj.
nr 212
Wykonanie przebudowy skrzyż. z wykonaniem
dodatkowych pasów skrętu. Wykonanie 4 zatok
autobusowych, azyli i wysp kierujących w m.Rekowo
Górne skrzyż.dr.woj. nr 216 i dr. pow.
Korekta niwelety drogi w rejonie przejazdu
kolejowego w m.Gonty dr.woj. nr 522
Zastosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyż ul.
Dąbrowskiego i Stoczniowców w m.Rumia
Przebudowa skrzyż. w m. Koczała – kanalizacja
ruchu i ułożenie nawierzchni bitumicznej.



Przebudowa skrzyż. ul. Przechodniej i Mokotowskiej
w m. Debrzno – uporządkowanie ruchu i ułożenie
nawierzchni bitumicznej.
 System sygnalizacji świetlnej – projekt pilotażowy
ZDiZ Sopot
wraz z modernizacją skrzyż. Al. Niepodległości i
ul.Haffnera
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu


2.3

Działania w zakresie inżynierii ruchu mające na celu
poprawę brd (przejścia dla pieszych, wygrodzenia)
 Budowa progów zwalniających na wybranych
ZDiZ w Gdańsku
ciągach komunikacyjnych m.in. na ul. Baczyńskiego,
Moniuszki, Barniewickiej, Kochanowskiego, Damroki,
Maki, Andersena, Grobla IV, Jodłowa, Żuławska,
Nowiny, Protazego
 Bieżące działania mające na celu utrzymanie znaków
ZDiZ w Gdańsku
pionowych i poziomych
 Budowa progów zwalniających na ul.Opata
UM w Gdyni
Hackiego, Dantyszki, Kalksztajnów, Żelaznej i Niskiej
 W ramach projektu P–1 organizacja ruchu na ul.
ZDP w Tczewie
Czyżykowskiej w Tczewie
 Korekta w planie trasy na łuku drogi w m.Obłęże
ZDW
dr.woj. nr 208
 W ramach projektu P–1 organizacja ruchu przy
ZDP Puck, Wejherowo
szkole w m.Słwaoszyno, Pogórze
 Oznakowanie pionowe i poziome nowych miejsc
przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych:
Nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny – (Tczew) w m.
St. Pow. w Pruszczu Gd.
Koźliny
Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w m.
Rębielcz
 Przebudowa mostu w m.Jonki
ZDP Chojnice
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych
Policja
uczestników ruchu
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg

2.2.6.
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2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
PORD w Gdańsku, Fundacja Bezpieczni w Ruchu
Drogowym
Policja, Firma Lotos
PORD w Gdańsku
Straż Miejska z 8 miast, Starostwa Powiatowe






PORD w Gdańsku

PORD w Gdańsku, KW Policji, Kuratorium
Oświaty, PZM, organizacje i fundacje
PORD w Gdańsku, Policja, Dom Młodzieży w
Gdańsku, Szkoły Podstawowe
WORD w Słupsku
WORD w Słupsku, Stowarzyszenie Bezpieczny
Region Słupski, Policja
WORD w Słupsku
WRD KWP w Gdańsku
CEN,
Kuratorium Oświaty w Gdańsku










CEN
CEN,
Kuratorium Oświaty w Gdańsku



Policyjny Program Edukacyjny „POPO”
Akcja: „Żyć bezpiecznie żaden kłopot uczy tego
słonik Popo”
„Bezpieczna droga z LOTOSEM”
„Bądź widoczny” – lampki do rowerów
Wyposażenie miasteczek ruchu drogowego oraz
współpraca przy przeprowadzaniu egzaminów na
kartę rowerową i motorowerową w szkołach
Wyposażenie sal wychowania komunikacyjnego przy
szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Współpraca przy organizacji turniejów
motoryzacyjnych i brd
Organizacja festynów i konkursów plastycznych
Organizacja „objazdowego” miasteczka ruchu
drogowego
Wydawnictwa broszurowe związanych z brd
„Kodeks rowerzysty”
„Moja droga do szkoły”
Poznawanie zasad brd przez uczestnictwo w
spektaklach teatralnych
Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego
Przygotowanie kadr oświatowych w zakresie brd
Kurs „ Bezpieczeństwo i opieka w szkołach w świetle
przepisów prawa”
Komunikacja ze społeczeństwem poprzez biuletyn
CEN „Edukacja Pomorska”, akcja: Bezpieczeństwo
życia i zdrowia dzieci i młodzieży
Przygotowanie kadr oświatowych w zakresie brd
Szkolenia nauczycieli na koordynatorów szkolnej
edukacji motoryzacyjnej
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4.12. Województwo śląskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Nazwa projektu

Policja , Straż Pożarna
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Program Sewik
Policja
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
WORD Katowice
Szkolenie pracowników WORD Katowice
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
WORD Katowice, Politechnika Śląska
Szkolenie w zakresie poprawy brd w woj. śląskim
Inne szkolenia związane z brd
WORD Katowice, Politechnika Śląska
Szkolenie w zakresie telematyki
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
WORD Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa
Przewodnik „Zabytki techniki woj. Śląskiego” z
Kulturowego
dołączoną mapką „czarnych punktów” i miejsc
szczególnie niebezpiecznych
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
System automatycznej rejestracji prędkości Policja
fotoradary
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
GDDKiA o. Katowice, ZDW w Katowicach
Przebudowa skrzyżowań
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
GDDKiA o. Katowice, ZDW w Katowicach
Budowa sygnalizacji świetlnych, kładek i przejść dla
pieszych
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
ZDW w Katowicach, Policja
Poprawa brd w rejonach szkół - makiety policjanta
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
Poprawa brd w miejscach szczególnie
niebezpiecznych – oznakowanie i korekty łuków
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
Media i brd
WORD Katowice
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
WORD Katowice
Media i brd
Policja
Akcje prewencyjno-represyjne
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Media i brd
WORD Katowice
Akcje prewencyjno-represyjne
Policja
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
Policja
Bezpieczna szkoła-bezpieczna droga, Pieszy
WORD Katowice
Bezpieczna droga
Kuratorium Oświaty, WORD Katowice, Policja
Turniej wiedzy o brd, Turniej motoryzacyjny
WORD Katowice, DaimlerChlysler Automotive Polska Kampania Społeczna „Bądź bezpieczny z
Sp. z o.o. Mercedes Benz Sosnowiec
Niedźwiadkiem Mesiem”
ZDW w Katowicach

2.2.6
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4
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4.13. Województwo świętokrzyskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


2.
2.1
2.1.1

Dane dotyczące stanu brd w województwie
świętokrzyskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)

2.1.2

Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd

WRD KWP Kielce

Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP,
WORD- Kielce, PZU – Inspektorat w Kielcach, PCK,
SODMiDN w Kielcach

Szkolenie kursowe strażaków

Szkolenie związane z udzielaniem pierwszej pomocy
przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych



Automobilklub Kielecki

Doskonalenie techniki jazdy

Szkolenie kierowców mające na celu poprawę techniki jazdy
w trudnych warunkach drogowych

 Cykl szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego
Automobilklub Kielecki
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)


Wiosenno-jesienna lustracja dróg
Komisja dokonała objazdów i oceny dróg pod względem
brd.. Wprowadzono 528 nowych rozwiązań inżynieryjnych
oraz stwierdzono 1221 nieprawidłowości w oznakowaniu
poziomym i pionowym

