KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

CZĘŚĆ I
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz działania realizowane w tym zakresie
w 2001 r.
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1. Wprowadzenie
Zagrożenie mieszkańców Polski wynikające z liczby i skutków wypadków drogowych jest niewspółmierne wyższe niż w innych krajach europejskich, i to mimo
znacznie niższego u nas wskaźnika motoryzacji. Podejmowane od kilku lat prace
nad poprawa istniejącego stanu, koordynowane były przez Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego powołaną uchwałą 92/93 RM jako międzyresortowy zespół koordynacyjny. Rada ta była reaktywowana w ostatnich latach kolejnymi Zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów, a na jej czele stali kolejno Wicepremierzy, Premier i
ministrowie właściwi ds. transportu. Ponadto należy w tym miejscu odnotować
podpisanie w dniu 29 września 2001 r. przez Prezydenta RP znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi przepisami, które weszły w życie z
dniem 1 stycznia 2002 r. powstała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Rady BRD. Jest to o tyle istotne, iż od tej chwili Krajowa Rada i Rady Wojewódzkie są organami ustawowymi z jasno określonym składem i
obowiązkami. Powstała sytuacja prawna pozwala na intensyfikację działań na rzecz
brd i sprawniejsze realizowanie Krajowego Programu Poprawy BRD w Polsce.
Obecnie Krajowej Radzie BRD przewodniczy Pan Marek Pol – Wiceprezes RM, Minister Infrastruktury mający dwóch zastępców:
 Pana Mieczysława Muszyńskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz
 Jerzego Mazurka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
Obsługę Krajowej Rady BRD tak jak to było dotychczas prowadzi Sekretarz Rady
przy pomocy Sekretariatu Krajowej Rady BRD stanowiącego samodzielną jednostkę
organizacyjną w Ministerstwie Infrastruktury. Do najważniejszych zadań Krajowej
Rady BRD należy m. in. proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie
programów poprawy brd w oparciu o propozycje przedstawiane przez ministrów,
inicjowanie badań naukowych i współpracy zagranicznej oraz kształcenia kadr
administracji publicznej, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych oraz umów
międzynarodowych, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz
analiza i ocena podejmowanych działań.
Na czele Wojewódzkiej Rad BRD z mocy ustawy stoi wojewoda mający dwóch zastępców: marszałka województwa oraz wojewódzkiego komendanta Policji. Do
ustawowych obowiązków Wojewódzkich Rad BRD należy m. in. koordynowanie i
określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach brd, opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa
miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków wojewódzkich
ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę brd, inicjowanie
współpracy międzywojewódzkiej i działalności edukacyjno-informacyjnej. W pracach Wojewódzkich Rad mogą brać udział również przedstawiciele instytucji pozarządowych, pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek naukowo - badawczych oraz niezależni eksperci.
Poczynione na przestrzeni ostatnich lat działania mające na celu szeroko rozumianą popularyzację problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego doprowadziły do
poszerzania kręgu podmiotów zainteresowanych ową tematyką. Obok dużych instytucji takich jak firmy ubezpieczeniowe, czy też media należy wymienić wiele
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mniejszych instytucji działających lokalnie. Jest to pozytywne zjawisko wskazujące,
iż wypadki drogowe i ich konsekwencje, które jeszcze parę lat temu dla wielu ludzi
były nieistotne, teraz postrzegane są nawet przez małe społeczności jako niepożądany element naszego życia. Istotnym dla dalszej działalności na polu bezpieczeństwa był fakt przyjęcia w dniu 8 maja 2001 r. przez Radę Ministrów Krajowego
Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Jego podstawowym założeniem jest stworzenie systemu współdziałania organów administracji
rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania brd w regionach, powiatach i
gminach poprzez m. in. oddziaływanie w sposób bezpośredni na zachowania użytkowników dróg. Przyjęte cele podzielono na cel krótkoterminowy polegający na
zmniejszeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadów drogowych do 5 500 do końca
2003 oraz cel długoterminowy zakładający spadek tej liczby o kolejne 1 500 do
końca 2010 r. Według wstępnych danych cel krótkoterminowy został osiągnięty już
pod koniec 2001 r. Dla osiągnięcia celu długoterminowego konieczne jest zidentyfikowanie wszelkich działań na rzecz brd. Program zakłada, że największą redukcję
zagrożenia na polskich drogach można osiągnąć poprzez koncentracje działań na
siedmiu problemach: nadmierna prędkość jazdy, młodzi kierowcy, niechronieni
użytkownicy dróg, nietrzeźwi użytkownicy dróg, ciężkość wypadków, przejścia dróg
przez małe miejscowości i miejsca koncentracji wypadków drogowych (czarne
punkty).
W wyniku podjętych działań rok 2001 okazał się kolejnym, w którym w statystykach policyjnych odnotowano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. I tak, liczba zabitych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o
12,1%, liczba rannych o 6,6%, zaś liczba wypadków drogowych o 4,8%. Niestety
musimy mieć świadomość, że nadal stan bezpieczeństwa w Polsce jest dalece niezadowalający, a skutki wypadków drogowych stanowią ok. 2,7% Produktu Krajowego Brutto nie licząc tragedii rodzinnych i skutków społecznych z nimi związanych.
Przedkładane Sprawozdanie zawiera:
- w części pierwszej - ocenę istniejącego stanu ze szczególnym uwzględnieniem
minionego roku, podejmowane środki zaradcze i efekty ich wdrożenia oraz
wnioski do dalszych działań,
- w części drugiej - opis szczegółowych działań podejmowanych przez członków
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ich podległe lub zależne jednostki, instytucje pozarządowe oraz jednostki naukowo-badawcze.
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2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami.
Stan bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach w porównaniu z innymi krajami
jest nadal alarmujący. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach straciło życie
ponad 66 tys. osób, czyli średnio 18 osób dziennie, a obrażenia odniosło prawie
700 tys. osób. Ostatnio jednak pojawiły się pewne pozytywne tendencje (rys.1).
Rok 2001 był czwartym z rzędu, w którym zanotowano spadek liczby zabitych (w
stosunku do 2000 r o 12%), liczby wypadków (o 6%) i rannych (o 5%). Nadal
jednak na polskich drogach stale zwiększaja się liczba kolizji (zdarzeń jedynie ze
stratami materialnymi), których w 2001 roku zarejestrowano ponad 340 tys. Szacuje się, że policja zostaje wezwana jedynie do około 30% kolizji, co pozwala szacować, że rocznie dochodzi do blisko 1 miliona takich zdarzeń (średnio dwie
stłuczki na minutę).
Pomimo pozytywnych zmian i podjętych działań zaradczych zagrożenie statystycznego Polaka jest nadal bardzo wysokie (14 zabitych na 100 tys. mieszkańców) i 23 razy wyższe niż w innych krajach europejskich (rys.3). W Polsce znacznie częściej wypadki kończą się śmiercią. W 2001 roku ciężkość wypadków wynosiła 10
zabitych na 100 wypadków i była 3 razy wyższa niż średnio w Europie.
Rys.1. Wypadki drogowe na tle rozwoju motoryzacji w Polsce w latach 1992-2001
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Zagrożenie na polskich drogach jest różne w różnych rejonach kraju. Analiza danych o wypadkach z 2001 roku wykazała, że - w stosunku do liczby mieszkańców najwięcej osób zginęło na drogach województwa warmińsko-mazurskiego, o najniższym wskaźniku motoryzacji w Polsce (151 sam. osobowych na 1000 mieszkańców). Najniższy wskaźnik liczby zabitych odnotowano w województwie śląskim, w
którym wskaźnik liczby zarejestrowanych samochodów jest o ponad 70 % większy (262 sam. osobowe na tys. mieszk.).
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Rys.2. Zagrożenie mieszkańców na tle poziomu motoryzacji w Polsce w 2001r.
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Istnieje pogląd, że duża liczba wypadków na polskich drogach jest przede wszystkim spowodowane dynamicznym rozwojem motoryzacji. W ostatnim dziesięcioleciu
liczba samochodów osobowych wzrosła o 50%. Są jednak kraje, jak Wielka Brytania czy Niemcy (rys.3), w których wskaźniki motoryzacji są dwukrotnie wyższe niż
w Polsce a zagrożenie mieszkańców (liczba zabitych na 1 mln mieszkańców) jest
znacznie niższe. W większości krajów pomimo wzrostu motoryzacji następuje stały
spadek liczby wypadków i ofiar. Zatem wzrostowi liczby samochodów nie musi towarzyszyć wzrost zagrożenia. Z doświadczeń krajów OECD wynika, ze najbardziej
efektywnym sposobem zmniejszenia zagrożenia na drogach jest prowadzenie systematycznych, wielodyscyplinarnych (edukacja, prawo i nadzór, inżynieria) działań
realizowanych zgodnie z długofalowym Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
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Rys.3. Poziom motoryzacji i zagrożenie mieszkańców w krajach Europy w latach
1990-2000
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2.1. Przyczyny wypadków
Punktem wyjścia dla podjęcia skutecznych tj. zmniejszających liczbę zabitych i
efektywnych (założony efekt możliwie najniższym kosztem) działań prewencyjnych
są analizy danych o wypadkach drogowych, które umożliwiają precyzyjne określenie przyczyn wysokiej wypadkowości. Z prac Instytutu Transportu Samochodowego wykonywanych w oparciu o dane uzyskiwane z Zarządu Ruchu Drogowego KG
Policji wynika, że problemy występujące na polskich drogach od lat nie ulegają zasadniczym zmianom i są to:
1. niespotykane w innych krajach zagrożenie pieszych. Prawie 40% wypadków w
skali kraju i 60% wypadków w dużych miastach to potrącenia pieszych.
Głównym powodem tej sytuacji jest nadmierna prędkość pojazdów;
2. lekceważenie podstawowych przepisów ruchu drogowego (78% wypadków),
w tym najczęściej nieudzielanie pierwszeństwa pieszym i pojazdom, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz jazda z nadmierną prędkością , która powoduje, że kierowcy i
piesi mają często zbyt mało czasu na podjęcie prawidłowej decyzji i skorygowanie błędów w swoim zachowaniu czy na skompensowanie nieprawidłowości
w infrastrukturze;
3. nietrzeźwość kierowców (8% wypadków) i pieszych (4% wypadków). Pomimo powszechnego potępienia są oni nadal zbyt często sprawcami wypadków, a zbyt rzadko kontrolowani i karani za swoje zachowanie;
4. młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata (23% sprawców wypadków), znacznie częściej
mężczyźni niż kobiety, wśród których:
- co 3 potrącił pieszego;
- co 4 jechał z nadmierna prędkością, a co 8 był pijany.
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5. wypadkowość występująca na drogach miejskich (45% wypadków, 19% sieci
dróg) a w szczególności w miastach wojewódzkich (23% wypadków) i zamiejskich drogach krajowych (21% wypadków, 6% sieci dróg), szczególnie na przejściach przez małe miejscowości (6% wypadków). Podstawowym problemem na
drogach w miastach wojewódzkich i na drogach krajowych przechodzących
przez małe miejscowości są potrącenia pieszych. Do wypadków tych bardzo często dochodzi w miejscach przejść dla pieszych, chodnikach i przystankach,
znacznie częściej w dzień niż w nocy. Należy pamiętać, że ofiarami tych zdarzeń
są często dzieci i osoby starsze, które nie potrafią przewidzieć zagrożeń jakie
niesie ruch drogowy. Przyczyną wypadków jest najczęściej nieprawidłowe zachowanie kierowców, którzy nie respektują praw pieszych i nie potrafią przewidzieć, często nieostrożnych, zachowań pieszych.
6. szczególne zagrożenie na drogach krajowych poza obszarem zabudowanym
(13% wypadków, 30% zabitych). Na tych odcinkach dróg dochodzi do najcięższych wypadków, przeważnie zderzeń pojazdów w ruchu. Jednym z poważniejszych zagrożeń są jednak wypadki z udziałem jednego pojazdu, które na drogach krajowych poza obszarami zabudowanymi wydarzają się częściej niż gdzie
indziej. Podstawową przyczyną tych wypadków jest nadmierna prędkość, ale
także zaśnięcie i zmęczenie kierowcy.
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3. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2001 r.
3.1. Liczba wypadków w 2001 roku.
W 2001 roku zaistniało prawie 54 tys. wypadków drogowych, w których zginęło
5,5 tys. osób, a ponad 68 tys. zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego
zmniejszyły się liczby:
- wypadków o 3.532, tj. – 6,6% ,
- zabitych o 760, tj. – 12,1%,
- rannych o 3.444, tj. o – 4,8%.

Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach w
2001 r w porównaniu z 2000 rokiem.
Województwa

Wypadki

Zabici

Ranni

2001r

2000r

2001r

2000r

2001r

2000r

3552

3785

377

454

4395

4735

2665

2862

311

321

3349

3600

2705

3538

358

411

3459

4411

Lubuskie

801

950

145

185

1070

1186

Łódzkie

4814

4712

452

505

5901

5582

Podlaskie

1407

1538

185

201

1723

1910

Małopolskie

5237

5427

384

400

6814

7051

Mazowieckie

5137

5182

775

843

6489

6221

Opolskie

1440

1632

149

167

1944

2196

Podkarpackie

2294

2336

246

267

2855

2886

Pomorskie

3569

3507

328

322

4565

4567

Śląskie

6496

6898

457

588

8218

8512

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Komenda
Stołeczna
Policji*
Ogółem

2208

2284

220

263

2855

2807

1849

1987

277

284

2384

2626

5364

5803

495

603

7012

7443

2174

2445

250

329

2763

2985

2087

2445

125

151

2398

2920

53799

57331

5534

6294

68194

71638

Dolnośląskie
Kujawsko –
pomorskie
Lubelskie

* Okres I-V 2000 roku dane łącznie z terenem KPP Warszawa-Zachód

8

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

sk

ślą

M
az

ie

op
ol
sk

9

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

250

329

284
277
495

457

603

588

600

263
220

322
328

800

775

900

843

–

ur
s

ie

ie

sk

sk

zy

ok
r

M
az

ię
t

Śl
ą

sk
ie
Po
m
or
sk
ie

Po
dl
a

ac
ki
e

ie

e

W
ki
e
ie
lk
Za
op
ch
o
od
lsk
ni
ie
op
om
KS
or
P
sk
łą
ie
cz
ni
e
z
KP
P

o

Św
m
iń
sk

ar

W

e

e

ck
i

sk
i

po
lsk

rp

O

ie

ow

op
ol

Po
dk
a

M
az

M
ał

2445
2087

2445
2174

1987
1849

2284
2208

1538
1407

2336
2294

1632
1440

950
801

2705

3507
3569

3538

2862
2665

3785
3552

6898
6496

5803
5364

5182
5137

5427
5237

4712
4814

7000

151
125

300

267
246

400
384

505
452

ki
e

dz
ki

Łó

Lu
bu
s

ie

sk
ie

sk
ie

Lu
be
lsk

Po
m
or

2000

201
185

167
149

185
145

200

dz
ki
e

ki
e

411
358

–

1000

Łó

Lu
bu
s

ie

321
311

454

500

Lu
be
lsk

400

377

o

Do
ln
oś
lą

3000

ie

ie

w
sk

Ku
ja

4000

Po
m
or
sk

ln
o

5000

M
ał

–

Do
6000

ow
ie
ck
ie
O
po
lsk
Po
ie
dk
ar
pa
ck
ie
Po
dl
as
ki
e
Po
m
or
sk
ie
Śl
ąs
Św
W
ki
ię
e
ar
to
m
kr
iń
z
sk
ys
o
ki
–
e
M
az
ur
sk
W
ie
i
el
Za
ko
ch
p
ol
od
sk
ni
ie
op
om
KS
or
P
sk
łą
ie
cz
ni
e
z
KP
P

w
sk
o

Ku
ja

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Liczba wypadków w latach 2000 i 2001
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3.2. Rytm wypadków drogowych w 2001 roku.
W 2001 roku najwięcej bo 5.525 (tj. 10,3% ogólnej liczby) wypadków zaistniało w październiku, a najmniej 3.174 (tj. 5,9% ogólnej liczby)- w lutym. Natomiast
w 2000 r. najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu - 5.438 (tj. 9,5% ogólnej liczby).
Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia
stwierdzono, że ich nasilenie następuje w piątki. W piątki 2001 roku w 8.781 wypadkach zginęło 871 osób, a rannych zostało 10.905 osób.
Najniebezpieczniejszymi godzinami jest pora od godziny 15.00 do 20.00. W godzinach tych miało miejsce 18.890 wypadków (tj.34,6% ogólnej liczby). Najmniej
wypadków wydarzyło się w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną piątą
rano.
Podobny rytm wypadków notuje się w naszym kraju już od wielu lat.
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Wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące.
Miesiące

Wypadki

Zabici

2001r.

2000r.

Styczeń

3585

3493

Luty

3174

Marzec

2001r.

Ranni

2000r.

2001r.

2000r.

389

437

4459

4228

3672

327

459

3913

4477

3804

4231

370

451

4772

5261

Kwiecień

4005

4525

377

459

5168

5686

Maj

4689

5205

377

503

5901

6549

Czerwiec

5004

5252

472

526

6565

6671

Lipiec

5068

5120

542

561

6816

6984

Sierpień

5272

5438

515

506

6872

6968

Wrzesień

4965

5220

577

633

6432

6351

Październik

5525

5167

674

598

6736

6357

Listopad

5001

4966

553

585

5951

5937

Grudzień

3707

5042

361

576

4609

6169

Razem

53799

57331

5534

6294

68194

71638

Tendencja wypadków w badanym okresie.
Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

2001r

2000=100%

2001r

2000=100%

2001r

2000=100%

Styczeń

3585

102,6

389

89,0

4459

105,5

Luty

3174

86,4

327

71,2

3913

87,4

Marzec

3804

89,9

370

80,6

4772

90,7

Kwiecień

4005

88,5

377

82,1

5168

90,9

Maj

4689

90,0

377

74,9

5901

90,1

Czerwiec

5004

95,3

472

89,7

6565

98,4

Lipiec

5068

98,9

542

96,6

6816

97,6

Sierpień

5272

96,9

515

101,8

6872

98,6

Wrzesień

4965

95,1

577

91,1

6432

101,3

Październik

5525

106,9

674

112,7

6736

105,9

Listopad

5001

100,7

553

94,5

5951

100,2

Grudzień

3707

73,5

361

62,7

4609

74,7

Razem

53799

93,8

5534

87,9

68194

95,2
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3.3. Rodzaje wypadków
Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W
2001 roku zaistniało 24.227 wypadków tego typu, co stanowiło 45% ogółu wypadków. Pociągnęły one za sobą również najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 2.332
(42,2% ogółu zabitych) oraz 26.608 osób rannych (51,5 % wszystkich rannych).

Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.
Rodzaj zdarzenia

Zderzenie się pojazdów w ruchu

Najechanie na

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

Wypadki

Zabici

Ranni

2001r

2000r 2001r

2000r

2001r

2000r

24227

25106

2332

2448

34886

29556

18703

20428

1858

2226

18089

19534

634

716

53

49

807

976

5653

6099

909

1095

8187

8897

3

10

1

2

6

12

48

71

2

6

58

81

118

97

2

1

156

123

2493

2816

226

275

3610

4041

557

623

43

68

712

756

1362

1365

108

124

1682

1659
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3.4. Sprawcy wypadków drogowych.
3.4.1.Kierujący pojazdami.
Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W 2001 roku byli oni
sprawcami 42.860 wypadków (co daje 79,7% ogółu), w wyniku tych zdarzeń
śmierć poniosły 4.262 osoby, a 57.799 zostało rannych. Głównymi przyczynami
wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (12.117 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9.915 wypadków), nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (4.014 wypadków).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących
Przyczyny wypadku

Wypadki
2001r 2000r

Zabici

Ranni

2001r 2000r 2001r 2000r

12471

1711

1894

18233

18510

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

9915

10448

567

572

13755

14301

Wyprzedzanie

3124

3368

387

445

4536

4858

Omijanie

1259

1231

117

127

1395

1334

810

853

111

101

1149

1200

Przejeżdżanie przejść dla pieszych

4014

3990

188

185

4125

4113

Skręcanie

1817

1998

124

130

2164

2381

31

53

2

5

44

63

758

774

27

25

790

809

1275

1557

225

284

1906

2303

Wjazd przy czerwonym świetle

586

646

30

24

842

929

Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

124

122

18

14

147

160

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

1960

1896

57

44

2636

2531

Gwałtowne hamowanie

146

135

6

4

202

179

Jazda bez wymaganego oświetlenia

175

215

28

50

193

224

Zmęczenie, zaśnięcie

536

606

111

129

763

857

Ograniczenie sprawności motorycznej

521

729

57

83

706

939

Nieprawidłowe

Niedostosowanie prędkości do warunków
12117
ruchu

Wymijanie

Zatrzymywanie postój pojazdu
Cofanie
Jazda po niewłaściwej stronie drogi
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3.4.2. Piesi.
Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2001 roku spowodowali oni 9.508 wypadków, w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 1.044 osoby, a rannych zostało 8.805 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 5.362 wypadki tj. 56,4% wszystkich spowodowanych
przez pieszych; następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 1.165 wypadków
oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 817 wypadków. Zaznaczyć
należy, że ofiarami śmiertelnymi w tego typu zdarzeniach są w przeważającej
większości właśnie piesi.

Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.
Przyczyny wypadków

Wypadki

Zabici

Ranni

2001r 2000r 2001r 2000r 2001r 2000r
Stanie na jezdni, leżenie

401

459

180

208

239

263

Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

343

372

80

103

284

299

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

559

611

30

39

543

591

Przed jadącym pojazdem

4358

5025

477

628

4025

4573

Zza pojazdu, przeszkody

1004

1174

59

77

986

1135

74

87

7

9

70

78

1091

1247

71

84

1052

1211

817

845

75

97

784

771

Chodzenie po torowisku

15

15

5

3

10

12

Wskakiwanie do pojazdu w ruchu

22

30

7

6

17

24

21

23

0

2

21

21

539

630

15

19

539

618

Nieostrożne
wejście na
jezdnię

Nieprawidłowe Zatrzymywanie, cofanie
przekraczanie
Przebieganie
jezdni
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

Dzieci do lat 7

Zabawa na jezdni
Wtargnięcie na jezdnię

3.4.3. Pasażerowie.
Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2001 roku spowodowali oni 128 wypadków, pociągnęły one za sobą 18 osób zabitych i 119
rannych.

14

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

3.5. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.
Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na
drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w 2001 roku 6.230
wypadków, co stanowi 11,6% ogółu.
W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 1.782 wypadki mniej (tj. –
22,2%) .

Liczba wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu.
Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

2001r 2000r 2001r 2000r 2001r 2000r
Z winy kierującego

4056

5243

479

676

5634

7247

Z winy pieszego

2009

2511

194

291

1880

2311

Z winy pasażera

19

37

2

5

17

34

Z innych przyczyn

90

121

9

24

98

116

Współwina uczestników ruchu

56

100

12

16

55

94

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

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.
Przyczyny wypadku

Wypadki

Zabici

Ranni

2001 2000r 2001r 2000r 2001r 2000r
Niedostosowanie prędkości do warun- 1629
ków ruchu

2153

224

345

2476

3247

499

552

43

31

685

767

Wyprzedzanie

186

225

28

44

246

301

Omijanie

126

147

13

11

145

167

Wymijanie

113

134

22

12

175

210

74

107

8

13

69

104

260

357

35

37

364

555

Nieprawidłowe

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla
pieszych
Jazda po niewłaściwej stronie drogi

W porównaniu z 2000 rokiem w którym ujawniono ponad 188 tys. kierujących
pojazdami pod wpływem alkoholu, w 2001 roku stwierdzono spadek tej liczby
prawie o 43 tys. osób.
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3.6. Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.
Od stycznia do grudnia 2001 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.821 wypadkach drogowych, ich skutkiem była śmierć 382 osób i rany odniesione przez
2.881 uczestników ruchu.

Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce w latach 1990-2001

Rok

Liczba wypadków

Liczba
zabitych

Liczba kolizji
Liczba ran(zgłoszonych
nych
policji)

Liczba poLiczba
jazdów w sam. os. w
tys.
tys.

Liczba
mieszkańców
w tys.

Ciężkość
Zagrożenie
wypadWskaźnik
mieszkańków (za- motoryzacji
ców (zabici
bici na (liczba s.os.
na 100 000
100 wy- na 1000 mk)
mk)
padków)

1990 50 532 7 333 59 611 106 693

9 041

5 261 38 183

19,2

15

138

1991 54 038 7 901 65 242 130 951

9 860

6 112 38 309

20,6

15

160

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

18,1

14

169

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

16,5

13

176

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

17,5

13

185

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

17,9

12

195

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

16,5

11

208

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

18,9

11

221

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

18,3

11

230

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

17,4

12

240

2000 57 331 6 294 71 638 335 717 13 616 9 673 38 644

16,3

11

250

2001 53 799 5 534 68 194 342408

14,2

10

260

-

-

-

01/00
-6,6
%

-12,1

-4,8

14 0001) 10 0001) 38 6501)

2,8

3,4

Źródło: Komenda Główna Policji - Zarząd Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej,
Instytut Transportu Samochodowego
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4. Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
4.1. Ważniejsze przedsięwzięcia
Zorganizowano trzy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na których zatwierdzono uchwałę w sprawie regulaminu Rady BRD, omówiono stan brd
w kraju oraz przedstawiono działania wojewódzkich rad brd.
Przygotowano założenia polityki informacyjnej Rady BRD (strona internetowa) i
promocji działań na rzecz konkretnych rozwiązań z zakresu BRD.
Sfinansowano szkolenie kadry brd w województwach: podlaskim, małopolskim i
pomorskim. oraz zorganizowano Konferencję szkoleniowo-informacyjną związaną z
działalnością krajowych i wojewódzkich struktur bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakupiono i przekazano zestawy komputerowe dla zabezpieczenia potrzeb Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Prowadzono sprawy związane z wykorzystaniem środków Banku Światowego na
realizację zadań związanych z poprawą brd (część pożyczki na realizację drugiego
projektu drogowego).
Współorganizowano konferencje prasowe nt. zagadnień bezpieczeństwa ruchu na
polskich drogach.
Brano udział w opracowaniu „Polityki transportowej na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju‖ w części dotyczącej brd.
Podjęto starania o zabezpieczenie środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z grantów PHARE - bezskutecznie gdyż temat bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest priorytetowym. Kolejnym staraniem było opracowanie założeń do
podjęcia działań związanych z zaciągnięciem pożyczki z Banku Światowego na poprawę brd.
Brano udział w pracach nadzwyczajnej podkomisji sejmowej nad nowelizacją
ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku podjętych działań Sejm powołał w
drodze ustawy Krajową Radę BRD oraz wojewódzkie rady brd.
Uczestniczono w pracach organizacji międzynarodowych (Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Ruchu drogowego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu,
CEMT, OECD) oraz w naradach i konferencjach międzynarodowych.
Uczestniczono w licznych seminariach, konferencjach i imprezach dotyczących
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problematyki osób niepełnosprawnych, w
tym Międzynarodowej Konferencji TRANSED 2001.
Uczestniczono w pracach nad realizacją Narodowego Programu Zdrowia i Programu Ratowniczo - Gaśniczego, a także w opracowaniu Programu Ratownictwa Medycznego.
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4.2. Współpraca z instytucjami i organizacjami branżowymi
Opiniowano rozwiązania techniczne, projekty norm i instrukcji w zakresie infrastruktury drogowej oraz motoryzacyjnej wpływających na poprawę BRD.
Współuczestniczono w realizacji programu likwidacji „czarnych punktów‖ na drogach.
Uczestniczono w seminariach i konsultacjach resortowych związanych z projektowaniem i funkcjonowaniem środków poprawy brd.
Zlecono współpracującym jednostkom naukowo-badawczym opracowania i analizy
z zakresu brd.
Uczestniczono w pracach dotyczących przygotowania oraz realizacji programów i
inicjatyw związanych z poprawą brd, zarówno rządowych jak i pozarządowych.
4.3. Działania propagujące brd
Rozwijano współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, firmami, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami mass-mediów w zakresie popularyzacji brd.
Prowadzono działania na rzecz popularyzacji zagadnień BRD, uczestniczono w
opracowaniu i rozprowadzaniu materiałów informacyjnych (broszur i ulotek).
Obejmowano patronat i uczestniczono w seminariach i innych imprezach realizowanych przez organizacje i instytucje rządowe oraz pozarządowe.
Współuczestniczono w organizacji i realizacji programów edukacyjnych i uświadamiających oraz propagujących z zakresu bezpieczne zachowania w ruchu drogowym podejmowanych przez sektor prywatny i instytucje pozarządowe.
Realizowano i uczestniczono w akcjach, prowadzonych przez MTiGM i sektor prywatny, promujących poprawę widoczności dzieci na drodze z wykorzystaniem elementów odblaskowych.
Uczestniczono w pracach rad redakcyjnych czasopism i periodyków oraz współfinansowano wydawnictwa o tematyce brd.
Uczestniczono w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz opracowano szereg publikacji i informacji prasowych.
4.4. Działania w ramach Polskiego Komitetu Global Road Safety Partnership (Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
Od 2000 r. pod patronatem Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa Polski
Komitet GRSP z udziałem przedstawicieli administracji centralnej, sektora prywatnego, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych.
W ramach Polskiego Komitetu GRSP, współpracowano przy realizacji zestawu projektów z zakresu prewencji wypadkowej obejmujących poprawę widoczności na
drodze, system informacyjny, popularyzację brd oraz programy edukacyjne dla
dzieci. Realizowane będą również szkolenia i warsztaty.
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4.5. Stan realizacji Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego
Pożyczka Banku Światowego zawiera pulę środków przeznaczonych na wsparcie
realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W trakcie realizacji znajduje się zestaw projektów obejmujących pilotażowe środki
poprawy brd na drogach krajowych i wojewódzkich, prace studialne oraz program
szkoleniowy dla kadr brd. Odrębny składnik został przewidziany dla Komendy
Głównej Policji na doposażenie sprzętowe, w tym zakup urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości.
4.6. Współpraca w ramach Memorandum of Understanding (MoU)
MoU jest porozumieniem o współpracy zawartym kilka lat temu pomiędzy ministrami transportu Polski i Holandii. W jego ramach zrealizowano szereg seminariów
i szkoleń oraz pilotażowych rozwiązań na polskich drogach. W czerwcu 2001 r zorganizowano warsztaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warsztaty odbyły się w Holandii i były ukierunkowane na zagadnienia związane
z prędkością, alkoholem oraz organizacją działań brd na poziomie regionalnym.
Pośród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej oraz policji.
5. Podsumowanie i ocena podejmowanych działań
Do najważniejszych działań w zakresie brd podjętych na szczeblu centralnym należy zaliczyć przyjęcie do realizacji Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Należy podkreślić, że przyjęcie programu rządowego w Polsce ma miejsce po raz
pierwszy. Do tej pory działania miały charakter rozproszony. Jak wykazują doświadczenia krajów wysoko zmotoryzowanych, tylko realizacja programów poprawy z jasno określonym celem i zadaniami w połączeniu ze stałym monitoringiem i
oceną efektywności celów może doprowadzić do systematycznej i trwałej poprawy
brd.
Krajowy Program Poprawy BRD zakłada, że działania na rzecz poprawy brd stanu
powinny objąć przede wszystkim:
 Wdrożenie środków poprawy bezpieczeństwa w obszarach głównych zagrożeń
 Stworzenie podstaw dla prowadzenia skutecznej i długofalowej polityki w zakresie brd
 Zdobycie społecznego wsparcia dla idei bezpieczeństwa na drogach.
Tak jak dotychczas, w 2001 roku realizacja poszczególnych punktów programu finansowana była ze środków będących w dyspozycji każdego z resortów. W związku z tym nie można mówić o systematycznym wdrażaniu programu, a co najwyżej
o realizacji jego fragmentów.
W 2001 roku zakończono prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o transporcie drogowym zawierającej przepisy o powołaniu Inspekcji
Transportu Drogowego. Zgodnie z zapisem pierwszej z ustaw, od 1 stycznia 2002
roku powstała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie
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Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Należy mieć nadzieję, że ustawowe powołanie tych organów oraz określenie ich celów pozwoli na bardziej skuteczne realizowanie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym umożliwiła reglamentację działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców i przeprowadzania badań
technicznych pojazdów po wejściu w życie nowych regulacji związanych z Prawem
działalności gospodarczej. Tym samym umożliwiło to kontynuację nadzoru nad tą
działalnością przez organy samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.
Niestety nie udało się wprowadzić dwóch rozwiązań mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, czyli ograniczenia prędkości do 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz obowiązku używania świateł zewnętrznych pojazdu przez całą
dobę.
6. Kierunki dalszych działań
Analiza przyczyn i lokalizacji wypadków na polskich drogach i porównanie z innymi krajami pozwala na wybór priorytetowych działań. W tym celu należy:
1. zmniejszyć dopuszczalną prędkość w obszarach zabudowanych do 50 km/h
(powinno to ograniczyć liczbę zabitych na tych obszarach o ok. 25%),
2. prowadzić systematyczną i ciągłą edukacje społeczeństwa (kampanie),
3. konsekwentnie i efektywnie egzekwować przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń dopuszczalnych prędkości oraz prowadzenia pojazdów i poruszania się po drogach po spożyciu alkoholu,
4. wymusić na kierowcach wolniejszą jazdę również środkami technicznymi (progi
zwalniające, małe ronda, zakrzywianie torów ruchu dla ograniczenia prędkości),
5. podjąć działania w celu zwiększenia powszechności stosowania pasów bezpieczeństwa tak na przednich jak i tylnych siedzeniach oraz przewożenia dzieci w
odpowiednich urządzeniach zabezpieczających.
6. zweryfikować system szkolenia i egzaminowania, nadzoru i reedukacji kierowców. System szkolenia powinien być bezpośrednio powiązany z systemem reedukacji kierowców i tworzyć system spójnych działań przygotowujących kandydatów na kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu oraz zapewniający nadzór nad młodym niedoświadczonym kierowcą w okresie po uzyskaniu
prawa jazdy.
Wszelkie działania podejmowane w następnych latach powinny być zgodne z ustalonymi w Krajowym Programie Poprawy BRD.
Podstawowe kierunki działań Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakładają
wdrożenie środków poprawy brd związanych z:





ograniczeniem prędkości jazdy
ochroną niechronionych uczestników ruchu
młodymi kierowcami
likwidacją "czarnych punktów" tj. najbardziej niebezpiecznych miejsc
na drogach.
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Do głównych zadań określonych jako priorytetowe w 2002 roku zaliczyć należy:
 Wprowadzenie nowego systemu szkolenia, nadzoru i reedukacji kierowców
 Wprowadzenie systemu monitorowania prędkości przy użyciu automatycznych
mierników.
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację założonych zadań będzie możliwe przy zapewnieniu warunków ich realizacji takich jak:
 Zagwarantowanie stabilnego źródła finansowania programów brd oraz systematyczne kształcenie kadry.
 Monitorowanie i ocena skuteczności podejmowanych działań
 wdrażanie tych środków poprawy brd, które wykazały się największą skutecznością.
 systematyczny rozwój badań naukowych nad brd, będących jedyną podstawą
programowania działań systemowych na szeroką skalę.
Dla zapewnienia skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Polsce konieczne jest zapewnienie prawidłowej pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry, współpracę i organizacje działań w tworzonych Wojewódzkich Radach BRD, a także udzielanie wsparcia dla realizowanych działań przez najwyższe
czynniki polityczne i gospodarcze państwa oraz przez Parlament.
Konieczne jest również stałe aktywizowanie organizacji pozarządowych do włączenia się w realizację zadań określonych przez Radę jako priorytetowe. Zadaniem
Rady jest wskazywanie kierunków działań oraz koordynowanie ich realizacji.
Opracowano w Sekretariacie Krajowej Rady BRD
na podstawie materiałów zainteresowanych resortów i instytucji
Andrzej Grzegorczyk

Sekretarz Krajowej Rady BRD

ZATWIERDZAM:

Akceptuje:

Marek Pol
Przewodniczący Krajowej Rady BRD
Wiceprezes Rady Ministrów

Mieczysław Muszyński
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady
BRD