GDDKiA, ŚUW, Urząd Marszałkowski, PZD, Policja
2.1.6

Kurs dla Szkolnych Koordynatorów BRD

Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród nauczycieli wychowania komunikacyjnego
w szkołach podstawowych i gimnazjach



KW Państwowej Straży Pożarnej

2.1.5



Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

„Niezbędnik kierowcy, czyli ile zapłacisz za
Wydział Ruchu Drogowego KWP, WORD-Kielce,
mandat i jakie grożą ci punkty karne”
„Słowo Ludu”
Wydrukowanie taryfikatorów wykroczeń drogowych
rozprowadzanych wraz z gazetą


Wydział Ruchu Drogowego KWP

Świętokrzyska Fundacja BRD „Bezpieczne Drogi”
2.1.7
2.1.8

„Radarowa mapa województwa
świętokrzyskiego”
Opracowanie mapki posterunków, w których patrole
dokonują kontroli prędkości i opublikowanie jej w prasie
lokalnej i internecie



„Z nami bezpieczniej”, „Ja, rower i przepisy”
Wydrukowanie i zakupienie książeczek dla rowerzystów i
nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

Zakup i zamontowanie urządzeń kontrolnoWRD KWP
pomiarowych (RAMER i FOTORAPID)
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd

Strona Internetowa WRBRD
Uruchomienie strony internetowej gdzie są umieszczane
informacje związane z działaniem Rady
(http://www.word.kielce.pl/brd)

WORD-Kielce, WRBRD w Kielcach
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„Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego dla Województwa
Świętokrzyskiego”
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)

Budowa progów zwalniających
ŚZDW, GDDKiA, WORD-KIelce

2.2
2.2.1
2.2.2

Wybudowano 20 sztuk progów zwalniających
ograniczających prędkość pojazdów na niebezpiecznych
ulicach.



Zmiana organizacji ruchu polegającą na zmianie
oznakowania poziomego mającego na celu wyłączenie z
ruchu prawych pasów obu jezdni i przeznaczenie ich na
miejscach postojowe i pasy włączeń i wyłączeń.
Zlikwidowano jedno przejście na skrzyżowaniu ulic
Warszawska-Turystyczna i wykonano nowe przejście
miedzy skrzyżowaniami Warszawska-Turystyczna i
Warszawska-Orkana. Wykonano również cztery przesunięte
w planie przejścia dla pieszych i wygrodzono je barierkami
metalowymi. Zmieniono oznakowanie pionowe oraz
wykonano roboty towarzyszące: schody oraz
przebrukowania chodników

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach



Droga krajowa nr 74 – miejscowość Radlin

Uspokojenie ruchu na odcinku przejścia przez miejscowość
poprzez zmianę organizacji ruchu na podstawie
wykonanego projektu ( budowa azyli dla pieszych,
wydzielenie lewoskrętów, remont nawierzchni i elementów
odwodnienia)

GDDKiA – Oddział w Kielcach

2.2.3

Zmiana organizacji ruchu – ul. Warszawska w
Kielcach

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)

Budowa znaku D-6 na wysięgniku nad
przejsiciem dla pieszych z pulsującymi światłami
koloru żółtego
Wybudowano takie znaki w m. Piaseczna Górka (kroga
krajowa nr 73), m. Ostojów (droga krajowa nr 7)

GDDKiA – Oddział w Kielcach



Poprawa warunków poruszania się pieszych
(droga krajowa nr 74 m. Mierzwa i Klemencice)

Zlikwidowano pas ruchu powolnego celem wydzielenia
pobocza bitumicznego dla pieszych i umożliwienie im
dojścia do skrzyżowania i przejścia dla pieszych

Starostwo powiatowe w Kielcach

Starostwo powiatowe w Końskich

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 


Budowa chodników na terenie powiatu
Budowa chodników na terenie powiatu
Wybudowanie ścieżki rowerowej
Kompleksowy remont systemu oświetlenia
ulicznego na terenie miasta

Wymiana istniejących zużytych, rtęciowych,
energochłonnych opraw oświetleniowych na
energooszczędne oprawy sodowe z uzupełnieniem punktów
świetlnych na istniejącej sieci oświetleniowej. Planuje się
wymianę 2815 sztuk punktów świetlnych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski



Remonty chodników, krawężników oraz
nawierzchni

Wykonano remonty, oraz budowy nowych chodników,
obniżono krawężniki przy wjazdach i zjazdach z ulic, oraz z
miejsc, które wymagały zniesienia barier architektonicznych,
dzięki czemu mogą się bezpiecznie poruszać po nich
również niepełnosprawni.
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2.2.4

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
 Makiety radiowozów policyjnych
Ustawienie makiet radiowozów policyjnych w miejscach
uznanych za szczególnie niebezpieczne. Atrapy ustawiono
w: Górnie ( droga krajowa nr 74), Szczaworyżu (droga
krajowa nr 74), Piasecznej Górce (droga krajowa nr 73),
Brześciu (droga wojewódzka W 766)

Policja



Sygnalizacja świetlna

Wybudowanie sygnalizacji acyklicznej zmienno czasowej
sterowanej pętlami indukcyjnymi oraz przebudowanie
skrzyżowania i przesunięcie jednego z wlotów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach



Wybudowanie sygnalizacji świetlnej

Budowa sygnalizacji świetlnej – na skrzyżowaniu ulic
Tarnowska-Wojska Polskiego w Kielcach



Poprawa organizacji ruchu (droga krajowa nr 77
m. Obrazów)

Zmiana organizacji ruchu na podstawie wykonanego
projektu skrzyżowania( budowa azylu dla pieszych,
wydzielenie lewoskrętów oraz poboczy bitumicznych)

GDDKiA – Oddział w Kielcach



Droga krajowa nr 78 – miejscowość Nagłowicie

Budowa „małego ronda” na skrzyżowaniu dróg krajowej nr
78, wojewódzkiej nr 742 i powiatowej nr 15361



Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2.2.5

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu


Droga krajowa nr 7 m. Miąsowa

Wydzielenie lewoskrętów na stacje benzynową, likwidacja
pasa ruchu powolnego, wykonanie przed przejściem dla
pieszych poprzecznych pasów koloru czerwonego z masy
plastycznej z efektem akustycznym

GDDKiA – Oddział w Kielcach



Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Zmiana organizacji ruchu w ulicach gminnych,
oznakowanie poziome oraz bieżące utrzymanie
oznakowania pionowego na terenie gminy
Ostrowiec Świętokrzyski

Zamontowanie dodatkowych znaków pionowych i
poziomych celem poprawienia czytelności organizacji ruchu
na skrzyżowaniach oraz w miejscach niebezpiecznych.
Instalowanie nowych rodzajów znaków drogowych
(odblaskowych) oraz malowanie oznakowania poziomego


Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

Remonty dróg z funduszy pomocowych
SAPARD i PHARE

Przebudowa i odbudowa dróg powiatowych zwiększających
bezpieczeństwo dla podróżujących



Starostwo Powiatowe w Opatowie, Urząd Miasta i
Gminy w Ożarowie
2.2.6
2.3.
2.3.1

Ul. Mickiewicza w Sandomierzu

Budowa „małego ronda” na skrzyżowaniu ulic” Mickiewicza,
Ożarowskiej i Maciejewskiego