Warszawa, marzec 2002 r.
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CZĘŚĆ II
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz działania realizowane w tym zakresie
w 2001 r.
Sprawozdanie szczegółowe członków
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ich podległych lub zależnych jednostek,
instytucji pozarządowych oraz jednostek
naukowo - badawczych
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7. Działania na rzecz poprawy brd realizowane przez poszczególne resorty i
instytucje – członków Rady BRD
7.1. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej / Ministerstwo Infrastruktury
7.1.1. Działania Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w 2001 r.
1. Zorganizowano w dniu 27 lutego 2001 r. spotkanie poszerzonego Prezydium Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym zatwierdzono uchwałę w sprawie
regulaminu Rady BRD.
2. Zorganizowano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 25
maja 2001 r. Omówiono na nim Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego GAMBIT’2000 zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2001
r, przedstawiono stan brd za pierwsze cztery miesiące br., plan działań Rady na
2001 rok, a obecni Wojewodowie omówili stan brd w poszczególnych województwach i przedstawili program działań Wojewódzkich Rad BRD.
3. Współorganizowano Konferencję prasową Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach, która odbyła się w dniu 16 maja br.
4. Uczestniczono w około 20 seminariach, konferencjach i imprezach dotyczących
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Na
wielu z tych konferencji wygłoszono stosowne referaty. Sekretariat Rady BRD
uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji TRANSED 2001 dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych i ich bezpiecznego
poruszania się, która pod honorowym patronatem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Prezydenta Warszawy odbyła się w dniach 2-5 lipca 2001 roku
w Warszawie.
5. Zorganizowano Warsztaty BRD w Holandii w dniach 24.06.2001 r – 1.07.2001 r.,
w których obok przedstawicieli Sekretariatu Rady uczestniczyli: przedstawiciele
Policji, GDDP, ITS, Urzędów Wojewódzkich: Zachodniopomorskiego, Małopolskiego i Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
„Sprawozdanie z warsztatów nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego‖ przekazano
członkom Rady BRD, stałym uczestnikom posiedzeń Rady BRD oraz wszystkim
uczestnikom warsztatów.
6. Uczestniczono w pracach organizacji międzynarodowych (Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Ruchu drogowego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu,
CEMT, OECD) - na zasadach stałego przedstawicielstwa oraz w 7-miu naradach i
konferencjach międzynarodowych.
7. Rozwijano współpracę z organizacjami pozarządowymi, Fundacjami, firmami, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami mass-mediów.
8. Uczestniczono w pracach związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia
i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Uczestniczono w pracach zespołu ds. wdrożenia programu „społeczeństwo informacyjne w Polsce‖. W zakresie BRD program ma na celu wprowadzenie sytemu
informacji o BRD (Safety Information System). Realizację programów pilotażowych w zakresie SIS powierzono Instytutowi Transportu Samochodowego przy
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udziale regionalnym jednostek w województwie pomorskim oraz w Krakowie. Sekretariat zapewnił współfinansowanie programów przez stronę holenderską w ramach GRSP.
10. Przygotowano projekt strony internetowej Rady BRD na której zamieszczane będą
informacje o działaniach: KRBRD, Resortów wchodzących w skład Rady, Organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Rady, Wojewódzkich Rad BRD.
Ponadto na tej stronie prowadzona będzie promocja działań na rzecz konkretnych
rozwiązań z zakresu BRD.
11. Brano udział w pracach na rzecz udoskonalenia systemu zbierania danych o wypadkach realizowanego przez Policję.
12. Brano udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym utworzenia Krajowego
Ośrodka Zapobiegania Wypadkom Dzieci i Młodzieży (Instytut Matki i Dziecka).
13. Opiniowano rozwiązania techniczne, projekty norm i instrukcji w zakresie infrastruktury drogowej oraz motoryzacyjnej wpływających na poprawę BRD.
14. Prowadzono działania na rzecz popularyzacji zagadnień BRD, w szczególności:
opracowano ulotki i inne materiały informacyjne we współpracy z Rzecznikiem
Prasowym MTiGM, Stowarzyszeniem „Droga i Bezpieczeństwo‖ ...
15. Obejmowano patronat i uczestniczono w seminariach i innych imprezach realizowanych przez organizacje i instytucje rządowe oraz pozarządowe, m.in:
a) Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - akcja Patrol Misia Ratownika realizowanego
wspólnie z Programem TVP 5.10.15.
b) Radio „KLAKSON‖ Wrocław –działania prewencyjne podjęte w ramach programu
Powietrzny Patrol realizowanego wspólnie z Komendą wojewódzką policji we
Wrocławiu na drogach Dolnego Śląska i Opolszczyzny
c) Katolickie Radio Podlasie – edukacyjno-prewencyjny program radiowy „Wiosna!
Na drodze...‖
d) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji – pomoc w organizacji seminarium „Bezpieczeństwo i Zarządzanie ruchem – Zadaniem Samorządów‖, które odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą we wrześniu br.
e) Automobilklub Toruński –VI Międzynarodowy Zlot Policyjnych Klubów Motorowych
f) Agencja Wydawnicza BIS – druk i kolportaż czasopisma „Wychowanie Komunikacyjne‖
g) Gazeta Olsztyńska Edytor Sp. z o.o. – akcja „Bezpieczne Wakacje z Gazetą Olsztyńską‖
h) Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START - Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej
i) Automobilklub Toruński – XXXIV Toruński Rajd Samochodowy WARTA CUP 2001
j) Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji – Ogólnopolski
Turniej Motoryzacyjny
k) Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeprowadzenie
konkursów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego organizowanych w
ramach „Sokołowskich Dni Trzeźwości‖
l) Program informacyjno-prewencyjny „Bezpieczny Patrol‖ w województwie dolnośląskim
m) Organizacją „III Powiatowego Konkursu Znajomości Przepisów Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i Bezpieczeństwa na Drogach‖ w Starostwie Powiatowym w
Krasnymstawie
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n) Organizacja Ogólnopolskiego Samochodowego „Rajdu Świętojańskiego‖
o) Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „TRIO‖ - organizacja turnieju
wiedzy o brd w Powiecie Łosickim
p) współudział w organizacji turnieju rowerowego dla szkół podstawowych i gimnazjów (finał w Słupsku) oraz motoryzacyjnego dla szkół średnich (finał w Warszawie)
q) impreza sportowe-rekreacyjna w Płocku pt.: Bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży rowerzystów – uczestników ruchu drogowego
r) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – seminarium i ćwiczenia manewrowe sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
s) Dni Broku i Puszczy Białej – Bezpieczna Jazda i Bezpieczeństwo w Ruchu Pieszym
t) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju – Miasteczko Komunikacyjne „Bezpieczna Droga‖
u) Katolickie Radio PODLASIE - program edukacyjno-prewencyjny „Już ... Jesień na
drodze ...‖
v) Stowarzyszenie Motocyklistów Polskich - kurs ratowników drogowych
w) Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego (dla dzieci i młodzieży) – Mikołajki 2001 – dzieci uczestniczące w festiwalu tańczyły w strojach odblaskowych
x) tygodnik regionalny „Nowe Echo Podlasia‖ – program edukacyjny pt. „Bezpiecznie
na Drodze‖
y) Fundację „Nadzieja‖ Doroty Stalińskiej
16. Współuczestniczono w organizacji I etapu programu edukacyjnego z zakresu bezpiecznych zachowań dla dzieci szkół podstawowych. Organizatorem jest firma Renault Polska. W finale, który odbył się w Warszawie wzięli udział przedstawiciele
6-ciu szkół otrzymując liczne nagrody, a zwycięskiej klasie firma Renault zafundowała wyjazd do Euro-Disneylandu.
17. Współuczestniczono w programie organizowanym przez firmę Daimler-Chrysler,
promującym stosowanie fotelików dla dzieci w samochodach. Udział w audycji TV
związanej z tym programem.
18. Opracowano wspólnie z przedstawicielami KG Policji oraz Fundacji Zapobiegania
Wypadkom Drogowym i rozprowadzono 100 tys. egzemplarzy broszury pt: „Ważne przepisy ruchu drogowego‖ obowiązujące od 1 stycznia 2001 r.
19. Zakupiono i przekazano zestawy komputerowe dla zabezpieczenia potrzeb Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
20. Przeprowadzono dystrybucję - często z osobistym udziałem Ministra Transportu i
GM, ok. 150 tys. opasek odblaskowych w ramach Programu „Bezpieczna droga do
domu – Bądź błyskotliwy‖.
21. Współudział w wydawaniu kwartalnika „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego‖.
22. Współudział w kontynuowanym programie likwidacji „czarnych punktów‖ na drogach.
23. Współudział w akcji Odblaskowa Choinka polegającej na umieszczeniu na Krakowskim Przedmieściu choinki ubranej w kilka tysięcy ozdób odblaskowych.
24. Uczestniczono w dwóch seminariach i ustaleniach dotyczących wykorzystania
i eksploatacji 26-ciu pilotowych stacji pogodowych zainstalowanych w ubiegłym
roku ze środków składnika brd pożyczki BŚ .
25. Brano udział w pracach Nadzwyczajnej podkomisji sejmowej nad nowelizacją
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym: opracowano propozycje przepisów tworzących krajowe i terenowe struktury BRD oraz prezentację problematyki brd w
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związku ze szczegółowymi propozycjami zawartymi w projekcie ustawy. W wyniku
działań podjętych przez Sekretariat Rady, Sejm powołał w drodze ustawy Krajową
Radę BRD oraz wojewódzkie rady BRD. Nie udało się przekonać posłów do przyjęcia ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h i używania
świateł zewnętrznych pojazdów przez całą dobę, nie mniej Sekretariat Rady będzie się starał przekonać Parlament do tych rozwiązań.
26. Zlecono Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przeprowadzenie przetargu na dostawę i instalację „kocich oczek‖ ze środków BŚ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (szacunkowy koszt 4,2 mln PLN). Jednostką wdrażającą składnik
będzie oddział GDDP we Wrocławiu.
27. Przygotowywania do wdrożenia projektu dotyczącego oznakowania krawędziowego w formie linii turkoczących „vibraline‖ (szacunkowy koszt 3,0 mln PLN). Specyfikacja techniczna została opracowana przez GDDP przy współudziale specjalisty z
firmy Babtie Group Ltd. poleconego przez eksperta.
28. Przystąpiono do opracowania projektu pt: „Studium prędkości ruchu i stosowania
pasów bezpieczeństwa w pojazdach‖. Na wniosek eksperta zagranicznego obydwa
te tematy zostały połączone w jeden projekt. Szacunkowy koszt połączonego zadania wynosi ok. 1,5 - 2,0 mln PLN, czas trwania 1 rok). Terms of Reference dla
połączonego składnika zostały opracowane przez eksperta, a Sekretariat Rady
BRD rozpocznie procedurę przetargową na wybór wykonawcy.
29. Na mocy porozumienia pomiędzy MTiGM a MSWiA i KG Policji kwotę 2,1 mln PLN
przekazano Policji z przeznaczeniem na zakup dodatkowych 9 sztuk urządzeń do
automatycznej kontroli prędkości z przekazaniem ich do województw objętych pilotażowymi programami poprawy brd.
30. Rozpoczęto przygotowania do realizacji składników przeznaczonych na wsparcie
regionalnych programów poprawy brd w województwach Małopolskim, Podlaskim
i Pomorskim: środki uspokojenia ruchu w miastach ―bramki drogowe‖ (szacunkowy koszt 3,1 mln PLN) oraz pilotażowy program likwidacji czarnych punktów (szacunkowy koszt 3,2 mln PLN). Z wymienionych województw wpłynęły szczegółowe
propozycje zadań do współfinansowania ze środków pożyczki. Po szczegółowej
analizie potrzeb i zadań z zainteresowanymi zostaną opracowane konkretne projekty realizacyjne. Formy współfinansowania zadań są obecnie przedmiotem ustaleń z BŚ.
31. Zlecono Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie i analizę ekonomiczną kosztów wypadków drogowych i kolizji.
32. Sfinansowano, w ramach pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, szkolenie kadry odpowiedzialnej za realizację zadań w zakresie zarządzania drogami i ruchem drogowym z punktu widzenia jego bezpieczeństwa w
trzech województwach: podlaskiego, małopolskiego i pomorskiego.
33. Podjęte zostały działania mające na celu opracowanie systemu szkoleń dla specjalistów i pracowników zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego na różnych szczeblach administracji państwowej
34. Uczestniczono w pracach rad redakcyjnych wydawnictw: „Paragraf na drodze‖ biuletyn informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, „Biuletyn Informacyjny Prawo
Jazdy‖ oraz „Wychowanie Komunikacyjne‖ finansowane przez Ministerstwo Infrastruktury.
35. Zorganizowano Konferencję szkoleniowo-informacyjną związaną z działalnością
krajowych i wojewódzkich struktur bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczestni26
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kami konferencji byli pracownicy urzędów wojewódzki odpowiedzialni za funkcjonowanie Wojewódzkich Rad BRD.
36. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego –
Wspólnym Zadaniem dla Zintegrowanej Europy‖.
37. Podjęto starania o zabezpieczenie środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego z grantów PHARE - bezskutecznie gdyż temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego nie jest priorytetowym. Kolejnym staraniem było opracowanie założeń
do podjęcia działań związanych z zaciągnięciem pożyczki z Banku Światowego na
poprawę brd.
38. Współudział w organizowaniu przez PZU i firmę Access Pragma programu „Bezpieczne Pierwszaki‖ polegającego na rozdaniu uczniom 650 tys. elementów odblaskowych i materiałów dydaktycznych.
39. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, fundacjami i stowarzyszeniami.
40. Dystrybucja opracowanych na zlecenie Sekretariatu Rady BRD porad projektowych związanych z ułatwieniami i bezpieczeństwem poruszanie się po drogach
osób niepełnosprawnych.
41. Zlecono opracowanie i wykonanie w formie zapisu elektronicznego oraz dystrybucję programu edukacyjnego dla dzieci ze szkół podstawowych w zakresie wychowania komunikacyjnego.
42. Przygotowanie druku i rozpoczęcie dystrybucji broszury „Zmiany w kodeksie drogowym 2002‖, która została wydana we współpracy z partnerami pozarządowymi
z ich środków własnych.
43. Udział w opracowaniu „Polityki transportowej na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju‖ w części dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w
opracowaniu Programu Ratownictwa Medycznego (udział w warsztatach).
Działania w ramach Polskiego Komitetu Global Road Safety Partnership
(Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
Na początku roku 1999 Bank Światowy zainicjował program pod nazwą Global Road Safety Partnership (GRSP) - Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Funkcjonowanie GRSP polega na mobilizowaniu w skali globalnej inicjatyw partnerskich z udziałem rządów, świata biznesu i organizacji pozarządowych
ukierunkowanych na trwałą redukcję liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
Polska jako pierwszy kraj przystąpiła do programu GRSP. Od 2000 r. działa Polski
Komitet GRSP, w skład którego weszli jako Partnerzy przedstawiciele administracji
rządowej, sektora prywatnego, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych. Polski Komitet GRSP funkcjonuje pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a koordynację działań i projektów prowadzi Sekretariat GRSP Polska ulokowany w Sekretariacie KRBRD.
W roku 2001 odbyły się dwa spotkania Polskiego Komitetu GRSP, podczas których
wymieniono informacje na temat brd w kraju i za granicą, omówiono stan zaawansowania realizowanych projektów oraz przyjęto nowych Partnerów. Z początkowego zestawu projektów podjętych w roku 2000 następujące uznano za zakończone:
1. Poprawa widoczności pojazdów ciężkich w nocy (3M)
2. Poprawa widoczności oraz bezpieczeństwa w czarnych punktach (GDDP)
27
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3. Modernizacja czarnych punktów ze środków Banku Światowego (GDDP)
4. Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez programy edukacyjne w szkołach
(DCAP)
5. Kampania promocyjna na rzecz 50 km/h w Polsce (Cityboard Media)
6. UDS - czarne skrzynki w pojazdach drogowych (Drabpol)
W roku 2001 kontynuowano bądź przyjęto do realizacji następujące zadania:
1.
2.
3.
4.

Podręcznik informacyjny „BRD - mity i rzeczywistość‖ (Politechnika Gdańska)
System informacyjny brd (ITS)
Zapnij dziecko! (DCAP)
Niekonwencjonalne oznakowanie znakami fluorescencyjnymi niebezpiecznych
stref w ruchu drogowym (WIMED)
5. Certyfikacja i identyfikacja elementów odblaskowych (WIMED)
6. Konstrukcje wsporcze z cechami biernego bezpieczeństwa (WIMED)
7. Bezpieczeństwo dla wszystkich (Renault Polska)
Sprawozdania z przebiegu spotkań oraz szczegółowe informacje o projektach można uzyskać w Sekretariacie Polskiego Komitetu GRSP.
W celu upowszechniania wiedzy o działalności Polskiego Komitetu GRSP, przystąpiono do wydawania własnego biuletynu informacyjnego Wiadomości GRSP Polska.
Podjęto również ustalenia dotyczące przyszłych działań, które skoncentrują się na
wymianie informacji, rozwinięciu działań uświadamiających i szkoleniowych na
szerszą skalę oraz ustanowieniu bliższych związków między Partnerami. Podejmowane będą próby uzyskania większego zaangażowania firm ubezpieczeniowych w
działania na rzecz brd. Jako nowy obszar działalności jawi się pomoc powypadkowa i ratownictwo drogowe.
Stan realizacji Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego (umowa
pożyczki 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 zawiera pulę środków przeznaczonych na wsparcie realizacji Krajowego
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koordynacja tej części pożyczki leży
w gestii Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Składnik brd obejmuje poniższy zestaw
projektów.
Regionalne programy poprawy brd
Zadania pilotażowe na drogach wojewódzkich (woj. małopolskie, pomorskie i podlaskie) ukierunkowane na niechronionych użytkowników dróg oraz środki uspokojenia ruchu.
(Zadania B1/7, B2/5, B4/6)
We współpracy z władzami wojewódzkimi zidentyfikowano zakres merytoryczny i
finansowy projektów oraz przygotowano porozumienia o współpracy w zakresie
realizacji zadań.

28

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dostawa i instalacja „kocich oczek”
Dostawa i instalacja na sieci dróg krajowych 300 tys. sztuk punktowych elementów
odblaskowych dla poprawy widoczności drogi w warunkach ograniczonej widzialności.
(Zadanie B4/6)
Wdrożenie projektu prowadzi GDDP. Opracowano dokumentację przetargową i
rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
Akustyczne oznakowanie dróg
Instalacja na sieci dróg krajowych grubowarstwowego oznakowania krawędziowego dla zapobiegania wypadkom pojedynczym poprzez połączony efekt dudnienia i
wibracji.
(Zadanie B4/6)
Wdrożenie projektu prowadzi GDDP. Opracowano specyfikację techniczną projektu
Osłony przeciwzderzeniowe
Instalacja na sieci dróg krajowych osłon pochłaniających energię zderzenia na wystających elementach infrastruktury i obiektów drogowych.
(Zadanie B4/6)
Wdrożenie projektu prowadzi GDDP. Zidentyfikowano wstępnie miejsca instalacji
osłon.
Materiały edukacyjne i informacyjne brd
Opracowanie i dystrybucja materiałów brd dla niechronionych użytkowników dróg.
(Zadanie B2/6)
Jako grupę docelową określono wstępnie rowerzystów.
Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg
Ustanowienie krajowego systemu pomiarowego kluczowych elementów prewencji:
prędkości i wykorzystania pasów bezpieczeństwa w połączeniu z systemem informacyjnym.
(Zadanie B1/8)
Zidentyfikowano projekt, opracowano dokumentację przetargową oraz rozpoczęto
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
Program szkoleniowy z zakresu brd
Stacjonarny kurs szkoleniowy dla kadr kierowniczych brd na poziomie województw.
(Zadanie A4/1)
Opracowano specyfikację i założenia dla programu szkoleń.
Część środków zostanie udostępniona Komendzie Głównej Policji z przeznaczeniem
na zakup dziewięciu dodatkowych urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości.
(Zadanie B1/4)
Trwa opracowywanie specyfikacji technicznej
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Współpraca w ramach Memorandum od Understanding
Memorandum of Understanding to porozumienie o współpracy w ramach transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego podpisane w 1994 r. pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej a Ministerstwem Transportu Królestwa
Niderlandów. Współdziałanie polega na wymianie informacji, przekazywaniu doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nabytych przez stronę holenderską.
W dniach 25 – 30 czerwca 2001 r. w Holandii odbyły się warsztaty poświęcone
problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warsztaty były ukierunkowane na
zagadnienia związane z prędkością, alkoholem oraz organizacją działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa na drogach na poziomie regionalnym.
Organizatorem wyjazdu był Sekretariat Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w MTiGM, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych, Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkich Rad
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Warsztaty rozpoczęły się od dwudniowego seminarium poświęconego wybranym
zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostało zorganizowane
przez holenderski Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego SWOV
W następnej kolejności uczestnicy warsztatów zwiedzili Centralne Biuro Praw
Jazdy, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania systemu uzyskiwania uprawnień przez kandydatów na kierowców w Holandii oraz z zasadami funkcjonowania
Centralnego Biura Praw Jazdy.
Trzecia część warsztatów prowadzona była przez holenderską policję drogową z
komend w Driebergen i Maastricht i poświęcona problematyce brd z punktu widzenia egzekwowania przepisów prawa. Funkcjonariusze zaprezentowali holenderskie
podejście do najistotniejszych zagadnień bezpieczeństwa w ruchu na drogach.
Czwarta część warsztatów poświęcona była organizacji instytucjonalnej działań
brd na poziomie regionalnym na przykładzie regionalnej agencji brd w prowincji
Limburgia. Zaprezentowano także współpracę Prowincji Limburgia i woj. Lubeskiego.
Ostatnia część warsztatów była poświęcona drogowym środkom uspokajania ruchu i dostarczyła konkretnych, praktycznych przykładów w zakresie sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach.
W opinii uczestników warsztaty reprezentowały wysoki poziom od strony merytorycznej przy zachowaniu właściwych proporcji między zagadnieniami teoretycznymi i częścią praktyczną jak również były bardzo dobrze przeprowadzone od strony organizacyjnej. Warsztaty przyniosły duże korzyści w zakresie nabytej wiedzy i
należycie spełniły przypisywaną im rolę informacyjno-poglądową. Uzgodniono, że
ta forma szkolenia winna być kontynuowana jako szczególnie efektywna i w perspektywie kolejnej sesji uczestnicy przedłożą stronie holenderskiej konkretne interesujące ich propozycje tematyczne.
Z przebiegu warsztatów zostało sporządzone obszerne sprawozdanie, które rozesłano do członków Krajowej Rady BRD i do Wojewódzkich Rad BRD.
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7.1.2. Departament Transportu Drogowego
Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowane przez Departament Transportu Drogowego w 2001 r.
W roku 2001 uczestniczono w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie
ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Ustawa wprowadza szereg przepisów mających duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do takich uregulowań należy zaliczyć:
1. Przepisy mające na celu bezpieczeństwo dzieci:
• określenie autobusu szkolnego oraz zachowania się kierujących pojazdami w
przypadku zbliżania się do takiego pojazdu,
• podniesienie dolnej granicy wieku do 12 lat, od której można przewozić dziecko na przednim siedzeniu bez specjalnego fotelika,
• od 13 maja 2002 r. każde dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekracza 150
cm wzrostu, musi być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu,
• ruch motorowerów skierowano z jezdni na pobocze,
• opiekun dziecka do lat dziesięciu, które jedzie rowerem, może razem z nim
poruszać się po chodniku,
2. Przepisy mające celu poprawę stanu technicznego pojazdów:
• od 1 stycznia 2003 r. wprowadzony zostanie nowy dokument niezbędny do
rejestrowania pojazdu - świadectwo oryginalności,
• wprowadzono coroczne badania techniczne dla przyczep o dmc powyżej 3,5 t,
• uregulowano status rzeczoznawcy samochodowego,
• wydłużono z 2 do S lat okres po upływie którego diagnosta, któremu cofnięto
uprawnienia do prowadzenia badań technicznych, może się ponownie o nie
ubiegać.
• Straż Graniczna i organy celne otrzymały prawo odmowy wjazdu o Polski pojazdów w złym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu lub środowisku naturalnemu.
3. Przepisy mające na celu zwiększenie wymagań w stosunku do:
1) kierowców wykonujących transport drogowy - ubiegających się o wydanie
świadectwa kwalifikacji:
• obowiązek ukończenia kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby lub rzeczy,
• coroczne badania lekarskie od 55 roku życia,
• badanie psychologiczne w ciągu roku po ukończeniu 55 lat,
2) kandydatów na kierowców - od 1 czerwca 2002 r. podniesiono do 18 lat wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii A i B.
Uczestniczono także w pracach legislacyjnych nad ustawą o transporcie drogowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Na mocy przepisów ustawy tworzona jest Inspekcja Transportu Drogowego,
której głównym zadaniem jest kontrola przepisów w zakresie transportu drogowego.
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Inspekcja Transportu Drogowego współdziałając z Policją, przyczyni się do
zwiększenia porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ponadto:
• w roku 2001 wydano 15 aktów wykonawczych do omawianych ustaw,
• uczestniczono w szkoleniach, seminariach i spotkaniach poświęconych problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• publikowano artykuły w kwartalniku BRD i Biuletynie Prawo Jazdy.
7.1.3. Departament Polityki Transportowej
Departament ten opracował dokument „Polityka Transportowa na lata 2001-2015
dla zrównoważonego rozwoju kraju‖.
7.1.4. Departament Kolejnictwa
Nie prowadzono działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.1.5. Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii
Nie prowadzono działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.1.6. Towarzystwo Trzeźwości Transportowców – Zarząd Krajowy
TTT w 2001 r. prowadziło działalność społeczną w zakresie profilaktyki trzeźwości i
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podjęte przez Zarząd Krajowy działania profilaktyczne z udziałem zarządów kół terenowych, zakładowych i wojskowych TTT oraz organizacji samorządowych
i społecznych, środków masowego przekazu spowodowały znaczny wzrost zainteresowania społeczeństwa sprawą bezpieczeństwa i trzeźwości w ruchu zmotoryzowanym użytkowników dróg. Szczególną uwagę zwracano na stan trzeźwości
i kwalifikacje kierowców oraz sprawność techniczną pojazdów samochodowych.
W tym zakresie były organizowane konkursy, prelekcje, współzawodnictwo, wystawy plansz o tematyce trzeźwości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pokazy filmów o tematyce trzeźwości.
Zarządy Kół terenowych zakładowych i wojskowych zostały zabezpieczone w materiały szkoleniowe dla kierowców zawodowych i prywatnych, jak: informator transportowca, plansze, ulotki, atlasy samochodowe Polski oraz inne materiały promujące edukację w zakresie profilaktyki kultury jazdy, trzeźwości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Udział przedstawicieli Zarządu Krajowego TTT w imprezach organizowanych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez przedsiębiorstwa
transportu drogowego, kolejowego i żeglugi oraz w konferencjach bezpieczeństwa
w transporcie i sprzęcie Sił Zbrojnych.
Towarzystwo Trzeźwości Transportowców jest współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu „Stop-Wypadkom‖.
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7.2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
Rok 2001 był kolejnym, czwartym rokiem realizacji przez GDDP, wydzielonych
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
krajowych.
Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają znaczącą poprawę stanu brd na zarządzanej przez GDDP, zamiejskiej sieci dróg krajowych. Te pozytywne zmiany są
tym bardziej godne odnotowania, że w analogicznym okresie czasu, na wszystkich
drogach publicznych w Polsce liczba wypadków wzrosła o 4%, liczba rannych
wzrosła o 5%, a liczba zabitych zmniejszyła się wprawdzie, ale tylko o 6%.
Świadczy to o wysokiej skuteczności działań realizowanych przez GDDP. Nie oznacza jednak, że problem przestał istnieć, że można zaniechać kontynuacji prac w
tym zakresie, bo przecież na sieci dróg krajowych, których długość stanowi jedynie
około 6% całkowitej długości dróg w Polsce, ale które przenoszą około 40% całości ruchu drogowego, wydarzyło się 17% ogółu wypadków, zginęło 30% wszystkich osób zabitych na drogach i zranieniu uległo 18% ogółu wszystkich osób rannych w wypadkach drogowych. ( dane wg ITS )
Program likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych.
Podstawową metodą działań GDDP w zakresie programu poprawy brd jest fizyczna
likwidacja przyczyn wypadków w miejscach szczególnej ich koncentracji. Stosowanych jest do tego celu wiele różnych rozwiązań, których rodzaj zależy od wyników
analizy przyczyn wypadków w tych miejscach. Wykonywane są zarówno najprostsze zabiegi, polegające na zmianie oznakowania poziomego i pionowego, zmianie
organizacji ruchu, rozdzieleniu ruchu pieszych i pojazdów jak i bardziej skomplikowane projekty polegające na modernizacji lub budowie sygnalizacji świetlnych,
stosowaniu elementów uspokojenia ruchu, budowie rond kompaktowych a nawet
przebudowie profilu podłużnego i poprzecznego drogi.
W roku 2001 na zadania z zakresu brd zaplanowano środki budżetowe w wysokości 81,6 mln zł oraz dodatkowo kwotę ok. 5,0 mln. dolarów ze środków Banku
Światowego. W związku z problemami budżetu państwa i ograniczeniami wydatków środków budżetowych w roku 2001 na zadania brd wydatkowano 72,9 mln zł.,
za które udało się zrealizować łącznie ok. 175 zadań. Planowane zadania zlokalizowane były w miejscach szczególnej koncentracji wypadków, których ilość w latach 1995-2000 wyniosła 2588 i w których zginęło 485 osób. Przy założeniu skuteczności wykonanych zadań z brd na poziomie ok. 70% oznacza to w skali jednego roku oczekiwane zmniejszenie liczby wypadków o 360 oraz zmniejszenie liczby
ofiar śmiertelnych tych wypadków o 68 osób.
W 2001 roku, na podstawie danych o wypadkach drogowych w latach 1996-2000,
przeprowadzono aktualizację miejsc szczególnie niebezpiecznych na sieci dróg krajowych. Ustalono w niej zasady wyboru miejsc szczególnie niebezpiecznych na
drogach krajowych oraz dokonano wyboru jednego, wspólnego kryterium służącego do hierarchizowania tych miejsc. Na tej podstawie sporządzono listę 709 czarnych punktów według kolejności wynikającej z przyjętego kryterium. Lista ta będzie podstawą podejmowanych przez GDDP w 2002 r. działań programu poprawy
brd na drogach krajowych.
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Zweryfikowano metodę identyfikacji i hierarchizowania miejsc niebezpiecznych na
drogach krajowych. Określono także zasady eliminowania tych miejsc, realizując w
ten sposób w odniesieniu do dróg krajowych wyznaczony w „Krajowym Programie
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Gambit 2000‖ Cel B4/1 - Zadania B4.
Przygotowano wiele materiałów szkoleniowych z tego zakresu, szczególnie w wyniku współpracy z Politechniką Krakowską i holenderskim instytutem SWOV. Stanowi
to realizację Celu B4/2-Zadania B4 Programu.
Niekonwencjonalne oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
W 3 lata po zainstalowaniu pierwszych niekonwencjonalnych oznakowań „czarnych
punktów‖ na drogach krajowych GDDP podjęła próbę oceny wpływu tego oznakowania na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Spośród istniejących 67 niekonwencjonalnie oznakowanych punktów wybrano reprezentatywną próbę 26, najdłużej funkcjonujących niekonwencjonalnych oznakowań, na której przeprowadzono wszechstronne badania. Z jednej strony wykazały
one dość ograniczony i niejednoznaczny wpływ tych oznakowań na zmniejszenie
chwilowych prędkości pojazdów na oznakowanych odcinkach i na zmniejszenie się
w tych miejscach liczby wypadków i liczby ofiar, z drugiej zaś strony uzyskane
przez OBOP i pracownie badań psychologicznych wyniki udowodniły jednoznaczne
poparcie opinii publicznej dla idei niekonwencjonalnych oznakowań miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz pozytywny wpływ tych oznakowań na upowszechnianie się w społeczeństwie świadomości zagrożeń występujących na drogach i konieczności intensyfikowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Badania nie przyniosły odpowiedzi na pytanie jaka powinna być maksymalna ilość
niekonwencjonalnych oznakowań, aby ich widok nie powszedniał i aby nie przestały one oddziaływać na uczestników ruchu drogowego.
Uzyskane wyniki badań będą podstawą podjęcia decyzji o sposobie kontynuowania
tego programu.
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Podejmowane przez GDDP działania w tym zakresie wynikają z przyjętego w dniu
08.05.2001 r. przez Radę Ministrów „Krajowego programu bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Polsce‖. Ich celem jest wprowadzenie procedur sprawdzania przez
wykwalifikowanych w tym kierunku specjalistów istniejących i nowo projektowanych inwestycji drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konieczne jest do tego wykształcenie kadry specjalistów-audytorów brd oraz przygotowanie instrukcji wykonywania audytu. Pierwszy kurs audytu brd ukończyło z wynikiem pozytywnym 31 osób.
Przygotowana została w GDDP treść dwóch zarządzeń Generalnego Dyrektora
Dróg Publicznych dotyczących powoływania audytorów brd i zasad prowadzenia
audytu. Zaraz po zakończeniu przez Fundację Inżynierii Lądowej prac nad instrukcją audytu, zarządzenia te zostaną opublikowane i wprowadzone w życie. Planuje
się prowadzenie pilotażowego programu audytu brd w strukturach GDDP przez
okres 2 lat. Zgromadzone w tym czasie doświadczenia będą mogły być wykorzystane przy wprowadzaniu docelowych procedur audytu w GDDP oraz przy wdrażaniu audytu przez innych zarządców dróg.
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Będące na ukończeniu wyżej wymienione prace stanowią realizację Celu A3/2 i Celu A3/3 - Zadania A3 określonego w Gambicie 2000. GDDP stoi na stanowisku, że
opracowanie zgodnie z treścią Celu A3/1 - Zadania A3, szczegółowej koncepcji organizacji audytu brd w Polsce będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji
programu pilotażowego audytu brd w strukturach GDDP, na podstawie zebranych
w jego trakcie doświadczeń.
Bieżące utrzymanie dróg
Wiele robót, wykonywanych permanentnie przez terenowe jednostki GDDP ma
istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu uczestników dróg. Są to działania statutowe nie wchodzące w skład programu poprawy brd. Mimo to godne są one odnotowanie z uwagi na ich fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach.
Należą do nich:
 malowanie oznakowań poziomych oraz odnowa, wymiana i uzupełnianie znaków
pionowych
 konserwacja i budowa nowych sygnalizacji świetlnych
 wymiana i ustawianie nowych słupków prowadzących i barier ochronnych
 uzupełnianie ubytków nawierzchni drogowych tzw. remonty cząstkowe
 odnawianie i regeneracja warstwy ścieralnej
 likwidacja kolein
 modernizacja skrzyżowań i budowa zatok autobusowych
 naprawa i umacnianie poboczy i skarp
 konserwacja, remonty oraz budowa mostów i wiaduktów
 zapewnienie właściwej widoczności na drogach poprzez wycinkę drzew i krzewów
Informowanie społeczeństwa o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu,
utrudnieniach i warunkach przejezdności po drogach krajowych
Zbierane w ramach systemu monitorowania dróg informacje na temat:





warunków przejazdu w okresie zimy i klęsk żywiołowych,
warunkach pogodowych, szczególnie gołoledzi,
utrudnień spowodowanych robotami drogowymi, wypadkami i blokadami,
natężeń ruchu drogowego i prędkości

pochodzące z sieci punktów kontrolnych i stacji pogodowych GDDP, przekazywane
są zainteresowanym uczestnikom ruchu drogowego przez działające w centrali i terenowych jednostkach GDDP Punkty Informacji Drogowej, które udzielają odpowiedzi na dziesiątki tysięcy zapytań kierowanych drogą telefoniczną przez indywidualnych uczestników ruchu drogowego, jak również systematycznie przekazują
komunikaty zawierające aktualne informacje urzędom, instytucjom i mediom, w
celu jak najszerszego dotarcia poprzez nie do społeczeństwa. Wszystkie zbierane i
sukcesywnie przez GDDP aktualizowane informacje udostępniane są na stronie internetowej GDDP.
Kontrolowanie nacisków osi i masy pojazdów ciężarowych
Stopień zniszczeń na drogach powodowanych jazdą przeciążonych pojazdów ciężarowych sprawia, że konieczne jest kontrolowanie nacisków ich osi i masy. W ramach monitorowania dróg krajowych przy pomocy wag stałych i przewoźnych
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sprawdza się parametry pojazdów ciężarowych, w celu eliminowania z ruchu pojazdów przeciążonych. W 2001 r. GDDP wspólnie z Policją poddała kontroli ważenia 35 tys. pojazdów ciężarowych, wśród których w 10% przypadków stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych parametrów oraz zastosowano przewidziane prawem sankcje.
Wspólne działania Policji i GDDP na rzecz poprawy lokalizowania miejsc
zdarzeń drogowych
Jakość lokalizowania miejsc zdarzeń drogowych ma duże znaczenie dla całokształtu spraw związanych z działaniami na rzecz poprawy brd. Lokalizację miejsc zdarzeń drogowych określa Policja na podstawie umieszczonych na drogach, przez zarządców dróg, informacji, które nie zawsze spełniają wszystkie stawiane im wymagania. Dokładna lokalizacja zdarzeń drogowych potrzebna jest przede wszystkim
zarządcom dróg, w celu wyszukiwania miejsc koncentracji wypadków, analizowania
ich przyczyny i określania sposobów likwidacji przyczyn wypadków. Z tych powodów współpraca Policji z zarządcami dróg w zakresie lokalizacji miejsc wypadków
jest niezmiernie ważna.
W 2001 roku GDDP podjęła wspólnie z Policją działania mające na celu poprawę
lokalizowania zdarzeń drogowych. Przedstawiciel GDDP brał udział w pracach policyjnych załóg wypadkowych. Na podstawie zgromadzonych w trakcie tego udziału
doświadczeń, GDDP we współpracy z Wydziałami Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu i KSP w Warszawie oraz Zarządem Ruchu Drogowego i Biurem Informatyki i
Łączności KGP w Warszawie przygotowała propozycje zmian w policyjnej „Karcie
zdarzenia drogowego‖, w policyjnym systemie ewidencji wypadków i kolizji „SEWIK‖ oraz w procedurach wymiany danych i współpracy Policji z zarządcami dróg.
Dla pracowników GDDP zajmujących się problematyką brd zorganizowano warsztaty robocze. Powołano zespół roboczy GDDP mający za zadanie przygotowanie
wspólnie z Policją projektu „Porozumienia o wymianie danych i współpracy w zakresie likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych‖. Planowane jest powołanie
mieszanych zespołów roboczych brd, złożonych z przedstawicieli Policji i GDDP,
które będą odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków i opinii dla Komendanta
Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych oraz zorganizowanie II
wspólnej narady Policji i GDDP.
Podejmowane wspólnie z Policją działania stanowią realizację zapisów treści Celu A
2/1 – Zadania A 2 postawionego w programie Gambit 2000.
Współpraca GDDP z partnerami w zakresie brd
Różnorodność tematyczna i wielość płaszczyzn działań z zakresu brd narzuca konieczność współpracy z wieloma instytucjami i urzędami. Jest ona warunkiem niezbędnym porozumienia z tymi partnerami w najważniejszych kwestiach, wymiany
doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw i realizowania interdyscyplinarnych projektów.
W kwietniu 2001 r. zorganizowano I wspólną naradę Policji i GDDP na temat
współpracy w zakresie poprawy brd, utrzymania i oznakowania dróg. W przyszłości
przewiduje się kontynuowanie wymiany poglądów i doświadczeń w ramach tego
typu spotkań.
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7.3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
W 2001 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał szereg prac naukowobadawczych związanych z brd, w tym:


na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

1) „Wzmocnienie wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych nakładkami z betonu cementowego. Opracowanie projektu wytycznych technicznotechnologicznego w zakresie projektowania‖.
2) „Wzmocnienie wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych nakładkami z betonu cementowego. Opracowanie projektu wytycznych technicznotechnologicznych w zakresie wykonania i odbioru‖.
3) „Zgromadzenie danych na temat wymagań dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w krajach europejskich‖.
„Analiza polskich przepisów dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w świetle wymagań obowiązujących w krajach europejskich‖.
4) „Ocena stanu oznakowania poziomego dróg krajowych i analiza technicznoekonomiczna stosowania różnego rodzaju materiałów do poziomego oznakowania dróg‖.
5) „Opracowanie procedury wyznaczania temperatury równoważnej nawierzchni
ze względu na koleinowanie‖.
6) „Wdrożenie technologii i weryfikacja zaleceń wykonywania konstrukcji nawierzchni o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie‖.
7) „Opracowanie projektu aneksu do wytycznych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni pt. „Szorstkość – zasady pomiaru i oceny stanu‖ – etap I‖.
8) „Studium nt. możliwości wykorzystania komputerowych systemów czasu rzeczywistego w systemach telemetrycznych zimowego utrzymania dróg‖.
9) „Analiza wpływu niekonwencjonalnego oznakowania „czarnych punktów‖ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego‖.
10)„Metoda zwalczania śliskości zimowej na drogach przy użyciu alternatywnych
środków chemicznych‖.


na zlecenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

1) „Testowanie polskiego systemu telematycznego – rozbudowa automatycznej
drogowej stacji pomiarowej o układ do ważenia pojazdów w ruchu‖.
2) Centralna Baza Danych z uwzględnieniem potrzeb Ministerstwa Transportu i
Gospodarki Morskiej – etap II kontynuacja‖.
3) „Testowanie polskiego systemu telematycznego – koncepcja rozbudowy automatycznej stacji pomiarowej o moduł do monitoringu środowiska otoczenia
drogi‖.


na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

1) „Ocena stanu technicznego dróg i obiektów mostowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. st. Warszawy‖.


na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Biuro Studiów Sieci Drogowej

1) „Badania poznawcze wpływu sezonowości i warunków zewnętrznych na
zmienność współczynnika tarcia nawierzchni drogowych‖.
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na zlecenie Śląskich Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Krapkowice