Montaż barier stalowych

Zamontowano bariery stalowe wyposażone w elementy
odblaskowe które zwiększają bezpieczeństwo na kolizyjnych
odcinkach dróg

Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
 Przedsięwzięcia prewencyjne „Jabłko, cytryna –
generalnie zwolnij”
Policjanci WRD KWP oraz dzieci z wytypowanych
Kierowcom którzy przekraczali dozwoloną prędkość dzieci
szkół podstawowych
wręczały cytryny, natomiast kierowca poruszający się
zgodnie z przepisami ruchu drogowego został obdarowany
jabłkiem oraz laurka.
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2.3.2

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
 Działania prewencyjno-edukacyjne - „Kacper –
dziecko bezpieczne na drodze”
WRD KWP, Stowarzyszenie „Polska 2010 – Europa
dla Polski”, WORD – Kielce, Kuratorium Oświaty

Zorganizowanie widowiska artystyczno-edukacyjnego,
przygotowującego dzieci i młodzież do uczestnictwa w ruchu
drogowym

PZM, PZU S.A., WORD – Kielce, WRD KWP,
Automobilklub Kielecki PCK, Kuratorium Oświaty



PZM, PZU S.A., WORD – Kielce, WRD KWP,
Automobilklub Kielecki PCK, ZHP, Kuratorium Oświaty
2.3.3



Działania edukacyjne - Młodzieżowy Turniej
Motoryzacyjny dla uczniów szkół średnich
Działania edukacyjne - Turniej BRD dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Policjanci z WRD KWP oraz Komend Powiatowych
 Przedsięwzięcia prewencyjne „Pomiar”
Policji
Przeprowadzenie wzmożonych działań policji pod kątem

ujawnienia jak największej liczby kierujących będących pod
działaniem alkoholu

Jednostki powiatowe Policji z terenu całego
województwa



Przedsięwzięcia prewencyjne „Trzeźwość”,
„Trzeźwa gmina”, „Dyskoteka”

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminacje
z ruchu drogowego kierowców będących pod działaniem
alkoholu.

2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd

Wojewódzka Rada BRD w Kielcach

„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie
wakacje”

Konkurs skierowany do podmiotów organizujących letni
wypoczynek dzieci i młodzieży, realizowany w ramach
ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”.


Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Konecki”

Działania związane z bezpieczeństwem dzieci na
drogach

Zakup zawieszek, naklejek odblaskowych oraz broszur „ja,
rower i przepisy”


WRD KWP, PCK, WORD – Kielce

Działania prewencyjno-edukacyjne - „Bądź
widoczny – bądź bezpieczny”

Rozdanie dzieciom z wytypowanych szkół z całego terenu
województwa świętokrzyskiego światełek odblaskowych



WRD KWP, ŚUW, PZU S.A., PZU „Na życie”,
Kuratorium Oświaty, ZHP, WORD-Kielce, „Słowo
Ludu”, Radio Kielce

„Odblaskowa Choinka 2003”

Na choince rozbłysły światełka odblaskowe, dzieci były
udział w konkursach propagujących bezpieczne zachowania
na drodze.



„Bezpieczne wakacje”

Przeprowadzenie bezpłatnych kontroli stanu technicznego
autobusów przewożących dzieci na letni wypoczynek

WRD KWP, „Słowo Ludu”
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4.14. Województwo warmińsko - mazurskie
Nr działania
1.

Instytucja
Stan bezpieczeństwa
KW Policji

Nazwa projektu


2.1.2

Dane dotyczące stanu brd w województwie
warmińsko - mazurskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
 Koncepcja, Opracowanie projektu szczegółowej
bazy danych, Zainstalowanie programu SZLAK
w obu instytucjach, przeszkolenie personelu,
Wpisanie danych o zdarzeniach drogowych z lat
1999-2003.
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
WORD – Regionalne Centrum BRD oraz WKPolicji
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

2.1.4

Inne szkolenia związane z brd
WORD Olsztyn
 Wychowanie komunikacyjne.
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)

2.
2.1

2.1.1

2.1.5
2.1.6

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

2.1.8

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
 GAMBIT Warmińsko-Mazurski – Diagnoza stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Politechnika Gdańska – Katedra Inżynierii Drogowej  GAMBIT Warmińsko-Mazurski – Strategia
działań w zakresie poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Olsztyńskie Centrum Sterowania Ruchem:
MZDMiZ w Olsztynie
CESTER.
Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
 skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z drogą
powiatową do msc. Idzbark – wykonanie azylu
dla pieszych, wydzielenie lewoskrętu, znaki
trzeciej generacji, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu tj. separatory, „kocie oczka”,
 skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z drogą
krajową nr 51 oraz drogą powiatową w msc.
Olsztynek – wykonanie azylu dla pieszych,
zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj.
separatory, „kocie oczka”, zmiany w
oznakowaniu poziomym i pionowym
 skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z drogą
powiatową do msc. Waplewo – wykonanie azylu
dla pieszych, zamontowanie znaku D-6 na
wysięgniku, wydzielenie lewoskrętu

2.2
2.2.1
2.2.2
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2.2.3

Droga krajowa nr 22 - odcinek Szopy – Elbląg –
liczne niebezpieczne zakręty zostały
oznakowane znakami U-3 na
podkładzie fluoroscencyjnym, wprowadzono
ograniczanie prędkości na tym odcinku, zastosowano
poziome oznakowanie punktowymi elementami
odblaskowymi „kocie oczka”

Droga krajowa nr 51:
Bartoszyce ul.Warszawska – przebudowa
dwóch skrzyżowań,
Odcinek Rogóż – Markajmy – wykonywana jest
korekta łuku oraz wzmocnienie nawierzchni.
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)

2.2.4

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)

2.2.5

Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu
 „Małe zadanie” – ustawienie tablic
prowadzących U-3d, montaż punktowych
elementów odblaskowych w osi jezdni,
ustawienie barier ochronnych
 droga krajowa nr 22, odcinek od km 383+200385+600 Szopy-Elbląg
 Montaż punktowych elementów odblaskowych –
ok. 4000 tys. sztuk – droga krajowa nr 7 i nr 22
 Montaż osłon energochłonnych – wiadukty
kolejowe o nienormatywnej skrajni poziomej i
pionowej w km 222+499 – msc. Zełwągi, w km
226+820 w msc. Mikołajki, w km 248+306 w
msc. Drozdowo – kontrakt nr 502 „Osłony
energochłonne z odcinkami barier ochronnych”
 Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 7 z drogą powiatową w msc. Pilona
na odcinku od km 89+135 do km 89+657,
oznakowanie parkingu
 Budowa chodnika w msc. Bogusze w ciągu
GDDKiA Oddział w Olsztynie
drogi krajowej nr 65
km 87+975 do 88+658 na dł. 0,655 mb
 Budowa chodnika w msc. Olszyny w ciągu drogi
krajowej nr 53
km 53+245 do 54+090 na dł. 0,804 mb
 „Małe zadanie” – zmiana organizacji ruchu
 droga krajowa nr 7, miejscowość Zielonka
Pasłęcka
 „Małe zadanie” – zmiana organizacji ruchu
 droga krajowa nr 7, miejscowość Zielonka
Pasłęcka
 Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 51 na
odcinku obejmującym skrzyżowanie z ul.
Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy,
skrzyżowanie z ul. Andersa – od km 17+000 do
km 17+800
 Ustawienie tablic prowadzących U-3a przy
drodze krajowej nr 15 na odcinku od km
349+400 do km 349+800 w msc. Kołodziejki