1) „Wpływ zastosowania kruszyw gabrowych w mieszkankach mineralnoasfaltowych na ich odporność na koleinowanie‖.
7.4. Instytut Transportu Samochodowego
Do głównych zadań realizowanych w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (CBRD ITS) zaliczyć należy:
 prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 prowadzenie działalności edukacyjno-popularyzatorskiej,
 współpracę międzynarodową,
 współpraca z parlamentem oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju.
W ramach swoich prac ITS CBRD koncentruje się na następujących zagadnieniach:
 analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży,
 szkolenie i reedukacja kierowców,
 programy poprawy brd,
 ocena skuteczności wybranych działań w zakresie brd.
Prace naukowo-badawcze:
 GAMBIT Mazowiecki – program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie mazowieckim.
 Edukacja dzieci w systemie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
 Optymalizacja modelu szkolenia kandydatów na kierowców
 Opracowanie systemu doskonalenia kwalifikacji instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
 Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2000 roku.
 Zagrożenie młodych uczestników ruchu drogowego.
 Analiza zagrożeń w poszczególnych województwach w Polsce.
 Analiza wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.
 Mierzenie jakości pracy ośrodków szkolenia kierowców.
Działalność edukacyjno - popularyzatorska:
 Organizacja seminariów na tematy związane z brd z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych:
- „Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego‖
- „Nowy model szkolenia i reedukacji kierowców – rozwiązania szczegółowe‖
- „Skuteczność działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego
w Polsce‖
- „Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców‖
 Współpraca z portalem internetowym Gazety Wyborczej przy organizacji „chatów‖ na temat brd
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 Udział w szkoleniach w charakterze wykładowców dla nauczycieli w zakresie
brd, instruktorów i egzaminatorów kandydatów na kierowców, pracowników
administracji rządowej i pozarządowej
 Udział w kampaniach promocyjnych
- „Zapnij dziecko‖ – Daimler Chrysler
- „Kobieta za kółkiem – katastrofa czy zbawienie‖
- „Bezpieczeństwo dla wszystkich‖ – Renault
- „Racing – Show 2001‖
 Organizacja i prowadzenie stoiska Instytutu Transportu Samochodowego na
Międzynarodowych Targach Poznańskich „Poznań Motor Show‖ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Udział w dniach otwartych Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego: „Bezpieczeństwo na drodze nasz wspólny cel‖ oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
 Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych:
- „Zagrożenie dzieci na polskich drogach‖ – na konferencję prasową MTiGM.
- „Zagrożenia na polskich drogach w 2000 r.‖
- „Coraz więcej rowerzystów na polskich drogach.‖
 Opracowanie i rozpowszechnianie ulotek propagandowych:
- „Pieszym bywa każdy‖ – 5 tys. egz.
- „Nie ryzykuj – bądź widoczny‖ – 5 tys. egz.
- „Nie zabijaj – zwolnij‖ – 500 egz.
 Opracowanie scenariusza zajęć dydaktycznych w zakresie brd do realizacji w
przedszkolu oraz prowadzenie tych zajęć przez pracowników CBRD
 Wydanie 4 numerów Kwartalnika BRD
 Współpraca z mediami i studentami.
Współpraca z parlamentem, instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz pozarządowymi
 Udział pracowników Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w pracach
Komisji Sejmowej przy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 Opracowanie ekspertyzy „Zasady obowiązujące przy prowadzeniu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach ościennych‖ dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.‖
 Współpraca przy organizowaniu I Lubelskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Rzeczywistość – Uwarunkowania – Wyzwania‖ (udział w pracach Rady Programowej oraz dostarczenie materiałów merytoryczno-programowych).
 Monitoring efektów wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h w centrum Warszawy. Współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego Rady Warszawy przy organizowaniu seminarium.
 Udział w pracach Wojewódzkiej (mazowieckiej) Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
 Opracowanie kwestionariusza CEMT/CS/SR(2000)1/REVI na zlecenie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 Współpraca z Gminą Warszawa – Bielany przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu II edycji Bielańskiego Konkursu: „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie‖ dla szkół
podstawowych i gimnazjów
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 Współpraca z firmą Renault w ramach wprowadzenia do szkół programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich‖ oraz konkursu dla szkół.
Współpraca międzynarodowa
 Współpraca w ramach OECD IRTAD jako koordynator krajowy ze strony Polski w
międzynarodowej bazie danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- przygotowanie i dostarczenie danych dotyczących Polsce zgodnie z wymaganiami Centralnej Bazy IRTAD w Niemczech.
- udział w pracach Komitetu Sterującego IRTAD.
 Współpraca w ramach projektu badawczego SARTRE – badanie opinii kierowców nt. brd we wszystkich krajach Europy.
 Udział w pracach grupy roboczej realizującej projekt Unii Europejskiej BOB, którego celem jest wybór najlepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego stosowanych w różnych krajach i przekazanie ich do Komisji Europejskiej jako podstawy sformułowania odpowiednich rekomendacji.
 Udział w pracach grupy roboczej „Traffic Development Mobility and Road Safety
in EECS‖.
 Udział w pracach organizacji międzynarodowej „Prewentien Routiese Internationale‖ (PRI) jako stały członek.
 Zorganizowanie w ITS warsztatów roboczych nt. edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem specjalistów polskich i brytyjskich
(Bank Światowy).
7.5. Komenda Główna Policji
GŁÓWNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POLICJĘ W 2001 ROKU
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
W zakresie profilaktyki w ruchu drogowym, w tym szczególnie dotyczącej najmłodszych uczestników ruchu w 2001 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Współorganizowano XXIV Finał Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Słupsku ( 31.053.06. 2001 r. ).
2. Przygotowano i przeprowadzono Finał Centralnego V Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich na Torze Łyżwiarskim „Stegny‖ w Warszawie w dniach 18-19 czerwca 2001 r.
3. Współuczestniczono we wprowadzeniu pilotażowego programu edukacyjnego
pn. „Bezpieczeństwo dla wszystkich – Droga i ja‖ przeznaczonego dla uczniów
szkół podstawowych, realizowanego przez firmę Renault Polska przy współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Transportu Samochodowego.
4. Przeprowadzono w maju 2001 r., z firmą ubezpieczeniową Generali ogólnopolską akcję prewencyjno - edukacyjną pn. „Jabłko-cytryna – generalnie zwolnij !‖
mającą na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w okolicach szkół na obszarach zabudowanych.
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5. Rozdysponowano elementy odblaskowych dla jednostek terenowych Policji
z przeznaczeniem dla dzieci szkół podstawowych przy współpracy z firmą „Statoil Polska‖.
6. Współuczestniczono w przeprowadzeniu ogólnopolskiego programu edukacyjno
- prewencyjnego pn. „Odblaskowe pierwszaki‖ zainicjowanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A i PZU Życie S.A. Realizowano rozdział elementów
odblaskowych dla uczniów klas I szkół podstawowych w całym kraju oraz dystrybucję materiałów i filmu edukacyjnego dotyczącego wychowania komunikacyjnego.
7. Uczestniczono w szeregu programów radiowych i telewizyjnych poświęconych
aktualnym zagrożeniom w ruchu drogowym lub omawiających wprowadzane
zmiany legislacyjne oraz nagłaśniano w masmediach przedsięwzięcia prewencyjne przeprowadzane przez Policję, np. akcja „Bezpieczne ferie 2001‖, „Bezpieczny weekend‖, „Bezpieczne wakacje‖, „Bezpieczna droga do szkoły‖.
8. Zorganizowano i przeprowadzono ogólnopolski konkurs „Policjant Ruchu Drogowego 2001 roku‖.
Ponadto w Komendzie Głównej Policji realizowana była stała współpraca
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Związkiem Motorowym, Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Instytutem Transportu Samochodowego, w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Cotygodniowo redagowano dla masmediów informacje na temat aktualnego stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przygotowywano okresowy Biuletyn informacyjny Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP.
W roku 2001 również rozpoczęto tworzenie strony internetowej Biura.
Poza działaniami o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym podejmowane były
również ogólnokrajowe przedsięwzięcia kontrolne. Inicjowane przez Komendę
Główną Policji akcje kontrolne miały na celu, obok ujawniania sprawców wykroczeń, również, a może przede wszystkim, szerokie nagłośnienie w społeczeństwie
zagrożeń wynikających z ruchu drogowego, promowanie bezpiecznych zachowań i
wyrobienie powszechnego braku akceptacji dla naruszania norm regulujących zasady bezpiecznego korzystania z drogi. Do działań tych zaliczyć należy przede
wszystkim:
1. Ogólnokrajowe działania profilaktyczno – kontrolne „Ferie 2001‖ oraz „Bezpieczne Wakacje 2001‖ mające na celu neutralizację występujących zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem turystyczny i wypoczynkiem wakacyjnym dzieci i
młodzieży.
W trakcie działań sprawdzano między innymi stan techniczny autokarów i
sprawność kierowców ale również przeprowadzono szereg spotkań i pogadanek
w miejscach zbiorowego wypoczynku najmłodszych uczestników ruchu.
2. W dniach od 27 kwietnia do 6 maja przeprowadzone zostały ogólnokrajowe
działania „Majowy weekend‖, natomiast od 13 do 17 czerwca „Czerwcowy
weekend‖.
Letnie okresy weekendowe, a zwłaszcza te dłuższe, charakteryzują się znacznie
zwiększonym natężeniem ruchu na drogach, zwłaszcza wylotowych w dużych
aglomeracjach miejskich. Długi i męczący czas podróży, panujące warunki atmosferyczne sprzyjają zmęczeniu oraz narastaniu agresji, która uaktywnia się
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jazdą z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalną, czy wyprzedzaniem
na granicy ryzyka. Agresywna jazda jednych, wywołuje reakcje łańcuchową u
innych kierujących pojazdami. Zjawisko to sprzyja powstawaniu sytuacji niebezpiecznych, a w razie zaistnienia wypadku, jego skutki są o wiele bardziej tragiczne niż zazwyczaj – wyjazdy weekendowe są z reguły wyjazdami rodzinnymi
i w samochodach na ogół znajduje się komplet pasażerów.
Celem działań było zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych i ich skutków
oraz maksymalne podniesienie sprawności ruchu.
3. W dniach 4-5 czerwca na ciągu dróg nr 2 i A-2 oraz nr 4 i A-4, a w dniach 19-21
lipca 2001r. na drogach całego kraju, przeprowadzone zostały wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pod kryptonimem „TIR‖.
Celem działań była eliminacja zagrożeń występujących w związku z ruchem samochodów ciężarowych. Kontrolowano stan i dokumenty kierującego, czas pracy, stan techniczny pojazdów oraz reagowano na wykroczenia dynamiczne,
przekraczanie dopuszczalnej prędkości, czy nieprawidłowe wykonywanie manewrów.
4. W 2001 roku, raz na kwartał w każdym województwie organizowane były dwudniowe działania wzmożone ukierunkowane na kontrolę przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Miały one na celu eliminację występujących nieprawidłowości, zarówno pod względem formalnym, jak i w zakresie
niespełnienia wymogów technicznych przez tabor wykorzystywany do przewozów. Ujawniona skala zagrożeń jest duża.
5. W 2001 roku, raz w miesiącu w każdym województwie realizowane były działania pod nazwą „Pomiar‖. Polegają one na zmasowanej kontroli stanu trzeźwości
kierujących pojazdami poruszających się po wybranych odcinkach dróg. W założeniu zweryfikowana powinna być trzeźwość każdego kierującego przekraczającego dany przekrój drogi. Należy podkreślić, że w działania te włączane były lokalne środki masowego przekazu, które wręcz uprzedzały o mającej odbyć się
akcji. Miało to na celu zwiększenie oddziaływania profilaktycznego i zniechęcenie do kierowania po użyciu alkoholu.
6. Raz na kwartał, w 2001 roku, w całym kraju realizowana była akcja o kryptonimie „Niebezpieczne przewozy‖. Ich celem była kontrola drogowego przewozu
materiałów niebezpiecznych oraz pojazdów podczas załadunku lub rozładunku
tych materiałów. Działania te przeprowadzane były wspólnie z przedstawicielami
Państwowej Straży Pożarnej, Kolejowego Dozoru Technicznego, Straży Granicznej oraz WIOC.
7. W 2001 roku we wszystkich KWP, raz w miesiącu, realizowane były działania
policyjne o kryptonimie „Pieszy‖. Miały one na celu intensyfikację działań mogących ograniczyć liczbę zdarzeń z udziałem tej grupy uczestników ruchu.
Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu zorganizowano działania ukierunkowane z
jednej strony na reagowanie na wykroczenia kierujących wobec pieszych i wykroczenia samych pieszych, z drugiej zaś strony na uświadamianie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z drogi przez pieszych.
8. Tradycyjnie od lat Policja przeprowadza w okresie Święta Zmarłych akcję
ZNICZ. Także w 2001 roku, w dniach 31.10 – 04.11 przeprowadzono wzmożone działania prewencyjne pod tym kryptonimem. Ich głównym celem było
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zapewnienie płynności ruchu w okolicach cmentarzy i ciągły nadzór nad drogami podczas zwiększonego natężenia ruchu na drogach.
Ponadto w 2001 roku, w Wydziale Ruchu Drogowego Biura Koordynacji Służby
Prewencyjnej Komendy Głównej Policji opracowany został „Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego‖, mający służyć jako
podstawa do opracowania szczegółowych planów działań wojewódzkich. Program
nakreśla główne kierunki działania w celu ochrony pieszych i rowerzystów, uczestników ruchu najbardziej narażonych na obrażenia na styku z pojazdem.
Również w 2001 roku opracowany został pilotażowy Program automatyzacji kontroli prędkości pojazdów, którego realizacja, zaplanowana na najbliższe lata, pozwoli bardziej skutecznie przeciwdziałać powszechnemu obecnie zjawisku przekraczania dopuszczalnej prędkości jazdy i pozwoli na ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, w których nadmierna prędkość jest dominującą przyczyną ich zaistnienia.
7.6. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
W 2001 r. Państwowa Straż Pożarna podejmowała następujące działania na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w komunikacji drogowej w 33 480 zdarzeniach (dane
wstępne), co stanowi wzrost o 19% w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowano 6 189 pożarów w środkach transportu co stanowi spadek w stosunku
do roku 2000 o 12%.
b) w 2001 roku KG PSP zakupiła 61 średnich samochodów ratowniczogaśniczych oraz 2 ciężkie żurawie ratownicze o udźwigu 50 ton.
c) Państwowa Straż Pożarna stale rozwija ratownictwo medyczne. W roku ubiegłym przeszkolono ponad 10 tysięcy strażaków w zakresie udzielania pomocy
przedlekarskiej w warunkach wypadków drogowych. Opracowano standard
sprzętu ratownictwa medycznego do udzielania przez strażaków pomocy
przedlekarskiej poszkodowanym na drogach.
Trwa proces budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zintegrowanie
procesu powiadamiania i dysponowania oraz analiza danych mają szczególne
znaczenie w zdarzeniach w ruchu drogowym, gdzie często zachodzi konieczność współdziałania różnych służb ratowniczych i policji. Utworzenie Centrów
Powiadamiania Ratunkowego w wielu przypadkach umożliwi starostom skuteczną realizację zadań z zakresu organizacji Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego oraz innych powinności związanych z bezpieczeństwem obywateli.
7.7. Straż Graniczna
Brak informacji.
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7.8. Polski Związek Motorowy
Polski Związek Motorowy przeprowadził w 2001 r. następujące działania związane
z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1. W dniach 18-20.01.2001 r. w ramach imprez towarzyszących wystawie Racing
Show 2001 w Warszawie, zorganizowano teoretyczny sprawdzian ze znajomości
przepisów ruchu drogowego, obsługi technicznej roweru oraz sprawdzian praktyczny z umiejętności jazdy rowerem po torze. Uczestnikami były dzieci i młodzież ze szkół warszawskich, które po zakończeniu sprawdzianu otrzymały specjalne zaświadczenia i wpisy do arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę
rowerową.
Kolportowane były również ulotki i wydawnictwa o tematyce brd, w tym miesięcznik „Wychowanie Komunikacyjne‖ i Kodeks Rowerzysty.
2. W dniu 11.05.2001 r. odbyła się , współorganizowana przez Polski Związek Motorowy, I Lubelska Wojewódzka Konferencja p.n. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Rzeczywistość – Uwarunkowania – Wyzwania‖ pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Jednym z głównych tematów konferencji był Program GAMBIT, prezentowany
przez prof. Ryszarda Krystka.
W wystąpieniach uczestników konferencji - reprezentantów różnych środowisk i
firm przedstawiane były problemy z zakresu brd i propozycje zmierzające do
poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.
3. Komitet Krajowy Turnieju usytuowany w Komendzie Głównej Policji – Biurze Koordynacji Służby Prewencyjnej we współpracy z PZMot, Ministerstwem Edukacji
Narodowej, Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej, Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizował :
- 2 półfinały Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla
szkół średnich tj. w dniach 11-12.05.br. w Poznaniu oraz w dniach 1819.05.br. w Warszawie przeprowadzony przez Krajowy Komitet Organizacyjny
na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Daewoo – FSO. W imprezie uczestniczyły drużyny ze wszystkich województw. Zwycięzcy otrzymali puchary i liczne nagrody rzeczowe;
- 24 Finał Turnieju Wiedzy o BRD w Słupsku w dniach 31.05. – 3.06.br., gdzie
uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie brd. Przygotowania do kolejnych edycji Turnieju rozpoczynają się już we
wrześniu każdego roku, tj. z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego i mają na celu
zmobilizowanie jak największej rzeszy uczniów do pogłębiania wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, praktycznej wiedzy z bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym a także sposobów udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;
- V Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół
średnich w dniach 18-19.06.br. na torze „Stegny‖ w Warszawie, z udziałem 8
najlepszych drużyn, wyłonionych w rozgrywkach półfinałowych w Poznaniu i
Warszawie. Nadzór nad programem i realizacją Finału Turnieju sprawował
Krajowy Komitet Organizacyjny.
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4. W dniach 7-9.06.2001 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się
Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego - 2001, którego współorganizatorem był Polski Związek Motorowy. W tym czasie zorganizowana została również konferencja n.t. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. W dniu 9.06.2001 r. Polski Związek Motorowy wraz z Radiem dla Ciebie zorganizował V edycje Rajdu Politicar 2001, którego celem jest podnoszenie
wiedzy z zakresu BRD oraz kwalifikacji kierowców poprzez próby sprawnościowe.
7. Polski Związek Motorowy jest stałym partnerem Polskiego Komitetu Globalnego Porozumienia na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GRSP), w
obradach której uczestniczy jego przedstawiciel.
8. W trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 25.05.br., Polski
Związek Motorowy wspólnie z zarządem MTP, MTiGM, ITS i Politechniką Poznańską zorganizował III Konferencję pn. „Diagnostyka a bezpieczeństwo
ruchu drogowego‖ . która zgromadziła ok. 1000 uczestników.
9. Również podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 29.05. 2001
r. Polski Związek Motorowy wspólnie z MEN, ITS, Poznańskim Kuratorium
Oświaty, Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu, Wydziałem Ruchu
Drogowego KW Policji w Poznaniu był współorganizatorem Konferencji nt.
Wychowanie Komunikacyjne w szkołach, w której udział wzięło ok. 200 osób.
10. Wspierając inicjatywy ustawodawcze w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, Polski Związek Motorowy poprzez swojego przedstawiciela
uczestniczył w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. nowelizacji
ustawy prawo o ruchu drogowym.
Ponadto w ramach realizacji zadań statutowych Związku, wszystkie agendy Polskiego Związku Motorowego podejmują , w każdym tygodniu i miesiącu wśród lokalnych społeczności, a w miesiącach letnich szczególnie, działania dla popularyzacji właściwych zachowań w ruchu drogowym, w tym również pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz akcje umożliwiające kierowcom bezpłatny
przegląd stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w wakacyjne podróże.
Poniżej przedstawiamy działalność PZMot w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w II półroczu 2001 r.
1. Kontynuowana była współpraca Polskiego Związku Motorowego z magazynem
bezpieczeństwa ruchu drogowego „Jutro Weekend‖ emitowanym w ramach
programu 1 TVPSA, dotyczyła ona m.in.:
- Wspólnej realizacji cyklu tematycznego dotyczącego poprawnej techniki jazdy, w którym prezentowano właściwe zachowania kierowcy w przypadku
zagrożeń na drodze jak również przedstawiano bezpieczne rozwiązania
techniczne systemów antypoślizgowych w samochodach osobowych.
- Propagowania bezpiecznego zachowania na drodze poprzez emitowanie w
naszym programie plakatów telewizyjnych z serii: „PZM przypomina...‖
- Realizacji wspólnych akcji prewencyjno – edukacyjnych z PZM oraz KGP takich jak: Ogólnopolski Konkurs Motoryzacyjny dla młodzieży oraz Konkurs
Rowerowy dla dzieci.
- Stałej współpraca z ekspertami PZM podczas realizacji felietonów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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2. W lipcu 2001 z inicjatywy Polskiego Związku Motorowego wspólnie
z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, Radiem Kierowców, Komendą Główną
Policji podjęta została akcja p.n. „Sygnały kierowców‖. W ramach tej akcji
zbierane są uwagi i obserwacje kierowców poruszających się po polskich drogach, a dotyczących istotnych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
- stanu dróg i ich oznakowania
- funkcjonującej sygnalizacji
- miejsc szczególnie niebezpiecznych
- nieprawidłowej organizacji ruchu
a także zjawisk na jakie należałoby zwrócić uwagę odpowiednich służb publicznych, w tym np.:
- nocne powroty uczestników dyskotek i innych imprez wczasowych
- nieuporządkowany ruch rowerzystów
- poruszanie się maszyn rolniczych i sprzętu.
Otrzymywane uwagi i obserwacje kierowców w pełni potwierdziły potrzebę zorganizowania i kontynuowania tej akcji.
3. W dniach 28 –30.09.2001 r. odbyły się IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych PZM w Limanowej. W imprezie brało udział około 100 uczestników – ratowników drogowych PZM doskonaląc w ten sposób swoją wiedzę w
zakresie udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków na drodze. Program imprezy m.in. przewidywał: właściwe zabezpieczenie miejsca wypadku,
zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu, ocenę stanu świadomości i zdrowia poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym po ewakuacji z samochodu.
4. W dniach 26 listopada do 1 grudnia 2001 r. PZM współuczestniczył w akcji zorganizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji p.t. „Zadbaj o własne bezpieczeństwo‖. W 97 stacjach serwisowych na terenie całej Polski można było dokonać
bezpłatnego, komputerowego badania punktów stałych płyty podłogowej samochodów.
W czasie akcji przebadano prawie 700 samochodów naprawianych po poważnych wypadkach drogowych, kupionych z drugiej ręki lub sprowadzonych z zagranicy. W 68% przebadanych samochodów stwierdzono odchylenia punktów
stałych płyty podłogowej większe niż normy producentów.
W 23,5% zbadanych samochodów ujawniono tak duże odchylenia punktów
stałych, że nie powinny te pojazdy być dopuszczone do ruchu ze względów
bezpieczeństwa.
W opracowanym raporcie z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego i środowisk rzeczoznawczych przedstawiony został realny stan zagrożeń wynikających z eksploatacji tych pojazdów wraz z wnioskami do władz ustawodawczych i administracyjnych kraju.
5. Wspierając wszelkie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Polski Związek Motorowy uczestniczył w pracach Warszawskiego
Okrągłego Stołu Transportowego. Przygotowane zostały i wręczone w dniu
23.01.2002r. władzom miasta rekomendacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. Stwierdzono m.in. niewystarczający nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, braki w stosowaniu
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rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej poprawiających brd oraz słabą edukację w zakresie brd.
6. W ramach podjętej organizacji systemowych struktur doskonalenia techniki
jazdy PZM, przeprowadzone zostały szkolenia i wręczono pierwsze licencje instruktora DTJ.
7. Mając na uwadze konieczność osiągnięcia zdecydowanej poprawy stanu bezpieczeństwa na imprezach sportowych, PZM zwrócił się do organizatorów imprez (rajdy, wyścigi, zawody samochodowe, motocyklowe i kartingowe) o dokonanie analizy dotychczasowego stanu bezpieczeństwa i wprowadzenie odpowiednich zmian do procedur obowiązujących na tych imprezach. Przygotowywane jest porozumienie z KG Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa
widzów i uczestników w sportach motorowych.
Przedstawiona wyżej realizacja kierunków działań dla poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego dotyczy imprez i przedsięwzięć realizowanych centralnie (w
skali całego kraju). Ponadto w poszczególnych okręgach Automobilklubach i
Klubach realizowane są odpowiednie dla nich zadania idące w podobnym kierunku.
7.9. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej
W 2001 roku zrealizowano następujące działania:
a) w ramach współpracy z Komendą Stołeczną Policji wykonano badania lekarskie
185 kierowców (159 mężczyzn, 26 kobiet) uczestniczących w wypadkach drogowych na terenie Warszawy.
b) przeszkolono 63 lekarzy (19 mężczyzn, 44 kobiet) w zakresie badań lekarskich
kierowców.
c) przeprowadzono szkolenie dla 23 lekarzy posiadających uprawnienia do badania
kierowców w zakresie zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym, związanych z
badaniami lekarskimi
d) współpracowano z Urzędem Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w zakresie kontroli orzecznictwa lekarskiego dotyczącego kierowców
e) brano udział w pracach Komisji Sejmowej nowelizującej ustawę – Prawo o ruchu
drogowym
f) przygotowano w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w
sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców
g) wykonano w porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego pracę pt.
„Porównawcza analiza przyczyn wypadków drogowych ustalonych w postępowaniu przygotowawczym i wskazywanych subiektywnie przez sprawców wypadków‖.
7.10. Uniwersytet Jagielloński - Instytut Psychologii Stosowanej
47

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Pracownia Psychologii Transportu
Dokonania Pracowni Psychologii Transportu Instytutu Psychologii Stosowanej UJ:
 przygotowanie w ramach modułu „Reklama i marketing‖ przez studentów IV roku Psychologii Stosowanej plakatu propagującego prędkość 50 km/h. Modelem
był znany krakowski kardiochirurg prof. Antoni Dziatkowiak.
 otwarcie Studiów Podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia te przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów
psychologii i przygotowują ich do realizacji badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z ustaleniami Nowego Prawa o Ruchu Drogowym.
Pierwsi absolwenci Studium powinni rozpocząć pracę w czerwcu 2002 roku.
 przygotowanie i wykonanie przez studentów IV roku Psychologii Stosowanej kilku tysięcy specjalnych okładek do nowych praw jazdy dla początkujących kierowców. Wkładki te mogłyby być rozdawane w WORD-ach lub odp. komórkach
Wydziału Infrastruktury, wydających pozwolenia prowadzenia pojazdów.
 wydanie książki Tadeusza Rottera „Psychologia likwidacji wypadków drogowych‖, która wypełnia lukę istniejącą w naszym piśmiennictwie. Książka ta może
być użyteczna dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służby
zdrowia i wszystkich specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
7.11. Politechnika Warszawska - Instytut Dróg i Mostów
Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Najważniejszymi elementami działalności na rzecz BRD prowadzonej przez Instytut
Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej w roku 2001 były:
1. Udział w projekcie Unii Europejskiej realizowanym w

ramach 5-go Programu
Ramowego BOB (Benchmarking of Benchmarking). Koordynatorem projektu
jest firma NEA (NL). Politechnika Warszawska (IDiM) jest członkiem konsorcjum. Jednym z 3 elementów projektu jest próba zastosowania benchmarkingu
do zagadnień brd związanych z transportem profesjonalnym (transport autobusowy oraz przewozy ładunków. Z naszej inicjatywy jako jeden z uczestników
projektu włączony został Instytut Transportu Samochodowego (Centrum BRD).
2. Bezpośredni udział w doskonaleniu zasad projektowania dróg, w tym związanych z tym przepisów ("warunki jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i
ich usytuowanie"). Nowymi elementami, związanymi z brd, wprowadzonymi w
najnowszej edycji "warunków..." są ustalenia dotyczące regulowania dostępności do drogi oraz nowe pojęcie "prędkości miarodajnej", która jest bardziej
związana z rzeczywistymi warunkami ruchu niż dotychczas stosowana "prędkość
projektowa".
3. Ciągłe działania promujące i popularyzujące nowoczesne podejście do zagadnień brd w pracach studialnych i planistycznych wykonywanych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz w działalności doradczej i współpracy z
mediami.
7.12. Politechnika Krakowska - Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu
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Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią istotną część działalności dydaktycznej i badawczej Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. Ponadto Katedra realizuje prace usługowe o tym profilu zlecane
przez różne jednostki.
W roku 2001 do najważniejszych prac i działań związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego można zaliczyć:
 ukończenie opracowania wraz z wydaniem „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych‖ na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
Wytyczne te wprowadzają nowe elementy w projektowaniu skrzyżowań, które
są zorientowane głównie na tworzenie rozwiązań potencjalnie bezpiecznych.
Kryterium bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu uzyskało w „Wytycznych...‖
nadrzędną rangę, a zawarte w nich zapisy i sposób prezentacji będą służyć eliminacji złych nawyków w projektowaniu skrzyżowań. Odrębny rozdział został
poświęcony zasadom i rozwiązaniom uspokojenia ruchu na skrzyżowaniach.
Rozszerzono dział poświęcony rondom, które okazały się sprawnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami,
 przeprowadzenie 4 kursów przez autorów „Wytycznych...‖ nt. projektowania
skrzyżowań drogowych przy współpracy z firmą EKODROGA. Uczestnikami kursu
byli pracownicy administracji drogowej, pracownicy biur projektowych oraz
przedstawiciele jednostek zarządzających ruchem,
 opracowanie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie „Programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg wojewódzkich w woj. małopolskim‖
W programie zdefiniowano podstawowe problemy bezpieczeństwa ruchu i
przypisano im priorytety realizacyjne, a następnie wyodrębniono grupy zadań o
charakterze systemowym i zadań mających na celu wdrażanie środków poprawy brd w zakresie wynikającym z diagnozy oraz skali dostępnych środków finansowych. Zadania te podzielono na zadania krótkoterminowe (lata 2001 –
2003) oraz zadania długoterminowe, które powinny być rozpoczęte w 2001 roku i prowadzone do roku 2010. Program ten został następnie przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim jako merytoryczna podstawa prowadzenia długofalowej
polityki władz samorządowych przeciwdziałającej negatywnym skutkom rozwoju motoryzacji,
 przeprowadzenie seminarium „Bezpieczeństwo ruchu drogowego‖ przeznaczonego dla kadr zarządzających na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Przygotowanie programu seminarium i materiałów dydaktycznych.
W przygotowanym programie seminarium uwzględniono zagadnienia wprowadzenia do problematyki i podstaw działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz wybrane zagadnienia wpływu infrastruktury drogowej na to bezpieczeństwo. Dużą uwagę poświęcono przy tym uwarunkowaniom planistycznym
oraz możliwym środkom poprawy bezpieczeństwa ruchu. W seminarium wzięło
udział 35 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, starostowie
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powiatów, dyrektorzy zarządów dróg i odpowiednich wydziałów w urzędach
powiatowych,
 przeprowadzenie kursu "Zagrożenia, diagnozy i środki poprawy brd na drogach
wojewódzkich" przeznaczonego dla kadry inżynieryjno-technicznej. Przygotowanie programu i materiałów dydaktycznych do w/w kursu.
Program kursu obejmował następujące zagadnienia: wprowadzenie i podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, krajowy i regionalne
programy poprawy brd z ich uwarunkowaniami, analizy ogólne i szczegółowe
brd, wpływ rozwiązań planistycznych i poszczególnych elementów infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu, sposoby i środki poprawy brd ze szczegółowymi
uwarunkowaniami ich stosowania. Program kursu przewidywał także zajęcia
praktyczne. W kursie wzięło udział 50 osób, w tym obok kadry inżynieryjnotechnicznej także przedstawiciele policji (5 osób).
7.13. Politechnika Gdańska
Informujemy, że w 2001 roku wykonaliśmy następujące prace na rzecz poprawy
brd w Polsce:
 „Wojewódzki program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - GAMBIT Lubelski. Faza I – Diagnoza stanu i systemu brd w województwie lubelskim‖ – na
zamówienie WORD w Lublinie, wspólnie z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej
w Gdańsku.
 „Wojewódzki program bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT Pomorski.
Etap I – Diagnoza systemu brd w województwie pomorskim‖ – na zamówienie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, wspólnie z Fundacją
Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku.
 „Wykonanie elementów Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
GAMBIT Śląski w zakresie dot. diagnozy brd w województwie śląskim‖ – na zamówienie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku.
 „Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2000‖ – na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych, Oddział Północny w Gdańsku.
 „Opracowanie bazy danych o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach
województwa pomorskiego w zakresie przejmowania danych z Policji, ich
wstępnego przetwarzania i weryfikacji przy wykorzystaniu policyjnych kart zdarzeń drogowych tzw. „karty gdańskiej‖‖ – na zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
 „Zbieranie i weryfikacja danych o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach krajowych województwa pomorskiego w 2001r. ze szczególnym uwzględnieniem odcinków niebezpiecznych‖ – na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych, Oddział Północny w Gdańsku.
 Współorganizowaliśmy I Lubelską Wojewódzką Konferencję Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Rzeczywistość. Uwarunkowania. Wyzwania. Lublin, 11 maja
2001.
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Poczyniliśmy także przygotowania do rozpoczęcia następnych umów w sprawie:
 II fazy projektu GAMBIT Lubelski (termin podpisania umowy marzec 2002),
 I fazy projektu GAMBIT Warmińsko-Mazurski (termin podpisania umowy marzec
2002)
oraz współorganizacji konferencji brd w Białej Podlaskiej pt. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonach nadgranicznych a standardy UE‖ w dniach 16-17 maja
2002.
7.14. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W 2001 roku w MSWiA prowadzone były prace legislacyjne nad następującymi projektami aktów prawnych obejmujących zakresem swojej regulacji zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
a) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym
rozporządzenie w sprawie trybu oraz jednostek i warunków współdziałania w
zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości. Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia
mają na celu zminimalizowanie pilotażu tzw. transportów nienormatywnych wykonywanych przez Policję poprzez wprowadzenie obowiązku zgłaszania przejazdu każdemu komendantowi wojewódzkiemu Policji i określenia trasy transportu.
Ponadto projekt zakłada, ze pojazdy nienormatywne będą mogły być dodatkowo
pilotowane przez Policję wyłącznie na obszarach zabudowanych i tylko w sytuacji znacznego utrudnienia w ruchu drogowym w tych miejscach.
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym
rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Projektowane zmiany mają
na celu przyznanie strażnikom straży gminnych uprawnienia do stosowania
urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdu lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.
7.15. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
1) Kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wychowanie komunikacyjne zostało uwzględnione w tematyce III edycji grantów edukacyjnych w roku 2001.
Sprawozdania z realizacji zadań objętych grantami będą napływały z kuratoriów
oświaty do końca lutego br.
2) Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce GAMBIT 2000.
- Zaproponowano standardy edukacyjne dotyczące wychowania komunikacyjnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
- Sfinansowano druk i dystrybucję publikacji pt. „ Wskazówki do realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach‖ w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.
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3) Współudział w organizowaniu Turniejów związanych z BRD.
- Finał XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbył się w dniach 1 i
2 czerwca 2001 r. w Słupsku.
- Finał V Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich
odbył się w czerwcu 2001 r. w Warszawie na torze „Stegny‖.
Ponadto podejmowane były następujące działania:
- Udział w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (zakończono we wrześniu
2001 r.)
- Udział w posiedzeniach Krajowej Rady BRD.
- Udział w uroczystym rozpoczęciu kursu doskonalącego dla nauczycieli prowadzących Wychowanie Komunikacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach
(gmina Warszawa Centrum).
- Udział w konferencji dla nauczycieli „Edukacja komunikacyjna w szkołach‖ zorganizowanej przez PZM w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz
Wojewódzki Ośrodek Medyczny.
- Stały kontakt i konsultacje z niektórymi redakcjami publikującymi czasopisma i
książki oraz z firmami produkującymi środki dydaktyczne na temat BRD.
- Wdrożenie zintegrowanego programu Edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla
wszystkich‖ dla szkół podstawowych. Międzynarodowa akcja zorganizowana
przez koncern Renault.
- Patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nad akcją PZU S.A.
„Odblaskowe Pierwszaki‖.
- Udział w seminariach i spotkaniach poświęconych kształceniu dzieci i dorosłych
w zakresie BRD organizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego.
7.16. Ministerstwo Finansów
Nie prowadzono działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.17. Ministerstwo Obrony Narodowej
Realizowano następujące przedsięwzięcia:
1) W ramach promowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych kierowców pojazdów Sił Zbrojnych RP, zorganizowano
w poszczególnych rodzajach wojsk konkurs o miano „Najlepszego Kierowcy‖. W
konkursie uczestniczyli wszyscy etatowi kierowcy, w tym: żołnierze zasadniczej
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służby wojskowej, żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska. Każdy etap konkursu obejmował testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad eksploatacji pojazdów oraz jazdy sprawnościowej pojazdem.
2) W ramach działań profilaktycznych wyposażono punkty kontroli technicznej pojazdów w urządzenia (w tym alkometry i alkosensory) wspomagające kontrolę
wyjeżdżających i powracających do jednostek pojazdów i ich kierowców.
3) Zorganizowano dodatkowy kurs dokształcający dla 180 kierowców pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne.
4) Przeprowadzono szkolenie kierowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i doskonalenia techniki jazdy samochodem w warunkach ekstremalnych.
5) Wyszkolono 39 ratowników drogowych.
6) Przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla 20 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zwłaszcza ofiarom
wypadków drogowych.
7) Wydano w nakładzie 5000 poradnik pt. „Bezpieczna droga dla wszystkich jej
użytkowników‖, przeznaczony dla kierowców oraz kadry prowadzącej zajęcia
profilaktyczne o tematyce poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Ponadto wydano i rozkolportowano w jednostkach wojskowych kalendarz na 2002 rok z elementami propagującymi bezpieczeństwo ruchu drogowego.
8) Realizowano w szerokim zakresie działania profilaktyczne poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzono 2182 różnego rodzaju
czynności profilaktycznych, w tym 1562 pogadanki, 207 spotkań środowiskowych oraz uczestniczono w 100 odprawach i naradach.
9) W 2001 roku stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Siłach Zbrojnych RP
kształtował się następująco:
Wojskowe pojazdy mechaniczne
A. Wypadki drogowe
B. Kolizje drogowe

- 23
- 144

Inne pojazdy kierowane przez żołnierzy
A. Wypadki drogowe
B. Kolizje drogowe

- 99
- 183

7.18. Ministerstwo Zdrowia
W roku 2001 prace Ministra Zdrowia w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego koncentrowały się wokół dwóch zagadnień. Pierwszym była kontynuacja realizowanego od 1999 Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, drugim były i są prace nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
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W ramach programu ZRM dokonywano od roku 1999 zakupów inwestycyjnych,
mających na celu stworzenie sieci odpowiednio wyposażonych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ambulansów ratunkowych oraz systemu dysponowania jednostek systemu zarówno w sytuacjach normalnej pracy jak też nadzwyczajnych.
W latach 1999 i 2000 ze środków programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne zakupiono sprzęt medyczny na wyposażenie 165 szpitalnych oddziałów ratunkowych za kwotę blisko 91 000 000 zł, ambulanse z wyposażeniem medycznym
w ilości 180 sztuk za kwotę 36 000 000 zł, specjalistyczny sprzęt łączności do 55
Centrów Powiadamiania Ratunkowego za kwotę 5 650 000 PLN oraz sprzęt medyczny do śmigłowców Pogotowia Lotniczego za kwotę 1 900 000 PLN; w sumie na
przygotowanie podstaw funkcjonowania systemu wydatkowano w tych latach 134
550 000 PLN.
W ramach środków przyznanych na realizację Programu ZRM 2001 przeznaczono 18 200 000 PLN na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przede wszystkim
dla oddziałów uczestniczących w programie od roku 2000 (oraz dwóch jednostek
uczestniczących w programie od 1999 roku, które w roku 2000 nie były finansowane z powodu braku dostatecznego zaawansowania prac adaptacyjnych). W pozostałym zakresie środki przeznaczane były na wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego ( 3 280 000 PLN).
Ze względu na niewielką ilość środków będących w dyspozycji Programu ZRM w
roku 2001, kolegium Ministrów podjęło decyzję o finansowaniu nowych inwestycji
w zakresie organizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych z programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia. W programie restrukturyzacji zarezerwowano na ten cel
kwotę 15 000 000 PLN.
Na zakup ambulansów ratunkowych wykorzystano środki pochodzące z kredytu
Banku Światowego. Procedura wyłaniania oferenta realizowana była przez Biuro
ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Ostatecznie zakupiono
93 ambulanse ratunkowe.
Prace nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa o PRM została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dnia
25 lipca 2001 i opublikowana w Dz. U. Nr 113, poz. 1207. W trakcie prac w Senacie RP opracowano poprawki do niej, które nie zostały następnie przyjęte, a są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu ( zmiany legislacyjne i doprecyzowanie pojęć). Brak jest w niej przepisów przejściowych umożliwiających
rozpoczęcie działań umożliwiających start systemu od 1 stycznia 2002 roku. W
związku z tym zaproponowano nowelizację, która przesuwałaby termin jej wejścia
w życie, jak też umożliwiała rozpoczęcie prac planistycznych i negocjacje kontraktów w roku 2002. Została ona uchwalona przez Sejm w ostatnich dniach grudnia
ubiegłego roku.
Dotychczas zostały opracowane następujące rozporządzenia:
1. w sprawie rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia,
2. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,
3. w sprawie powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
4. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
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5. w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami,
6. górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne
udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego.
W chwili obecnej trwają uzgodnienia ich ostatecznej treści z Rządowym Centrum
Legislacji.
7.19. Ministerstwo Sprawiedliwości
Podejmowano następujące działania na rzecz poprawy brd:
1) Wdrażano nowe kodyfikacje karne m.in. w zakresie penalizacji zachowań w ruchu drogowym. Tematem szkoleń sędziów i prokuratorów była także problematyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
2) Instytut Ekspertyz Sądowych wydał publikacje, których celem jest dostarczenie
wiedzy w zakresie ścigania przestępstw drogowych, a mianowicie:
- PC Crash – program symulacji wypadków drogowych, Kraków 2001.
- Wypadki drogowe – vademecum biegłego sądowego, Kraków 2001.
- Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków
drogowych, Kraków 2001.
3) Pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie opracowali obszerną publikację na temat ekspertyzy sądowej, w której znaczną część poświęcili ekspertyzom w sprawach o wypadki drogowe.
4) Instytut Ekspertyz Sądowych prowadzi długofalowe badania nt. „Środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu‖.
5) Kontynuowano prace nad projektem kodeksu wykroczeń, obejmującym także
nowe ujęcie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
planowe jest ich zakończenie w I półroczu 2002 r.
6) Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyli w pracach komisji do
spraw nowelizacji kodyfikacji karnych powołanej przez Prezydenta RP, w ramach
której zaproponowano istotne zmiany w zakresie przestępstw komunikacyjnych,
które zmierzają do zaostrzenia odpowiedzialności karnej za takie przestępstwa
popełnione w stanie nietrzeźwości.
7) W ramach nadzoru służbowego w prokuraturze i administracyjnego w sądach
podejmowano różne działania zmierzające do usprawnienia ścigania przestępstw
drogowych.
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7.20. Ministerstwo Środowiska
Nie prowadzono działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.21. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W 2001 roku działający przy Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa w Warszawie Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów wydał 513
certyfikatów bezpieczeństwa ―B‖ na 1924 typy ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.
W trakcie obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji spowodowano wprowadzenie
wielu zmian w konstrukcji i uzupełnień wyposażenia maszyn w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym bezpieczeństwa przemieszczania ciągników i maszyn po drogach publicznych.
7.22. Ministerstwo Gospodarki
Niniejszym przekazujemy informację o pracach i działaniach realizowanych w
2001r. w obszarze nadzorowanym przez Ministra Gospodarki, zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
1. PRZEMYSŁ
a. Samochody ciężarowe.
W związku z wejściem w życie serii poprawek 09 do Regulaminu EKC* ONZ 13
doprowadzono do pełnej zgodności z tymi wymogami homologacyjnymi układy
hamulcowe pojazdów Jelcz oraz IVECO:
Wprowadzono nowy typ kabin ( zgodnie z Regulaminem 29 EKG ONZ ) w samochodach przeznaczonych dla wojska.
b. Przyczepy i naczepy.
b.1. Wprowadzono niezbędne modernizacje i potwierdzono badaniami spełnienie wymagań homologacyjnych w zakresie układów hamulcowych 25 różnych
przyczep i naczep,
b.2. Do szeregu pojazdów wdrożono zabezpieczenia przed wjechaniem pod bok
lub tył pojazdu (spełniające wymagania Regulaminu EKG ONZ 73 i 58 ),
c. Autobusy.
c.1. Zmodernizowano układy hamulcowe autobusów produkowanych w Sanoku i
Jelczu. Modernizacje miały na ceru spełnienie wymagali zawartych w poprawce
09 do regulaminu EKG ONZ nr 13.
c.2. W autobusach produkowanych w Sanoku i Jelczu siedzenia pasażerskie doprowadzono do zgodności z wymaganiami Regulaminu EKG nr 80.
c.3. Podjęto prace nad badaniem wytrzymałości konstrukcji autobusów produkowanych w Sanoku, w czasie przewrotu pojazdu na dach. Badania jednego
segmentu autobusu wykonano w PIMOT (Regulamin EKG ONZ nr 66).
d. Samochodu osobowe i dostawcze.
d.1. Samochody Daewoo-FSO Motor
- wprowadzono nowe zagłówki spełniające wymagania najnowszej poprawki
Regulaminu EKG nr 17 (06) , nowe katalizatory i tłumiki , nowe sygnały dźwiękowe oraz poduszki powietrzne.
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d.2. Samochody Daewoo Motor Polska
zakończono wprowadzanie we wszystkich modelach podwyższonych zagłówków
spełniających wymagania najnowszej wersji regulaminu EKG nr 17 ( wysokość
zagłówków 800 mm ) oraz pasy trzy punktowe z automatycznym zwijaczem dla
wszystkich siedzeń zewnętrznych i pasy dwu punktowe dla wszystkich siedzeń
wewnętrznych; wprowadzono nowe lusterka zewnętrzne polskiej konstrukcji.
2. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
a. Certyfikacja wyrobów przemysłu motoryzacyjnego na znak bezpieczeństwa.
W sposób ciągły są w PIMOT prowadzane badania wyrobów przemysłu motoryzacyjnego firm krajowych i zagranicznych objętych obowiązkową certyfikacją na
znak bezpieczeństwa "B" wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia MT i GM z 15.O5.1999r. ( Dz.U. nr 44 ).
b. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa pieszych.
PIMOT we współpracy z Akademią Medyczną i Politechniką Warszawską (MEL)
rozpoczął prace nad badaniami wpływu uderzeń zderzaka samochodów osobowych na obrażenia kończyn dolnych osób pieszych. Rozpoczęto przygotowania
do budowy stanowiska badawczego symulującego uderzenie przedniej części
samochodu osobowego (z możliwością zmiany kształtu profilu przodu samochodu) w nogi pieszego.
c. Urządzenia zabezpieczające dla dzieci - Regulamin EKG nr 44.
W związku z przyjęciem przez Polskę do stosowania Regulaminu EKG nr 44 firmy produkujące urządzenia zabezpieczające dla dzieci (foteliki, podstawki) prowadziły badania homologacyjne nowych i modernizowanych urządzeń zabezpieczających.
d. W 2001 r. wykonano w PIMOT urządzenia kontrolujące elementy układów
hamulcowych.
Wykonano też (z pozytywnym wynikiem) badania wytrzymałości na obciążenia
dynamiczne zamocowania butli gazowych stosowanych w pojazdach samochodowych.
3. MINISTERSTWO GOSPODARKI
W przygotowanym dla Rady Ministrów raporcie z prac międzyresortowego zespołu ds. opracowania długofalowych działań wobec przemysłu motoryzacyjnego zaproponowano wprowadzenie szeregu regulacji podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in.:
- ograniczenie importu używanych samochodów ;
- zmiany w organizacji funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) wprowadzenie bezpośredniego nadzoru Ministerstwa Infrastruktury, bądź
wyznaczonej merytorycznej jednostki (np. ITS, PIMOT) nad stacjami o rozszerzonych uprawnieniach ;
- wykorzystywanie certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych jako niezależnych ekspertów w sprawach stanu technicznego pojazdów;
- pilne utworzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, która umożliwi
kontrolę obrotu pojazdami w całym okresie ich eksploatacji i znacznie ograniczy - a w niektórych przypadkach wyeliminuje - szereg negatywnych zjawisk, w tym: kradzieże pojazdów, podrabianie dokumentów, oszustwa celne,
oszustwa ubezpieczeniowe itp. Poprawi przy tym bezpieczeństwo ruchu dro57
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gowego w wyniku zwiększenia możliwości kontroli poziomu technicznego pojazdów i formalnych uprawnień do kierowania pojazdami.
7.23. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Brak informacji.
7.24. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego realizowane są pośrednio poprzez uwzględnianie wymogów brd w koncepcjach i programach polityki zagospodarowania przestrzennego kraju.
Ponadto problem ten znajduje swoje odzwierciedlenie w programach polityki regionalnej oraz w ramach kontraktów wojewódzkich podpisanych w 2001 r. przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z Wojewodami. W kontraktach
tych wojewodowie zaplanowali inwestycje związane z budową obwodnic miast,
budową i modernizacją dróg krajowych i wojewódzkich oraz modernizację dróg
powiatowych istotnych dla rozwoju danego województwa i bezpieczeństwa obywateli.
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8. Działania Wojewódzkich Rad BRD w 2001 r.
8.1. Wojewódzka Rada BRD woj. dolnośląskiego
W zakresie infrastruktury i organizacji ruchu na terenie województwa dolnośląskiego na drogach krajowych podległych GDDP Oddział Pd-Zach zrealizowano następujące rozwiązania wpływające na poprawę brd polegające na:
1) uspokojeniu ruchu w małych miejscowościach poprzez zmiany w organizacji
ruchu polegające na:
- wprowadzeniu azyli dla pieszych i wydzielonych pasów dla lewoskrętów
kosztem zawężania szerokości istniejących pasów ruchu. Rozwiązania takie
wprowadzono w 3 miejscowościach (Oleśnica, Wisznia Mała, Oława),
2) budowa sygnalizacji świetlnej na 2 skrzyżowaniach (w Rzeszotarach i Pasieczniku), przeprowadzono modernizację sygnalizacji na 1 skrzyżowaniu (w
Glogowie),
3) budowa zatok autobusowych - 19 sztuk,
4) budowa chodników - 15,5 km,
5) budowa ciągów pieszo-rowerowych - 0,6 km,
6) przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo kompaktowe w Oławie - 1 szt.
7) budowa obwodnicy Olszyny - długości 2,5 km,
8) przebudowa łuków poziomych - 4 szt.,
9) ustawienie barier ochronnych - 6 km,
10) oznakowanie poziome - 1100 km (ok. 20000 m2)
11) oznakowania pionowe, tj. ustawienie ok. 5000 szt. znaków drogowych (w
tym 3300 szt. wymieniono na nowe).
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich podjęły działania w
zakresie poprawy brd polegające na:
1) przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego (ok.
200 nauczycieli),
2) współorganizowano program telewizji regionalnej "Motorama" o tematyce
brd,
3) współpracowano pozy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego
dla młodzieży,
4) wybudowano ok. 428 km2 chodników, 489 piktogramy na jezdniach, zatoczki,
wprowadzono standardy oznakowań przy drogach
5) WORD-y uczestniczyły w rozpowszechnianiu umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a także w propagowaniu korzystania z wolniejszych i bezpieczniejszych środków lokomocji,
6) DZDZ przeprowadza dwa razy w roku kontrolę ustawień elementów oznakowania drogowego.
Ponadto informuję, że w roku 2001 przekazano 7.021.000 zł na refundację budowy nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
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8.2. Wojewódzka Rada BRD woj. kujawsko – pomorskiego
W 2001r. br podstawowe działania WRBRD skoncentrowane zostały na :
- opracowaniu i przyjęciu przez Radę programu działania na 2001 r, opracowanego przez działające w j ej strukturze zespoły robocze,
- realizacji przyjętego programu.
Działania związane ze zmiana przepisów prawnych :
WRBRD w dotychczasowej formule i składzie osobowym przestała działać z końcem
ubiegłego roku. Prace związane z określeniem nowego składu osobowego i regulaminu Rady są w trakcie realizacji.
- Do obsługi WRBRD wyznaczono Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy.
Współpraca z organami administracji samorządowymi i organizacjami pozarządowymi:
-