166

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO



2.2.6

Montaż podświetlanego znaku D-6 na
wysięgniku nad drogą krajową nr 51 w km
45+750 w msc. Kraszewo
 Montaż podświetlanego znaku D-6 „przejście dla
pieszych” na wysięgniku nad drogą krajową nr
51 w km 81+660 w msc. Dywity
 Przebudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku
Rogóż-Markajmy
 Oznakowanie przejść dla pieszych przy
szkołach – wprowadzenie jednolitego
oznakowania znakami pionowymi na podkładach
fluorescencyjnych oraz znakami poziomymi na
jezdni
 „Małe zadanie” – zmiana organizacji ruchu na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą
GDDKiA Oddział w Olsztynie
powiatową do miejscowości Idzbark w km
154+946
 „Małe zadanie” – zmiana organizacji ruchu na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą
krajową nr 51 w km 178+900 i skrzyżowaniu
drogi nr 7 z drogą do Olsztynka i drogą
powiatową nr 26710 do Królikowa w km
179+074
 „Małe zadanie” – zmiana organizacji ruchu na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą
powiatową do miejscowości Waplewo, odcinek
od km 189+000 do km 190+000
 Ustawienie tablic prowadzących U-3a przy
drodze krajowej nr 7 na odcinku od km 168+000
do km 171+600 Rychnowo-Rychnowska Wola
 Poprawa wyposażenia przejść dla pieszych przy
szkołach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 Budowa chodnika i 2 zatok przystankowych w
m. Nowa Wieś Ełcka
 Budowa 2 zatok przystankowych w m. Wilkowo
 Budowa chodnika w m. Dobrocin
 Budowa chodnika w m. Wawrowice
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 Budowa chodnika w m. Dąbrówno
 Budowa chodnika w m. Muszaki
 Budowa chodnika w m. Drozdowo
 Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości, Wdrożenie środków uspokojenia
MZDMiZ w Olsztynie
ruchu, Poprawa bezpieczeństwa w miejscach
koncentracji wypadków, Odnowa oznakowania
pionowego i poziomego
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym

2.3
2.3.1

Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)

2.3.2

Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)

2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
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2.3.4

Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
WORD Olsztyn
 Doskonalenie Techniki Jazdy
WORD Olsztyn
 Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego
WORD Olsztyn
 Konkursowa Jazda Samochodowa
WORD Olsztyn
 Konkursowa Jazda Motocyklowa
WORD Olsztyn
 Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża
WORD Olsztyn
 „Bezpieczne wakacje”
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4.15. Województwo wielkopolskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu


Dane dotyczące stanu brd w województwie
wielkopolskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
 Baza danych dla miasta Poznania – dane od
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
1999 r.
WRD KWPolicji w Poznaniu
 Komputerowe bazy danych o zdarzeniach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
drogowych - wszystkich
Odział Zachodni w Poznaniu
 jw. – drogi krajowe
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)
 szkolenie nauczycieli wychowania
komunikacyjnego z 27 szkół podstawowych
i gimnazjów,
 zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium
pn.” Program wdrażania edukacyjnych środków
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
terenie Wielkopolski”.
Uczestnicy: kadry brd z WORD –ów
WORD Kalisz
województwa wielkopolskiego, przedstawiciele
administracji samorządowej z powiatów, miast,
miast i gmin rejonu działania Delegatury
Kuratorium Oświaty w Kaliszu.
Zakup i przekazanie materiałów dydaktycznych
dla wszystkich szkół umownego „rejonu
działania” WORD Kalisz za kwotę około 10 tys.
złotych.
Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)
 zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń nt.
dojazdów i podejmowania akcji ratowniczych na
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
autostradzie, w tym także umiejętności użycia
przejazdów awaryjnych
WRD KWPolicji w Poznaniu
 metodyka typowania miejsc niebezpiecznych
BRD KMP i KPPolicji
Starostwa
Inne szkolenia związane z brd
 udział w II Mistrzostwach Polski w Ratownictwie
Medycznym
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa
 prace związane z tworzeniem w Pleszewie
Ruchu drogowego „DROGA i BEZPIECZEŃSTWO”
Ośrodka Pemanentnego Szkolenia Ratowników
Drogowych
 przeszkolenie 1100 strażaków w zakresie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom
wypadków
 cykliczne szkolenia przewoźników
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
z uwzględnieniem problematyki brd
Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy
 Szkolenie Ratowników Drogowych PZM
w Poznaniu
WRD KW Policji w Poznaniu

2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
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2.1.5

Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)

2.1.6
2.1.7

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)
Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)
 budowa 2 stacji automatycznego pomiaru
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
natężenia ruchu i prędkości na autostradzie A2.
Oddział Zachodni w Poznaniu
Wielkopolska posiada w sieci dróg krajowych
6 stacji.
Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd

Bezpieczne Parkingi Wielkopolski
Zweryfikowane komisyjnie parkingi, które są
całodobowo monitorowane, ochraniane, mają
WRD KWP w Poznaniu, PZU Życie S.A.,w Poznaniu, odpowiednie zaplecze socjalne i odpowiednią
Neoplan Bus Polska, WORD Poznań, Wojewódzka
infrastrukturę. Posiadają bezkolizyjne wjazdy
Rada BRD, Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy
i wyjazdy. Są odpowiednio oznakowane. Są
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i
oznaczone na specjalnie wydanej mapie, która jest
Bezpieczeństwo” TUiR S.A WARTA, Schenker,
udostępniana na stacjach paliw i na przejściach
GDDKiA O/Z Poznań
granicznych. Parkingi posiadają „Certyfikat”. Są pod
szczególnym nadzorem policji.

2.1.8

2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)
Zarządcy dróg, Policja, organy sprawujące nadzór nad  na bieżąco. Realizacja wniosków ma
organizacją ruchu
odzwierciedlenie w realizacji zadań.
Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
 m. Dębienko – droga Nr 5 (wprowadzenie pasa
oddzielającego pasy ruchu do jazdy w
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przeciwnych kierunkach, azyle dla pieszych,
Oddział Zachodni w Poznaniu
budowa chodników, budowa 3 przejść dla
pieszych),
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 ujęto w poz. 2.2.3
 „Akcja 30 i 40” - obszarowe ograniczenia
prędkości do 30 i 40 km/godz.,
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 System sterowania ruchem – objęto 192
skrzyżowania,
Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 budowa chodników w otoczeniu 12 dróg
Oddział Zachodni w Poznaniu
krajowych
 budowa 4 samowzbudnych sygnalizacji dla
pieszych,
 budowa chodników i scieżek pieszo rowerowych w m. Urbanie – Chrustowo,
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Powiercie, Grabów, Oborniki, Gniezno, odc.
Śrem – Nochowo – Wyrzeka i m. Śródka – razem
3 175 m,
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu



budowa dróg rowerowych – 3375 m w 2003 r.
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2.2.4

2.2.5

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)
 skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 4 – budowa
sygnalizacji świetlnej,
 droga nr 5 w m. Dziekanowice – budowa
„lewoskrętów”, wyznaczenie przejść dla pieszych
i budowa chodników,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Zachodni w Poznaniu
 droga nr 6 m. Świba – budowa „lewoskrętu”,
 droga nr 11 m. Motylewo, Suchy Las, Mieszków,
- budowa „lewoskrętów”, sygnalizacji świetlnej,
 droga ne 92 m. Golina – budowa ronda,
 droga nr 36 m. Rawicz – sygnalizacja świetlna
 przebudowa lub modernizacja dróg, w tym:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
budowa rond, obwodnic, sygnalizacji świetlnej
– 34 miejsca
 wyposażenie 6 skrzyżowań w nowe sygnalizacje
świetlne oraz modernizacja 13,
 nowe (o lepszych parametrach0 oświetlenie
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
10 ulic – 4 100m,
 oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas
plastycznych miejsc szczególnie niebezpiecznych
– 89 m2.
Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”,
 „Zdecentralizowany System Kontroli Prędkości” władze samorządowe szczebla gmin i powiatu
wdrożenie we Wrześni pilotażowego programu
wrzesińskiego, KPP we Wrześni
kontroli prędkości
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Zachodni w Poznaniu






WORD Poznań


Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

droga nr 2 m. Starczanowo i m. Brzeźno –
wyznaczenie „lewoskrętu” oraz azylu dla
pieszych,
droga nr 5 odcinki: Śmigiel – Leszno oraz
Komorniki – Głuchowo – przebudowa 16
skrzyżowań („lewoskręty, pasy włączania,
przebudowa zjazdów, przejścia dla pieszych,
budowa zatok autobusowych, budowa ronda,
budowa sygnalizacji świetlnej),
droga nr 10 odcinek Piła – Okaliniec –
przebudowa 4 skrzyżowań (lewoskręty, azyle dla
pieszych),
drogi nr 11,12, 24 odcinki: Mieszków - Pleszew ,
obwodnica m. Piła, Kalisz – Pleszew, Pniewy –
Skwierzyna ( przebudowa 20 skrzyżowań, azyle
dla pieszych, budowa wysp oddzielających
przeciwne kierunki ruchu, budowa pasów
wyłączania i włączania)
Budowa parkingu w otoczeniu WORD Poznań
Poprawa brd w obrębie skrzyżowania ulic Braci
Niemojowskich i Warszawskiej w Kaliszu, tj. na
skrzyżowaniu zlokalizowanym bezpośrednio przy
siedzibie WORD Kalisz
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2.2.6

2.3.
2.3.1

Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 „Niebezpieczne przewozy” – szczególny nadzór
nad przewozami materiałów niebezpiecznych.
Badania prowadzone razem z organizacjami
zrzeszającymi przewoźników oraz ITD.
WRD KWP w Poznaniu, Komendy Powiatowe Policji,  „Pieszy” – cykliczne działania ukierunkowane na
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
pieszych popełniających wykroczenia,

„Transport” – 1x/kwartał wzmożone kontrole
przewozów ludzi i rzeczy,
 „Pomiar” – cykliczne działania ukierunkowane na
nietrzeźwych kierujących,
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)


2.3.2

2.3.3

2.3.4

„ Jabłko – cytryna – GENERALnie zwolnij” –
nagradzanie przez dzieci jabłkiem lub cytryną
tych kierowców, którzy przestrzegają nakazanych
WRD KWP w Poznaniu, firma ubezpieczeniowa
prędkości w obrębie szkół ( jabłko) je przeGENERALI
kraczają (cytryna),
 „Prędkość” - cykliczne działania ukierunkowane
na kierujących przekraczających dozwolone
prędkości jazdy,
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)
Cykliczne zmieniane ekspozycje wizualne nastawione
WORD Kalisz, WORD Poznań, WORD Piła
na ostrzeganie i edukację kandydatów na kierowców –
także w 2.3.4.
Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 „Piłeś – nie prowadź” – akcja prewencyjno Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”
edukacyjna
 „ Piłeś, kierowałeś – jesteś przestępcą” –
WRD KWP w Poznaniu, gazeta „Głos Wielkopolski”,
kampania prasowa
MIVA POLSKA
 „Krzyś” – akcja mająca na celu bezpieczne
powroty z imprez towarzysko – rozrywkowych,
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd


Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
województwa wielkopolskiego


WRD KWP w Poznaniu, PZU Życie S.A.,w Poznaniu,
MAN Bus Polska, NEOPLAN Bus Polska, WORD
Poznań, Wojewódzka Rada BRD, Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, firma ubezpieczeniowa
GENERALI, gazeta „Głos Wielkopolski”, MIVA
POLSKA, Biuro Prasowe Episkopatu Polski, Radio
RMF/FM







Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”.
Patronat Wojewody Wielkopolskiego



organizacja lub współudział w organizacji rajdów,
konkursów nie wymienionych w innych pozycjach
– razem 34 imprezy,
„Bądź bezpieczny nie tylko na drodze
– klasy I – III” – program edukacyjny,
„Bądź bezpieczny nie tylko na drodze – klasy
IV – VI” – program edukacyjny,
„ Bezpieczne dziecko na drodze” - program
edukacyjny w formie zabawy dla najmłodszych
dzieci,
„Konkurs przedwakacyjny” - propagowanie
bezpiecznych zachowań wśród dzieci.
„Poszukiwany – Poszukiwana” – akcja na rzecz
pozbycia się nieufności wobec Policji,\
objęcie patronatem programu TVP3
„MOTO FLESZ”
podjęcie inicjatywy dobrowolnych badań
psychologicznych kierowców w wytypowanych
pracowniach badań psychologicznych
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Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”.
Patronat Wojewody Wielkopolskiego

uczestnictwo w targach POZNAŃ Motor Show
2003, w tym:
- urządzenie stoiska,
- pokazy,
- wydanie CD z materiałem edukacyjnym,
- zorganizowanie konferencji „Trzeźwość
warunkiem bezpieczeństwa na drodze”


WORD Leszno

WORD Leszno, Automobilklub Leszno, KPP Kościan

WORD Poznań, Komenda Miejska Policji w
Poznaniu, Stowarzyszenie „ Droga i Bezpieczeństwo”

WORD Poznań, WORD Kalisz, WORD Konin, WORD
Piła, WORD Leszno
Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgu w Poznaniu
– organizator
współrganizatorzy:
Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe
Policji,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w
Kaliszu. Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu,
władze samorządowe,
Wojewódzka Rada BRD,
sponsorzy
Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w
Poznaniu
Kluby sfederowane w PZM
Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”
WORD Kalisz, WORD Konin i Kuratorium Oświaty w
Poznaniu

opracowanie i wydanie broszur pn,:
- „Z rowerem za pan brat”
- „Moja droga do szkoły dla najmłodszych”,
- „Postępowanie mandatowe. Mandaty karne.
Kary administracyjne. Punkty karne.
 „STOP wypadkom” – konkurs i plebiscyt,
 rajd samochodowy „YETI”,
 Międzynarodowy Turniej Wiedzy brd dla dzieci
niepełnosprawnych,
 ekspozycja tematyki brd z okazji V Rundy
Kartingowych Mistrzostw Polski
 Rajd Samochodowy „STOP ŚMIERCI”
Plansze o tematyce brd na terenie WORD Poznań:
 „Młodzi kierowcy”
 „Piłeś – nie jedź”
 „ Bądź widoczny na drodze”
 „Zderzenie czołowe”
 „Dobowy rozkład wypadków w dniach tygodnia”
 Szkolenie i ocenianie umiejętności potrzebnych
do uzyskania karty motorowerowej
Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Turniej
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2003 (dla szkół
podstawowych i gimnazjów)
 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
2003. ( dla szkół ponadgimnazjalnych ).