WRBRD w roku 2000 zaprosiła do współpracy samorząd wojewódzki oraz
wszystkie samorządy powiatowe, a przedstawiciele tych samorządów wchodzili w
skład Rady. Samorządy lokalne prowadziły współpracę bezpośrednio z jednostkami mogącymi służyć im pomocą w sposób bezpośredni i wymierny, np. z samorządem województwa, zarządami dróg, policją, strażą pożarną, strażami gminnymi, WORD-ami itp.
- realizowano wspólny program KG PSP i firmy Procter&Gambel „Żyj Bezpiecznie"
obejmujący elementy ratownictwa medycznego,
- prowadzono z firmą ubezpieczeniową „Generali" działania prewencyjno-edukacyjne
pod hasłem „Jabłko-cytryna - generalnie zwolnij"
Stan bezpieczeństwa oraz podstawowe dane charakteryzujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie w roku 2001:
W okresie od stycznia do grudnia 2001 r. odnotowano:
- 2657 wypadków drogowych, w ich wyniku :
- 3646 osób odniosło obrażenia ciała,
w tym: 311 osób zginęło na miejscu ,
- 20 998 kolizji drogowych.
Ww. dane w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują następujące zmiany.
tab. 1
2001r.
2000 r.
%
WYPADKI
ZABICI
RANNI
KOLIZJE

2 657
311
3 335
20 997

2 874
324
3612
21 624

-7,6
-4,9
-7,7
-2,9
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Najczęściej występującymi przyczynami wypadków drogowych na terenie województwa w I półroczu br., z winy kierujących były:

20%
34%
nadmierna prędkość

7%

wymuszenie pierwszeństwa
nieprawidłowe wyprzedzanie

8%

niezachowanie bezpiecznej
odległości
inne

31%
Najczęściej występującymi przyczynami wypadków drogowych z winy pieszych były:

18%

wtargnięcie przed pojazdem
wtargnięcie zza przeszkody
przebieganie przez jezdnię
inne

13%
54%

15%
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Programy i działania realizowane na rzecz brd w 2001r
Zgodnie z przyjętymi przez Radę programem poprawy stanu brd w województwie w
2001 r m.in. realizowano :
w zakresie działań na rzecz niechronionych użytkowników dróg :
- kontynuowano działalność pn. „Bezpieczna droga do szkoły"- przeprowadzanie
dzieci przez jezdnie na przejściach dla pieszych w rejonie szkół. W ciągu ostatnich 5 lat przeszkolono kilkaset osób wykonujących pracę strażnika szkolnego. W
2001 r w całym województwie zatrudnionych było 105 takich osób, które przeprowadzały dzieci w obrębie 102 szkół.
- prowadzono prace nad analizami skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie: przeprowadzania dzieci przez jezdnie w rejonie szkół, przeglądu oznakowania
przejść dla dzieci przy szkołach. Wyposażono dzieci (szczególnie z obszarów wiejskich) w elementy odblaskowe oraz propagowano wśród dzieci i młodzieży zasadę „bądź widoczny na drodze" w ramach prowadzonych akcji „Bądź błyskotliwy" i
„Bezpieczna droga",
- wybudowano wiele kilometrów dróg i ścieżek rowerowych, głównie w miastach,
- prowadzono prace w zakresie uspokajania ruchu w wybranych obszarach miejscowości województwa, w szczególności w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu,
- prowadzono działania wzmożone pn. „Pieszy" w ramach których zatrzymano
201 nietrzeźwych uczestników ruchu i nałożono ponad 5,2 tyś. mandatów karnych.
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanych ruchem tranzytowym :
- kontynuowano prace związane z budową obwodnic miast,
- prowadzono prace związane z uporządkowaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz poprawiających organizację ruchu,
- prowadzono działania wzmożone pn. „Kabotaż", „Waga", „Niebezpieczne przewozy",
„Żywiec", „Ciężarówka" i „TIR"
w zakresie działań dotyczących infrastruktury drogowej lub organizacji ruchu:
- zakończono prace nad opracowaniem za 2000 rok raportów o stanie brd dla
miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia i Włocławka. Ww. raporty stanowią bogato dokumentowane źródła danych, analiz i wniosków dot. zaistniałych zdarzeń
drogowych oraz ocen efektywności prowadzonych na sieci drogowej tych miast,
działań modernizacyjnych z punktu widzenia poprawy stanu brd. Dokumenty te są
od kilku lat z powodzeniem wykorzystywane w bieżących pracach zarządców dróg
oraz w kształtowaniu kierunków polityki komunikacyjnej miast regionu;
- sporządzono 81 wystąpień i opinii dot. zagospodarowania przestrzennego terenu
oraz nieprawidłowości w usytuowaniu w pasie drogowym różnego rodzaju urządzeń
- dokonano kilkadziesiąt kontroli na wszystkich kategoriach dróg w ramach wiosennej i jesiennej lustracji dróg wraz z wypracowaniem wniosków w tym zakresie. W
trakcie prowadzonych przeglądów dróg utworzono dla obywateli punkty konsultacyjne, gdzie zbierano informacje dot. nieprawidłowości w inżynierii drogowej,
- wyselekcjonowano miejsca na poszczególnych odcinkach dróg województwa, uznając je za szczególnie niebezpieczne oraz wystąpiono do zarządów dróg o wprowadzenie zmian lub ich oznakowanie jako miejsca szczególnie niebezpieczne. Zmia62
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ny takie zostały wprowadzone m.in. na drodze krajowej Nr 1 w m. Wygoda i na
drodze wojewódzkiej Nr 266 w m. Straszewo,
- prowadzono prace związane z oznakowaniem i ewidencją dróg oraz dostosowaniem
ich do obowiązujących przepisów.
działania dot. miejsc koncentracji wypadków :
- kontynuowano prace nad wdrażaniem informatycznych systemów WZDRBRD dla dróg
wojewódzkich oraz głównych miast regionu, koncentrujących największą ilość zagrożeń
i wypadków drogowych tj. Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Inowrocławia,
- zwiększono do 7 liczbę tzw. „Czarnych punktów". prowadzono prace w zakresie likwidacji miejsc o największym wskaźniku wypadkowości na wybranych obszarach
dróg miejskich i pozamiejskich.
działania edukacyjne i inne związane z kształtowaniem opinii społecznej na
rzecz brd :
- przeprowadzono szkolne, gminne, powiatowe i wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wzięło w nich udział łącznie ponad 3,1 tyś. uczniów.
- przeprowadzono eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- w formie warsztatów kontynuowano szkolenie edukacyjne nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego oraz odbyły się szkolenia rad pedagogicznych
dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, w których uczestniczyło kilkuset nauczycieli
- we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach realizowano zajęcia z wychowania komunikacyjnego
- poddano ocenie wydawanie kart rowerowych i motorowerowych przez szkoły. Oceniono, że wydawanie kart rowerowych odbywało się prawidłowo. Barierą w
sprawdzaniu praktycznych umiejętności na kartę motorowerową w gimnazjach, sygnalizowaną przez dyrektorów szkół był brak motorowerów,
- wypracowano wnioski dotyczące szkoleń dyrektorów szkół ponadpodstawowych w zakresie brd, oraz prowadzenia tegorocznych eliminacji Turnieju Wiedzy o
BRD,
- prowadzono szereg akcji profilaktyczno - prewencyjnych, medialnych i imprez plenerowych związanych z tematyką brd np. „Więcej światła" „Bezpieczny weekend",
„Porada skrzyżowań", „Najpiękniejsza dziura", „Stop wypadkom - Bezpieczne lato" „Bezpieczne Wakacje", „Zimowisko", „Święta", „Jak minął tydzień" „Noga z gazu"
itp.
- w powiatach odbywały się imprezy plenerowe w czasie których prowadzone były zajęcia pokazowo - szkoleniowe m.in. w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej,
- codziennie w programach lokalnych TVB i rozgłośni regionalnych w ramach programu „Utrudnienia" przekazywano informacje dla kierowców o lokalnych utrudnieniach na drogach. Podobne informacje ukazywały się również w lokalnej prasie.
inne działania :
- w PSP wprowadzono do użytku jednolity komputerowy system informatyczny pozwalający samoczynnie kilkakrotnie w ciągu dnia aktualizować wykaz „stanu posiadania" sprzętu z podziałem na sprzęt w akcji i podziale /rezerwie/, co pozwala na
zwiększenie efektywności jego wykorzystania i skrócenie czasu dotarcia do miejsca
prowadzonych akcji ratunkowych.
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- przeszkolono 1050 strażaków PSP w zakresie ratownictwa medycznego, podobne
intensywne szkolenia odbywają się w powiatach z udziałem strażaków OSP,
- w powiatach odbywały się imprezy plenerowe w czasie których prowadzone były zajęcia pokazowo - szkoleniowe m.in. w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.
Szczegółowe informacje o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa kujawskopomorskiego, oraz działaniach Policji prowadzonych w ramach działalności profilaktyczno-propagandowej, działań wzmożonych, pilotażów itp. wraz z wnioskami i oceną
raalizacji zadań zawarte zostały w „Analizie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oceną realizacji planu pracy w okresie styczeń grudzień 2001r ." opracowanej przez KW Policji Wydział Ruchu Drogowego.
Podsumowanie
• Należy ocenić, że wszystkie przedstawione wyżej działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko - pomorskim, którego poziom w ostatnich 3 latach powoli, ale systematycznie wzrasta.
• Przedstawiona w sprawozdaniu informacja stanowi jedynie wycinek z ogółu prac
prowadzonych na rzecz brd na terenie województwa. Szereg działań nie wymienionych w sprawozdaniu prowadzonych było poza WRBRD.
• Wśród realizowanych zadań na wyróżnienie zasługują działania prowadzone na
rzecz szeroko rozumianej edukacji społecznej w zakresie brd, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży,
• Partnerami, których wkład w realizacje przedstawionych zadań zasługuje na szczególne podziękowanie byli : przedstawiciele Policji, Mediów, Kuratorium Oświaty ,
Straży Pożarnej, Akademii Technicznio-Rolniczej w Bydgoszczy oraz PZM-ot,
• Porażką prowadzonych w ubiegłym roku działań przez WRBRD była niewystarczająca współpraca z Partnerami dysponującymi znacznym potencjałem i wiedzą w
zakresie możliwości poprawy poziomu brd. Można tutaj zaliczyć w szczególności
władze samorządowe różnych szczebli, a także Zarządy Dróg, Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz Partnerów z regionalnego sektora prywatnego.
• Utworzenie możliwie szerokiej platformy współpracy z wszystkimi Partnerami, którzy
powinni działać lub są zainteresowanymi współpracą na rzecz realizacji programu WRBRD.
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8.3. Wojewódzka Rada BRD woj. lubelskiego
W porównaniu z poprzednimi latami rok 2001 przyniósł nieznaczna poprawę w
statystyce wypadów drogowych na terenie województwa lubelskiego.
W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:
 spadek liczby wypadków drogowych o 837 tj. 23.6%,
 spadek liczby zabitych ogółem o 55 tj. 13.3%,
 spadek rannych o 96 tj. 21.8%
8.3.1.1. Działania podjęte w 2001 roku przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie realizacji zadań zawartych w przepisach dot. brd.
1. Z dniem 1stycznia 2001 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zostało utworzone stanowisko do spraw sprawowania nadzoru nad zarządzaniem
ruchem na drogach wojewódzkich , powiatowych , gminnych.
2. Pracownik mający w swoim zakresie sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem
ruchem na drogach został przeszkolony na kursie „Metody i środki poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego‖ dla kandydatów na audytorów brd, organizowanym przez Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Lądowej przy współpracy z Politechniką Gdańską.
3. W celu utworzenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie bazy danych
(o długości poszczególnych kategorii dróg i zdarzeniach jakie powstały na drogach w 2000 r.), oraz dokonania oceny organizacji ruchu na terenie województwa lubelskiego wystąpiono do wszystkich organów zarządzających ruchem na
drogach nad którymi nadzór sprawuje wojewoda o przedłożenie w/w danych i
informacji z przeprowadzonej analizy istniejącej organizacji ruchu na drogach im
podległych (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności zgodnie zapisem w/w rozporządzeniu MTiGM).
4. Zarządzeniem nr 89 z dnia 9 maja 2001 r. Wojewoda Lubelski powołał Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Podjęto decyzję o rozszerzenie bazy danych o drogach publicznych w województwie lubelskim na poziomie gmin. Wystąpiono o uzupełnienie przekazanych wykazów dróg przez poszczególne zarządy dróg o lokalizację miejscowości, w których
zostały określone obszary terenów zabudowanych na poszczególnych drogach, o
lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi i o lokalizację chodników przy drogach.
Uzupełnienie bazy danych o powyższe lokalizacje, umożliwi po naniesieniu wypadków i kolizji określenie miejsc najbardziej niebezpiecznych. Będzie również
podstawą do podejmowania dalszych decyzji, mających na celu wyeliminowanie
ewentualnych przyczyn ich powstawania.
8.3.1.2. Istotne działania podjęte w 2001 roku w zakresie brd na terenie
województwa lubelskiego.
Do istotnych w zakresie brd działań na terenie województwa można zaliczyć:
 Zorganizowanie w dniu 11 maja 2001 r. I Lubelskiej Wojewódzkiej Konferencji
pt. „Bezpieczeństwo Ruchu drogowego, Rzeczywistość-Uwarunkowania - Wyzwania‖ pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Ministra Trans65
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portu i Gospodarki Morskiej. Przewodniczącym Komitetu Programowego był
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, członkami mgr inż. Maria Dąbrowska – Lorenc z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, dr Ewa Humieniuk z
Akademii Medycznej w Lublinie, prof. dr hab. inż. Marian Tracz z Politechniki
Krakowska, prof. dr hab. inż. Jan Kukiełka z Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab.
inż. Piotr Tarkowski z Politechnika Lubelska, dr inż. Andrzej Szymanek z Politechniki Radomskiej.
 Na zlecenie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,
Chełmie, Lublinie i Zamościu, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział
Wschodni w Lublinie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich opracowano „Wojewódzki program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – GAMBIT Lubelski‖ –
pierwszy etap „Diagnoza systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego‖. Program
opracowały połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej
pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Krystka.
8.3.2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie informacji od Policji
i zarządzających ruchem na poszczególnych kategoriach dróg
Liczba wypadków na terenie woj.
lubelskiego w latach 2000 i 2001
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8.3.2.1. Zasadnicze grupy przyczyn zdarzeń
Zdecydowaną większość wypadków spowodowali kierujący – 2059 tj. 76,1 %.
Udział pieszych w ogólnej strukturze sprawców wyniósł 18,6 %.
Tablica 8.1.3.
Wypadki
Przyczyny
ogółem
OGÓŁEM
z winy kierującego
z winy pieszego
z winy pasażera
z innych przyczyn
współwina uczestników ruchu

Zabici
2000=
ogółem
=100

%

%

Ranni
2000=
ogółem
=100

%

2000=
=100

2704 100,0

76,4

357 100,0

86,7

3457 100,0

78,2

2059

76,1

78,3

250

70,0

96,2

2856

82,6

79,6

502

18,6

67,7

77

21,6

67,5

454

13,1

69,3

11

0,4

100,0

3

0,8

75,0

8

0,2

100,0

104

3,8

80,0

22

6,2

68,8

106

3,1

78,5

28

1,0

107,7

5

1,4

250,0

33

1,0

106,5

8.3.3. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego w
tym edukacyjne, związane z kształtowaniem opinii społecznej
8.3.3.1. Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu
W sierpniu 2001 roku w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie został opracowany „Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego‖ akceptowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
W programie wskazano zadania, jakie należy realizować w zakresie: inżynierii drogowej, profilaktyki i propagandy, organizacji służby, a także bieżącej współpracy z
innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach.
Powyższy program został rozesłany do wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych województwa lubelskiego w celu wykorzystanie go przy opracowaniu lub aktualizacji programów o zasięgu lokalnym.
8.3.3.2. Kacper – dziecko bezpieczne na drodze
Stowarzyszenie „Polska 2010 – Europa dla Polski‖ realizuje ogólnopolski, autorski program pn. „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze‖. Program ten zakłada
dwa zasadnicze cele: edukację dzieci i dorosłych (nauczycieli, rodziców i wychowawców) oraz zabezpieczenie dzieci poprzez wyposażenie ich w pelerynki odblaskowe. Stowarzyszenie zwróciło się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie o
pomoc we wprowadzeniu powyższego programu na terenie woj. lubelskiego. Mając
na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jego najmłodszych
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uczestników, WRD KWP w Lublinie przesłał do wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych Policji skróconą wersję tego programu w celu uwzględnienia jego założeń podczas realizacji „Programu poprawy niechronionych uczestników ruchu drogowego‖.
Programy te przesłano do Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Polskiego Związku Motorowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Wschodni, Kuratorium Edukacji,
Dziekana Wydziału Inżynierii Sanitarnej Katedry Budownictwa Drogowego Politechniki Lubelskiej, „Dziennika Wschodniego‖ i innych z prośbą o wsparcie finansowe i techniczne oraz ich dalszą popularyzację na terenie województwa lubelskiego.
8.3.4. Działania w obszarze kołowego transportu drogowego
W trosce o stan techniczny nawierzchni dróg kontynuowano w roku 2001 wspólnie
z GDDP Oddz. Wschodni działania pod kryptonimem „Waga‖. Trzykrotnie organizowano wzmożone działania pod krypt. „Kabotaż‖ ukierunkowane na kontrolę
przewoźników zagranicznych.
Niezależnie od czynności podejmowanych w codziennej służbie, w systemie kwartalnym realizowano zadania wynikające z ogólnopolskich działań, ukierunkowanych
na drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych.
W następstwie licznych skarg napływających pod adresem Policji, władz samorządowych i mediów kontynuowano w roku 2001 działania ukierunkowane na krajowy drogowy przewóz osób.
Niezależnie od doraźnych zadań wynikających z poleceń KGP, w maju i lipcu 2001
przeprowadzono kilkudniowe działania wzmożone pod kryptonimem „TIR‖ ukierunkowane na kontrolę samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony, a w
szczególności przewożące materiały niebezpieczne. Z kolei w kwietniu i październiku działania pod kryptonimem „Ekologia‖, które miały na celu wyeliminowanie z
ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, zagrażających bezpieczeństwu i naruszające przepisy ochrony środowiska.
8.3.5. Profilaktyka i popularyzacja problematyki BRD
Realizując zadania w zakresie edukacji i profilaktyki policjanci pionu ruchu drogowego województwa lubelskiego byli organizatorami i uczestnikami 1610 spotkań
środowiskowych popularyzujących tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pion ruchu drogowego był współorganizatorem bądź prowadził szereg kampanii i
imprez o charakterze masowym, do których należały: kampania „Ferie 2001‖, finał
wojewódzki Turnieju Motoryzacyjnego, finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy o BRD, ogólnopolskie działania „Jabłko-cytryna, generalnie zwolnij‖, kampania „Bezpieczne Wakacje 2001‖, ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do
szkoły‖, „Znicz 2001‖ i szereg innych. Wspólną ich cechą była popularyzacja przepisów ruchu drogowego, podnoszenie kultury motoryzacyjnej i kształtowanie pozytywnych zachowań na drogach, a także przybliżenie społeczeństwu problematyki
służby Policji ruchu drogowego. Duży nacisk położono na edukację dzieci w wieku
szkolnym zwłaszcza klas 0-3.
W roku 2001 kontynuowano stałą współpracę ze środkami masowego przekazu
w tym rozgłośniami radiowymi, stacjami telewizyjnymi oraz prasą lokalną.
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zainspirowano wiele instytucji. W zakresie wspólnych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjno-profilaktycznym współdziałano między innymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Automobilklubem Lubelskim i Polskim Związkiem Motorowym, ze Starostami Powiatowymi, Urzędami Miast, Kuratorium Oświaty, dyrektorami szkół i przedszkoli, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa na drogach, Aeroklubem Lubelskim, firmami ubezpieczeniowymi, zarządami dróg, Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, dealerami samochodowymi, oddziałami banków, rozgłośniami radiowymi, stacjami telewizyjnymi, lokalną prasą, spółdzielniami mieszkaniowymi, szpitalami.