Jazdy sprawnościowe dla kierowców
samochodów osobowych na torze Poznań



współudział w organizacji i realizacji „Szkoły
Doskonalenia Techniki Jazdy” na terenie b.
lotniska w m. Bednary
Szkolenie nauczycieli wychowania
komunikacyjnego
Prowadzenie w szkołach przez pracowników
WORD Kalisz zajęć z wychowania
komunikacyjnego.
III edycja programu Moja rodzina jeździ
bezpiecznym samochodem




WORD Kalisz, Kuratorium Oświaty, Szkoły

Firma OPEL SZPOT, WORD Poznań, Komendy policji 
wszystkich szczebli, władze samorządowe. Patronat
wojewody wielkopolskiego

WORD Kalisz

Budowa i wyposażenie „Miasteczka Ruchu
Drogowego” na terenie WORD
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4.16. Województwo zachodniopomorskie
Nr działania
Instytucja
1.
Stan bezpieczeństwa

Nazwa projektu

2.1.2

Dane dotyczące stanu brd w województwie
zachodniopomorskim
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
System brd w województwie
Utworzenie wojewódzkich baz danych o zdarzeniach drogowych (GAMBIT A2/3)
Policja
System Ewidencji Wypadków i Kolizji
Kształcenie kadr brd (GAMBIT A4/2)

2.1.3

Szkolenie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach (GAMBIT B4/2)

KW Policji
2.
2.1
2.1.1



Bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w
wyznaczonym miejscu
 Bezpieczna droga do szkoły

Policja
2.1.4

WORD Szczecin
Inne szkolenia związane z brd


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
KW Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych



Szkolenie kierowców przewożących dzieci
autobusami szkolnymi
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego przy
Policja
wprowadzaniu organizacji ruchu,
 Kursy dla nauczycieli wychowania
ZORD
komunikacyjnego
 Kurs dla diagnostów i kandydatów na
ZORD
diagnostów
 Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
ZORD
Opracowanie i rozpowszechnienie metod określania efektywności drogowych środków poprawy brd
(GAMBIT B4/3)
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

2.1.5



2.1.6

Przygotowanie przewodników i katalogów drogowych środków brd (GAMBIT B4/4)

2.1.7

Opracowanie i wdrożenie sieci drogowych stacji pomiarowych (GAMBIT B1/8)

2.1.8

Inne projekty związane z doskonaleniem systemu brd
 Nie zrób sobie krzywdy
Przekazanie wiedzy słuchaczom na temat unikania
zagrożeń w ruchu drogowym
 Współpraca z władzami administracji
samorządowej, Policją i innymi instytucjami
odpowiedzialnymi z brd w województwie
 Bezpieczny powiat Szczecinecki
 Bezpieczeństwo Komunikacyjne - stan
techniczny pojazdów
 Bezpieczeństwo komunikacyjne –monitoring
przewozów mat. nieb. i wyznaczanie tras
alternatywnych
 Powiatowy program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku
publicznego

Policja, Radio plus
WORD

Powiat Szczecinek

KPP Choszczno
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Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
Policja , zarządy drogowe
2.2
2.2.1

 Drogi alternatywne nad morze
Wyznaczenie i oznakowanie oraz przegląd tras
odciążających dla dróg obciążonych nadmiernym
ruchem pojazdów

Projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w ich otoczeniu
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędkości (GAMBIT B1/5)

-

Ograniczenie prędkości jazdy do 40 km
na ulicy Długiej w Trzebiatowie,
Białobolice –Trzebiatów,
na ulicy Rapackiego w Gryficach

 Projekt stałej organizacji ruchu
Ograniczenie prędkości do 40 km/h pod tablicami
miejscowości Brodniki , Dziadowo Tąpadły
 Projekt stałej organizacji ruchu
Redukcja licznych wypadków drogowych na rogach
nr: 41-155; 41-176; 41-177; 41-173 w m. Tąpadły
 Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Łabuń
Wlk.
Ze względu na brak ciągów pieszych – ograniczenie
prędkości w miejscowości Łabuń Wlk. Do 40 km/h
oraz poprawa oznakowania przejścia dla dzieci
(szkoła)
 Ograniczanie prędkości jazdy – Gwda Wielka

Zarząd Dróg Powiatowych Gryfice

Zarząd Dróg Powiatowych W Łobzie

GDDKiA w Szczecinie



PZD i Policja w Szczecinku

Starosta Kamieński

Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Starosta Goleniowski
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Komenda
Wojewódzka Policji Wydział Ruchu Drogowego w
Szczecinie

Ograniczanie prędkości jazdy do 40 km/h –w
miejscowości Juchowo
 Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości – 1 projekt
Wprowadzenie ograniczeń prędkości w miejscowości
z dodatkowym oznakowaniem ostrzegającym o
dzieciach
 Bezpieczeństwo komunikacyjne
Ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym w
m. Juchowo do 40km/h
 Oznakowanie ścieżek rowerowych
Odnowienie istniejących linii oznakowania poziomego
ścieżki rowerowej
 Weryfikacja lokalnych ograniczeń prędkości
Ograniczenie prędkości na drodze powiatowej nr 17431 w miejscowości Dobie
 Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości do 40 km/h na terenie m. Szczecina w
perspektywie obniżenia dopuszczalnej prędkości
jazdy do 50km/h
 Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości – 1 projekt
Wprowadzenie ograniczeń prędkości w
miejscowościach
 Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości
Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń
prędkości odbywa się w ramach komisji
bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Marszałku
Województwa Zachodniopomorskiego
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2.2.2

Wdrożenie środków uspokojenia ruchu (GAMBIT B1/7)
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Komenda
Wojewódzka Policji Wydział Ruchu Drogowego w
Szczecinie
Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Zarząd Dróg





Wdrażanie środków uspokojenia ruchu

Bezpieczeństwo komunikacyjne wykonanie
programu zwalniającego w m. Barwice



Wdrożenie środków uspokojenia ruchu w
rejonach koncentracji mieszkaniowej poprzez
wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych w
ciągu dróg o znaczeniu lokalnym
 Wdrożenie środków uspokajania ruchu – 3
projekty
Montaż 5 progów zwalniających wraz z
oznakowaniem pionowym i poziomym
 Projekt stałej organizacji ruchu
Progi spowalniające x 3; znaki: 4xd-6; 2xp-10; drogi
gminne m. Pogorzelica ul. Wojska Polskiego
 Na drodze gminnej w pasie nadmorskim w
Mielnie, ul. 1-go maja modernizacja drogi z
jednoczesną budową 2-ch progów zwalniających
 Wprowadzenie strefy zamieszkania znakami D40, D-41

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdroje

Zarząd Gminy Rewal
Urząd Gminy w Mielnie
Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

 Stała organizacja ruchu w m. Dąbki
Zainstalowanie progów zwalniających; zakaz ruchu
rowerów na poszczególnych ulicach; wprowadzenie
zakazów nie poszczególnych ulicach
 Uspokojenie ruchu w m. Warszkowo w ciągu
drogi nr 6 od km 185+200 do km 185+700
Zmiana organizacji ruchu – oznakowanie poziome,
zawężenie przekroju jezdni, azyle na przejściu dla
pieszych
 Ustawienie barier ochronnych w pasie rozdziału
drogi krajowej nr 3, Wielgowo – Kijewo od km
85+90 do km 92+500
 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul.
Łużyckiej w m. Gryfino w ciągu drogi krajowej nr
31 km 20+587
 Budowa i remont chodnika w m. Manowo w
ciągu drogi kraj. nr 11 od km 53+658 do km
55+580
 Uspokojenie sygnalizacji świetlnej oraz
uspokojenie ruchu w m. Mierzyn w ciągu drogi
krajowej nr 10, skrzyżowanie ulicy Weleckiej z ul.
Topolową km 7+137
 Uspokojenie ruchu w miejscowości Sianów w
ciągu drogi krajowej nr 6 od km 151+600 do km
152+275
Zmiana organizacji ruchu: zawężenie przekroju drogi,
budowa lewoskrętu, azylowanie ruchu pieszego,
budowa ciągów pieszych

Urząd Gminy Darłowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Szczecinie
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2.2.3

Środki poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów (GAMBIT B2/5)
 Uregulowanie ruchu pieszych z jednoczesnym
uspokojeniem ruchu drogowego
Zarząd Powiatu Myśliborskiego
Wykonanie znaku d-6, aktywnego na maszcie
sygnalizacji ulicznej z wysięgnikiem
Urząd Marszałkowski Województwa
 Projekt polega na analizie, planowaniu,
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd
projektowaniu i wykonaniu zadań z zakresu
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Komenda
poprawy komfortu i bezpieczeństwa wszystkich
Wojewódzka Policji Wydział Ruchu Drogowego w
uczestników ruchu drogowego.
Szczecinie
 Projekt stałej organizacji ruchu
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Kołobrzeg
Strefa zamieszkania:4xd-41; 4xd-40; 4xa-7


Budowa ścieżki rowerowej (w okresie
sprawozdawczym 3 km) i chodnika docelowo na
długości 13,2 km)
 Czasowa organizacja ruchu w sezonie letnim

Zarząd Powiatu Kamieńskiego
Urząd Gminy Postomino



Zarząd Powiatu Goleniów, Gmina Stepnica

Budowa chodnika w miejscowości wzdłuż trasy
turystycznej



Budowa chodnika na drodze uczęszczanej przez
dzieci i młodzież do szkoły w polanowie, ul.
Mokra
 Budowa kładki dla pieszych w mielnie;
wyeliminowanie ruchu pieszego z jezdni

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

 Budowa chodnika na drodze powiatowej w
Kretominie


Oznakowanie drogi powiatowej nr 17-431 w m.
Dobie znakami ostrzegawczymi a-17 „dzieci”



Na drogach gminnych (w pasie nadmorskim) w
Mielnie oddzielenie ruchu pieszego od jezdni
poprzez montaż słupków z łańcuchami
 Modernizacja drogi powiatowej i dróg gminnych
w Mielnie
Urząd Gminy w Mielnie



W miejscu zagrożonym wypadkami na drodze w
Łazach (pas nadmorski) ustawiono znaki
ostrzegawcze a-17 i zakazu b-36 – ułatwiony
wgląd na drogę
 Modernizacja chodników w Sarbinowie ul.
Nadmorska, w Mielnie ul. Chrobrego i kościelna


Urząd Gminy Brojce

Wyznaczenie 2 dobrze oznakowanych przejść
dla pieszych



Wyznaczenie 2 dobrze oznakowanych przejść
dla pieszych na drodze powiatowej nr 41-353 w
m. Wićmice
 Oznakowanie 22 km ścieżek rowerowych
biegnących wzdłuż dróg gminnych i powiatowych
w Polanowie
 Poprawa bezpieczeństwa dzieci – ograniczenie
prędkości jazdy, zakazy zatrzymywania się
pojazdów
 Ograniczenie parkowania na chodnikach

Urząd Miasta i Gminy w Płotach
Urząd Miasta i Gminy w Polanowie

Zarząd Dróg Powiatowych Łobez
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2.2.4

Ochrona zabudowy oraz poprawa
bezpieczeństwa pieszych – wyeliminowanie
ruchu samochodów ciężarowych , poprawa
bezpieczeństwa ruchu pieszego
 Zmiana organizacji ruchu – Węgorzyno i
Zarząd Dróg Powiatowych Łobez
Runowo
Wykonanie przejść dla pieszych w okolicy urzędu
pocztowego i posterunku policji na ul. Runowskiej i
przejść dla pieszych w rejonie szkoły na ul.
Węgorzyńskiej
 Przebudowa przejścia przez m. Pyrzyce w ciągu
drogi krajowej nr 3 od km 123+895 do km
125+285
Uspokojenie ruchu w miejscowości poprzez budowę
2-ch rond na skrzyżowaniu z drogami 106 i 122,
pasów włączeń i wyłączeń, przejść dla pieszych i
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
rower
Oddział w Szczecinie
 budowa sygnalizacji świetlnej oraz uspokojenie
ruchu w m. Mierzyn dr. Kraj. Nr 10 skrzyżowanie
z ul. Topolową – km 7+137
 budowa sygnalizacji wzbudzanej na ul. Łużyckiej
w m. Gryfino – ciąg drogi krajowej nr 31 km
20+587
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach koncentracji wypadków (GAMBIT B4/1)


2.2.5

Przebudowa skrzyżowania drogi nr 171 z drogą
nr 172 w m. Barwice
 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 167 z drogą
nr 169 w m. Tychowo
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie
 Przebudowa przejścia przez m.Wisełka i
Kołczewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102
 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 107 z drogą
nr 103 w m. Kamień Pomorski
Inne projekty poprawy brd na drogach i w ich otoczeniu w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu


Konieczność uregulowania ruchu pojazdów, z
jednoczesnym jego uspokojeniem w związku z
otwarciem nowego centrum handlowego
Wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie
nowego (dodatkowego) oznakowania pionowego
 Uspokojenie ruchu drogowego
Ustawienie luster drogowych w celu poprawy
widoczności na skrzyżowaniach
 Wycinka zadrzewienia, koszenie traw w pasie
drogowym w celu poprawy widoczności
 Zmiana organizacji ruchu na ul. Klonowej w
Gryficach (wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego
 Zmiana organizacji ruchu na ul. Dworcowej i
Bohaterów Warszawy w Rewalu (przebudowa
chodników)
 Przegląd i uzupełnienie oznakowania w ciągu dr.
Powiatowych 41-125, 41-176, 41-177 ustawienie
znaków B-20 „STOP” oraz znaków
ostrzegających o sprzyżowani.
 Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na ul.
Rynek w Trzebiatowie,

Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu

Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział
Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
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Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Komenda
Wojewódzka Policji Wydział Ruchu Drogowego w
Szczecinie





Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie



Miasto Świnoujście

Poprawa stanu oznakowania dróg wojewódzkich

Wymiana, uzupełnienie, korekta istniejącego
oznakowania, ustalona przy udziale tutejszej
policji
Modernizacja drogi krajowej nr 3

 Stała zmiana organizacji ruchu na ul. Dworcowej
Poprawa organizacji ruchu – wprowadzenie
dodatkowego oznakowania


Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu



Budowa 2 zatok autobusowych w miejscowości
Chniram
 Stała zmiana organizacji ruchu na ul. 1000-lecia
Poprawa organizacji ruchu – wprowadzenie
dodatkowego oznakowania pionowego i
nieznacznych modyfikacji istniejącego
 Zmiana organizacji ruchu – Resko

ZDP Łobez



Ustawienie barier ochronnych w pasie
rozdzielającym w ciągu drogi krajowej nr 3 – od
Wielgowa do Kijewa km 85+900 do 92+500
Szczególne projekty podnoszące efektywność kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
 Poprawa stanu technicznego pojazdów
Działania skierowane są na szczegółowe kontrole
stanu technicznego pojazdów wyjeżdżających ze
KPP Łobez Wspólnie PSP Łobez
stacji kontroli pojazdów; kontrole autobusów
przewożących dzieci oraz pojazdy przewożące
materiały niebezpieczne
 kontrola prędkości
 kontrola stanu technicznego pojazdów
KP Policji
 Prowadzenie akcji pod nazwami „Tydzień
Trzeźwości Na Drogach” i „Pomiar”
Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników
 Działania pod kryptonimem „Niebezpieczne
Przewozy”;
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, PSP w
Działanie to jest realizowane głównie na drodze
Choszcznie
krajowej nr 10 na odcinku wapnica – prostynica;
ukierunkowane są na kontrolę przewoźników
wykonujących transport materiałów niebezpiecznych
 Działania realizowane pod kryptonimem
„Trzeźwość”
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
Ukierunkowane są na kontrolę kierujących i pieszych,
korzystających z drogi będąc pod wpływem alkoholu
 Wykorzystanie technicznej rejestracji wykroczeń
w ruchu drogowym na terenie m. Szczecina,
polegających na wjeździe na skrzyżowanie przy
wyświetlanym sygnale czerwonym
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 Radarowy pomiar prędkości przy wykorzystaniu
technicznej rejestracji wykroczeń w ruchu
drogowym
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie

2.2.6

Budowa chodników w m. Chniram
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 Działania realizowane pod kryptonimem „Pieszy”
Ukierunkowane są na kontrolę kierujących i pieszych,
naruszających przepisy ruchu drogowego we
wzajemnych relacjach
 Działania realizowane pod kryptonimem
„Rowerzysta”
Ukierunkowane są na kontrolę kierujących
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
jednośladami pod kątem ich stanu trzeźwości oraz
znajomości przepisów ruchu drogowego (głównie
zachowania się w rejonach skrzyżowań i podczas
zmiany kierunku jazdy)
 „Prędkość”
Działania policji polegające na kaskadowym pomiarze
prędkości pojazdów poruszających się na drogach
krajowych i wojewódzkich
 „Pieszy”
Ukierunkowane na ujawnianie przez policjantów
wykroczeń popełnianych przez pieszych i na szkodę
pieszym
 „Bezpieczny weekend”
Ukierunkowane działania na zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w
czasie wyjazdów w rejony nadmorskie
Policja
 „Niebezpieczne przewozy”
Kontrola ładunków niebezpiecznych
 „Kabotaż”
Działania ukierunkowane na kontrolę przewoźników
wykonujących międzynarodowy transport drogowy
 „Pomiar”
Ukierunkowane działania na ujawnianie nietrzeźwych
uczestników ruchu drogowego oraz przestępstw
związanych z motoryzacją
 „Transport”
kompleksowa kontrola zestawów ciężarowych
Edukacja, uświadamianie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kampanie propagandowe nt. zagrożeń związanych z nadmierną prędkością (GAMBIT B1/1)
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, Straż
Miejska

2.3.
2.3.1



2.3.2

Akcje promocyjne mające na celu
uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego
WORD
skutków i zagrożeń wynikających z poruszania
się z nadmierną prędkością
Kampanie propagandowe związane z młodymi kierowcami (GAMBIT B3/1)

2.3.3

Kampanie propagandowe związane z nietrzeźwymi użytkownikami dróg


Akcje promocyjne uświadamiające kierowcom
zagrożenia, skutki wynikające z prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu
Inne projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym, uświadamianiem i promowaniem brd
WORD

2.3.4

Policja i Poczta Polska

WRD KWP, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji,
Finlife

 Szkolenie pracowników poczty polskiej
szkolenie listonoszy, którzy poruszają się w pracy
rowerami
 Wspomaganie wychowania komunikacyjnego
przez policjantów pionu ruchu drogowego
Szkolenie policjantów z zakresu teorii i profilaktyki
prowadzenia zajęć z zakresu prowadzenia lekcji z
dziećmi klas i-iii szkół podstawowych

180

Stan brd w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 r.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Policja

WORD Szczecin

WORD, Sponsorzy

KP Policja, Masmedia (radio i tv lokalna)
Policja, Pzd, Szkoły, Wydział Oświaty, Straż Miejska
KP Policji, Starostwo, Dyrekcje Szkół
KP Policji, Wydział Komunikacji, masmedia lokalne
Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Polski Związek
Motorowy, Współorganizatorzy, Policja Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego
Polski Związek Motorowy – Wspiera: KG Policji,
MENIS oraz Krajowa Rada BRD
LOK Łobez, Policja, Starostwo Powiatowe w Łobzie,
Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne i
Ponadpodstawowe
Starostwo Powiatowe w Łobzie, Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat Łobezki, LOK Łobez

Festyn propagujący bezpieczeństwo ruchu
drogowego przeznaczony dla dzieci i ich
opiekunów
 Egzamin na kartę rowerową
Współpraca z policją z ruchu drogowego w zakresie
przepisów ruchu drogowego – skierowana do dzieci i
młodzieży ubiegającej się o uprawnienia do
kierowania rowerem i motorowerem
 Festyn rodzinny bezpieczna droga – bezpieczne
wakacje
Uświadamianie wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego (piesi, kierowcy, dzieci, dorośli) jak ważne
jest i jak chroni przed niebezpieczeństwem
przestrzeganie przepisów
 Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród
kierowców
 Bezpieczne dojście do szkół, organizowanie
konkursów i imprez ze znajomości przepisów
ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej
 Powiatowy turniej „bezpieczeństwo ruchu
drogowego” dla młodzieży szkół
 Upowszechnienie zmian w ustawie - Prawo o
ruchu drogowym i w aktach wykonawczych

 Ogólnopolski turniej wiedzy o bezpieczeństwie
ruchu drogowego




Ogólnopolski turniej motoryzacyjny (dla uczniów
s.p.g)
Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju
wiedzy o brd
Powiatowy turniej wiedzy prewencyjnej

 Audycje radiowe:
1. Czy znasz przepisy ruch drogowego
2. Czy jesteśmy bezpieczni na drogach Koszalina i
okolic.
 Pomarańcza i cytrynka - Akcja terenowa na
ulicach Koszalina
Cykliczna akcja polegająca na wręczaniu przez dzieci
kierowcom pomarańczy lub cytrynki w zależności od
sposobu jazdy kierowcy
 Jeżdżę bezpiecznie rowerem Konkurs plastyczny
 Bezpieczne wakacje

ZORD

ZORD, Komenda Miejska Policji w Koszalinie

ZORD szkoły, starostwa, gminy
ZORD
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