8.4. Wojewódzka Rada BRD woj. lubuskiego
1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim.
Dokonując porównania do lat poprzednich można stwierdzić, iż stan bezpieczeństwa ruchu drogowego uległ zdecydowane poprawie, co jest widoczne w spadku liczby wypadków i kolizji drogowych jak również spadku osób zabitych i rannych. I tak liczba osób zabitych zmniejszyła się o 29,85%, liczba osób rannych o
12,08%, a liczba wypadków drogowych o 14,67%. Wyróżniającymi się na mapie
województwa lubuskiego odcinkami dróg o zwiększonym zagrożeniu w ruchu są:
 odcinek drogi krajowej nr 2 pomiędzy miejscowością Pniów a miejscowością Torzym.
 skrzyżowanie drogi krajowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 297, kierunek Nowa
Sól Nowe Miasteczko skrzyżowanie na Kożuchów,
 odcinek drugi krajowej nr 22 pomiędzy miastem Gorzów Wlkp. a miejscowością

Główne przyczyny wypadków drogowych w woj. lubuskim
14,38%
Niedostosowanie

prędkości do warunków
drogowych

22,11%

Nieprawidłowe
wyprzedzanie, omijanie,
wymijanie

12,63%

Nieprawidłowe
przejeżdżanie przejść dla
pieszych
Nietrzeźwość uczestników
ruchu drogowego
Pozostałe

21%

8,48%

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizacji skutków wypadków drogowych w ubiegłym roku przeprowadzono szereg akcji o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym pod kryptonimem „TRZEŹWOŚĆ",
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„POMIAR", „KABOTAŻ", „WAGA" prowadzone w różnych okresach czasu tj. w dni
wolne od pracy, wydłużone weekendy, popularne imieniny, okresy świąteczne, ferie
szkolne.
Na podejmowane działania profilaktyczne składają się również przeprowadzone
na terenie całego województwa turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkól
podstawowych i gimnazjów oraz turniej wiedzy motoryzacyjnej dla szkól średnich.
Działania te są włączone do programu pod nazwą "11 x 2" prowadzonego przez
policje ruchu drogowego zmierzającego do zmniejszenia na terenie 11 powiatów
naszego województwa ilości wypadów drogowych.
2. W czerwcu 2001r. w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. odbył się
finał konkursu „Bezpieczne Wakacje". Konkurs ten przeznaczony był dla dzieci i
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Celem zorganizowanego konkursu było spopularyzowanie przepisów ruchu drogowego w szczególności wśród najmłodszych użytkowników dróg.
We wrześniu 2001r. przekazano za pośrednictwem Policji do wytypowanych
przez Kuratora Oświaty szkół gminnych i wiejskich kilka tysięcy elementów odblaskowych szczególnie uczniom klas 1-3. Wytypowani policjanci przeprowadzili w
wyżej wymienionych szkołach pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego z szczególnym uwzględnieniem i promowaniem hasła: „BĄDŹ BŁYSKOTLIWY
NA DRODZE".
W okolicach szkól została zwiększona częstotliwość kontroli pomiaru prędkości
wszystkich pojazdów i stosowania się do ograniczeń narzuconych w tych miejscach.
Ze względu na duże natężenie ruchu tranzytowego na terenie województwa lubuskiego, jako województwa granicznego, w ciągu całego roku prowadzone są
wzmożone kontrole drogowe, a w szczególności na drodze krajowej nr 2 Świecko Terespol.
W ramach możliwości budżetowych realizowane są rozwiązania w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu przyczyniających się do zmniejszenia się liczby wypadków drogowych, a w szczególności obwodnice miast i skrzyżowania z małymi
rondami.
Wszelkie działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego były nagłaśniane przez środki masowego przekazu (Gazeta Lubuska, Radio Zachód). Z uwagi
na to, iż przedstawiciele radia i gazety byli stałymi członkami Rady i czynnie
uczestniczyli w jej posiedzeniach wszelkie działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa były na bieżąco rozpowszechniane.
Dotychczasowe działania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zamykały się na ufundowaniu nagród w postaci rowerów górskich na turniejach
wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Elementy odblaskowe przekazane dla
dzieci szkół podstawowych zostały ufundowane przez firmę „BIG" ze Świebodzina.
Wysokość środków przeznaczonych na ten cel nie jest nam znana.
Do stycznia br. przepisy nie nakładały obowiązku zatwierdzania przez Przewodniczącego Rady budżetu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z czym nie posiadamy informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
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8.5. Wojewódzka Rada BRD woj. łódzkiego
Powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 303/2000 z dnia 29 grudnia
2000 roku Łódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odgrywała wiodącą i
koordynującą rolę przy rozwiązywaniu najistotniejszych problemów bezpieczeństwa
ruchu drogowego na terenie województwa.
Stan liczebny Rady wynosił w 2001 roku 37 osób reprezentujących wiele instytucji i organizacji m. in. oświatę, policję, firmy ubezpieczeniowe, zarządy dróg,
służbę zdrowia. Wyłoniono przy tym jej prezydium z Przewodniczącym Wojewodą
Łódzkim na czele. Funkcje Wiceprzewodniczących pełnili Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W 2001 roku odbyły się 3 posiedzenia
plenarne i 3 posiedzenia Prezydium Rady.
W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych przez Radę wielokierunkowych działań funkcjonowały 4 zespoły specjalistyczne, których skład osobowy i
programy działania uzyskały akceptację wszystkich jej członków. Były to: Zespół
ds. Drogownictwa i Inżynierii ruchu, Zespól ds. Komisji Społecznych, Zespól ds.
Wychowania Komunikacyjnego oraz Zespół ds. Informacji i Analiz.
8.5.1. Informacja o dotychczasowym współdziałaniu organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami
pozarządowymi w zakresie brd
We wszystkich powiatach województwa łódzkiego, a szczególnie w tych o największym zagrożeniu stanu bezpieczeństwa, sekcje ruchu drogowego współdziałały z właściwymi zarządami dróg, komisjami bezpieczeństwa poszczególnych samorządów lokalnych. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego dokonywali m.in.: lustracji dróg - wskazując jednocześnie miejsca
szczególnie niebezpieczne, wnioskowali o zmianę oznakowania, wprowadzenia
ograniczenia prędkości, a także proponowali inne rozwiązania (np. wymiany znaków, poprawienie widoczności poprzez wycięcie gałęzi zasłaniających drogę), opiniowali projekty zmian organizacji ruchu na drogach, uczestniczyli w odbiorach
technicznych nowych dróg i skrzyżowań.
Policjanci, w ramach współdziałania organizowali i uczestniczyli w 78 komisjach
bezpieczeństwa ruchu drogowego przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Zachodni Biuro w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Wydziału Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, PKP.
Ponadto, brali udział w 122 odbiorach tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
drogowego, w związku z prowadzeniem robót modernizacyjnych i innych robót
związanych z zajęciem pasa drogowego na drogach krajowych i wojewódzkich.
W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem infrastruktury drogowej, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego dokonał lustracji dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, pajęczańskiego i zgierskiego. Ujawnione nieprawidłowości oraz wykonana dokumentacja fotograficzna przesłana została do
właściwych Komend Powiatowych Policji z poleceniem spowodowania niezwłocznego wyeliminowania tychże nieprawidłowości.
Współpracowano z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych. Współpraca polegała na praktycznym szkoleniu policjantów ruchu drogowe71
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go przez przedstawicieli Stowarzyszenia w zakresie kontroli międzynarodowej
transportu drogowego podczas prowadzonych działań pod kryptonimem "Kabotaż".
Współpracowano także z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Łodzi. Współpraca ta polegała na planowaniu i organizowaniu ważenia pojazdów ciężkich na terenie woj. łódzkiego. Należy też zaznaczyć, że Komendy Miejskie Policji i Komendy
Powiatowe Policji współdziałały z innymi podmiotami, takimi jak:
* Wydziały Komunikacji - w zakresie przekazywania informacji odnośnie kierujących, którzy utracili uprawnienia do kierowania oraz odnośnie rejestracji pojazdów,
* Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach - w ramach współpracy przy organizowaniu szkoleń
dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
* Firmy Ubezpieczeniowe, z którymi wymienia się uwagi i spostrzeżenia dotyczące ilości, przyczyn i skutków zdarzeń drogowych. Wypracowane są
wspólne wzorce zasad postępowań na miejscu zdarzeń drogowych,
* Państwowa Straż Pożarna - wspólne działania "Niebezpieczne przewozy",
kontrola dróg przeciwpożarowych, działalność propagandowa, wspólne
działania na miejscach akcji ratownicze - gaśniczych,
* Urząd Celny - wspólne działania "Akcyza", "Kabotaż", bieżąca współpraca
w przypadku ujawnienia na drodze przez policjantów naruszenia przepisów
celnych,
* Straż Miejska/Gminna/ - wspólne działania "Bezpieczna droga do szkoły",
Stowarzyszenie „Polska 2010-Europa dla Polski", którego Prezes jest członkiem
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach poprawy brd.
najmłodszych uczestników ruchu realizuje program „Kacper - dziecko bezpieczne
na drodze". Od początku realizacja programu przebiega we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji i Komendami Powiatowymi. Połączenie inicjatyw policji i stowarzyszenia zaowocowało realizacją programu „Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" w formie pilotażowej w powiecie pabianickim. Realizacja taka pozwoliła na
sprawdzenie programu w gminach powiatu. Uczniowie miejscowych szkół, zwłaszcza przy ruchliwych trasach krajowych i wojewódzkich zostali wyposażeni w pelerynki odblaskowe. Wiosną 2001 roku w ramach programu przygotowano pelerynki
odblaskowe dla uczniów z klas I-III i szelki odblaskowe dla rowerzystów , które
przeznaczone są dla dzieci starszych i młodzieży, dojeżdżającej do szkoły na rowerach.
Szczegółową formą działania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2001 był udział w II Targach Łódź - Miasto Zdrowe, Czyste i Bezpieczne, które odbyły się w Łodzi w dnia 1-2 czerwca. Aktywne uczestnictwo w
Targach umożliwiło rozpropagowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz spowodowało przyciągnięcie do współpracy wiele instytucji zainteresowanych
tą problematyką. Członkowie Rady wygłosili referaty dotyczące bezpieczeństwa na
drogach. Na stoisku Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
uczestnicy Targów mogli zapoznać się z nowymi zasadami zdawania egzaminów
teoretycznych na prawo jazdy, które weszły w życie 1 lipca br. Młodzież mogła w
tych dniach skorzystać z obwoźnego miasteczka ruchu drogowego i zdać egzamin
na kastę rowerową. Przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Łodzi w tym samym
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czasie zorganizowano imprezę towarzyszącą w Łagiewnikach , konkursy rowerowe
dla dzieci i młodzieży.
Duże zainteresowanie zwiedzających sprawami bezpieczeństwa na Targach potwierdziło słuszność aktywnego uczestnictwa w nich przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz stało się przesłanką kontynuowania tej inicjatywy również w następnym roku.
8.5.2. Statystyka wypadków i kolizji drogowych.
Dane wskazują na zdecydowanie największą ilość wypadków drogowych powodowanych przez kierujących wskutek zderzeń pomiędzy pojazdami w ruchu (47 %
wszystkich wypadków). Kolejnym rodzajem jest najechanie na pieszego (37 %),
przy czym w 2001 roku ilość zderzeń pomiędzy pojazdami wzrosła, a przypadków
najechania na pieszego było nieco mniej.
Wyżej opisywane rodzaje wypadków drogowych pochłaniają aż 81,4 % wszystkich ofiar śmiertelnych, a wśród osób rannych 83 %.
Przedstawiony wyżej rodzaj zdarzeń drogowych skorelowany jest z przyczynami
zdarzeń zawinionych zarówno przez kierujących, jak i przez pieszych. W województwie łódzkim kierujący spowodowali 3 860 wypadków, tj. 80,3 % wszystkich wypadków. Ilość ta w porównaniu do 2000 roku wzrosła o 4,5 %, podczas gdy piesi
sprawcy 860 wypadków (17,9 ogółu), spowodowali ich o 7,5 % mniej.
Wypadki z winy pasażera, współwiny uczestników ruchu i innych przyczyn stanowią 1,8 % wszystkich wypadków.
Liczby te wyraźnie wskazują na kierujących jako najbardziej niebezpieczną grupę uczestników ruchu drogowego, ilość wypadków przez nich popełnionych ponownie wzrasta. W 2001 roku o 4,5 %.
Główne przyczyny wypadków drogowych w woj. łódzkim
6%
8%
32%
9%

15%

30%
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych
nieprawidłowe wyprzedzanie

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
nieprawidłowe skręcanie
nieprawidłowe omijanie
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8.5.3. Informacja o realizowanych w 2001 roku programach na rzecz poprawy brd i innych podjętych działaniach, z uwzględnieniem problematyki działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie przestępczości na drogach.
W dniu 24.02. ub.r. w godz. 21.00-5.00 funkcjonariusze SRD z Sekcją Prewencji
KMP w Skierniewicach przeprowadzili akcję "Małolat", której celem było eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu powracających z dyskotek w miejscowościach Lipce Reymontowskie i Rowiska. W czasie przeprowadzonej akcji
zwrócono uwagę na nietrzeźwych nieletnich. W trakcie kontroli pojazdów zwracano
szczególną uwagę na przewożony ładunek, przedmioty bez znaków akcyzy oraz
posiadanie i handel narkotykami. Podobne działania przeprowadzone były w dniu
07.07.ub.r. w godz. 21.00-5.00 w Sierakowicach Lewych.
Edukacja dotycząca bezpieczeństwa drogowego.
Z przedsięwzięć realizowanych w 2001 roku przez Wydział Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi należy wymienić następujące
przedsięwzięcia
1. Podczas każdego z 63 spotkań w ramach "Objazdowego miasteczka ruchu
drogowego" informowano dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zagrożeniach
występujących na drodze, w oparciu o aktualną analizę zdarzeń z udziałem
dzieci. W ramach tych spotkań przekazano nauczycielom 120 podręczników
"Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego".
2. Zorganizowano jedno szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli wychowania komunikacyjnego, w którym wzięły udział 82 osoby z terenu woj. łódzkiego.
Powyższe zajęcia zorganizowane były przy współpracy Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego .
3. Przeprowadzono 44 pogadanki w szkołach (przedszkolach), w których
uczestniczyło 2 494 dzieci.
4. W dniu 11 kwietnia 2001 r., przy współudziale WCDNiKP, zorganizowano
warsztaty dla policjantów służby ruchu drogowego, prowadzących zajęcia z
dziećmi zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Uczestniczyło w nich 22 policjantów.
5. Istnieje stała współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego naszego województwa przy organizacji konkursów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Współpraca odbywa się w ramach szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego i policjantów zajmujących się działalnością
profilaktyczną, a także przy organizacji konkursów i turniejów.
6. Na bieżąco opiniowano materiały przedstawione przez nauczycieli wychowania komunikacyjnego związane z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
7. Zgodnie z planem pracy na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono
3 turnieje o zasięgu ogólnopolskim. W dniu 14.02.2001 roku został założony
Wojewódzki Komitet Organizacyjny: Turnieju Motoryzacyjnego i Turnieju
Wiedzy o BRD. W skład komitetu weszli przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, w
Skierniewicach, Piotrkowie Tryb. i w Sieradzu, PZMot, Kuratorium Oświaty w
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Łodzi ,WCDNiKP, ZSP Nr 1 i 2, Wydział Edukacji UMŁ, Dyrektor ZSS w Łodzi,
CZSR w Łodzi oraz PZU w Łodzi.
8. Przygotowano i przeprowadzono działania profilaktyczne pod nazwą "Bezpieczne Ferie", "Jabłko-Cytryna Generalnie Zwolnij", "Bezpieczne Wakacje",
"Bezpieczna droga do szkoły" .
Zespół ds. Informacji i Analiz Wojewódzkiej Rady BRD
Opracował i rozesłał do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów województwa 1200 ankiet na temat prowadzonych w nich zajęć z wychowania komunikacyjnego, wydawania kart rowerowych i motorowerowych, strażników szkolnych, elementów odblaskowych i innych problemów dotyczących bezpiecznego poruszania
się po drogach. Wyniki ankiet opracowane zostaną w marcu br.
8.5.4. Przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ruchu tranzytowego
(przejścia dróg krajowych przez miejscowości)
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której skład wchodzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg
Wojewódzkich podjęła decyzje o oznakowaniu przejść dla pieszych w rejonie szkół
w kolorze biało-czerwonym - przedmiotowa organizacja została wdrożona przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2001/2002,
Komenda Wojewódzka Policji zaproponowała zarządcom dróg wprowadzenie w
rejonie przejść dla pieszych tzw. „azyli dla pieszych" - przedmiotowa propozycja
spotkała się z dużym zainteresowaniem i została zastosowana na drodze krajowej
nr 1 w miejscowości Zgierz i na drodze krajowej nr 14 w miejscowości Łask.
8.5.5. Miejsca koncentracji wypadków
W oparciu o comiesięczne analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym opracowywane zostały przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi miejsca występowania zagrożeń wypadkami w poszczególnych
starostach województwa łódzkiego.
8.5.6. Działania edukacyjne i inne związane z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodzy
Działalność profilaktyczno - propagandowa
Służby ruchu drogowego województwa łódzkiego prowadziły aktywną pracę
profilaktyczno - propagandową.
Prowadząc pogadanki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich
i innych placówkach oświatowych, organizując różnego rodzaju konkursy i działania poświęcone tematyce brd, policjanci województwa łódzkiego przeprowadzili
1548 spotkań z uczestnikami ruchu drogowego, w tym głównie z dziećmi i młodzieżą, uczestniczyło w nich 47 tys. dzieci. Podczas 319 spotkań prowadzono zajęcia praktyczne, m.in. naukę jazdy na jednośladach oraz udzielono pomocy w ocenie umiejętności jazdy uczniów przed wydaniem kart rowerowych i motorowerowych.
Wykorzystując środki przekazu równolegle prowadzono edukację dorosłych
uczestników ruchu drogowego. Wypowiedzi policjantów ukazywały się w stałych
rubrykach gazet oraz regionalnym radiu i telewizji.
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W ubiegłym roku współpracowano z następującymi mediami:
a/ telewizyjnymi: Łódź 3, TVN, TOYA;
b/ rozgłośniami radiowymi: Łódź, Eska, Plus, Manhatan, Parada, Zet, Ciassic, RMF FM;
c/ prasą lokalną: Exspressem Ilustrowanym, Dziennikiem Łódzkim, Gazetą
Wyborczą.
Zorganizowano 11 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym, których
uczestnikami byli między innymi:
- pracownicy nadzory ruchu komunikacji miejskiej,
- piloci pojazdów nienormatywnych,
- pracownicy zarządu drogi lub osoby wykonujące roboty drogowe,
- pracownicy PKP.
Ogółem w tych szkoleniach uczestniczyło 261 osób.
Podobną współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu prowadzą także
policjanci Komend Miejskiej Policji i Komend Powiatowych Policji woj. łódzkiego.
Jako przykład prawidłowego działania zmierzającego do upowszechnienia i
przybliżenia społeczeństwu pracy policji drogowej, można podać utworzenie przez
Naczelnika SRD w Bełchatowie strony internetowej, na której jest m.in. dział poświęcony ruchowi drogowemu.
Podobną inicjatywą wykazali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
którzy wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Łodzi zorganizowali ekspozycję sprzętu policyjnego w czasie trwania Targów "Łódź Miasto Bezpieczne". Podobną ekspozycję przedstawiono w czasie trwania "Niebieskiego Pikniku", zorganizowanego z okazji Święta Policji.
Policjanci z KMP w Skierniewicach m.in. w listopadzie ubiegłego roku uczestniczyli w dyżurze telefonicznym redakcji "Głosu Skierniewic i Okolicy", gdzie odpowiadali na pytania dotyczące przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8.5.7. Podjęte w 2001 roku przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego .
W województwie łódzkim działają cztery wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.
Realizowane przez te Ośrodki w 2001 roku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone były w oparciu o Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT ŁÓDZKI - część I diagnoza. Jednakże
stworzenie, a następnie wdrożenie Wojewódzkiego Programu w zakresie poprawy
ruchu drogowego wymaga powstania kolejnej jego części , tj. programu krótkoterminowej poprawy brd., łącznie z założeniami programu długoterminowego.
Popularyzacja zasad bezpieczeństwa dorosłych realizowana przez Wojewódzkie
odbywała się w następujących formach:
- prelekcje,
- konkursy plastyczne i teoretyczne o tematyce brd,
- zawody rowerowe ( tzw. obwożone miasteczka ruchu drogowego ),
- pokazy bezpiecznej jazdy,
- wydawanie materiałów szkołeniowych i promocyjnych.
Przykładowo zajęcia z wychowania komunikacyjnego z udziałem miasteczka ruchu drogowego prowadzone były przez WORD w Sieradzu w 63 szkołach, w któ76
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rych wzięło udział 3.793 uczniów. Przez ten sam WORD w Sieradzu zostało zorganizowanych 11 festynów pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze", w których
uczestniczyło 1283 dzieci. Ponadto przeprowadzana w Sieradzu i powiecie Powiatowy Turniej Motoryzacyjny, Powiatowy Turniej brd., trzy turnieje gminne.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi znaczną część funduszy
(I5.500 zł.) przeznaczył na zorganizowanie zawodów rowerowych „Jeżdżę bezpiecznie i zdrowo zawsze z kartą rowerową - Łagiewniki 2001." Zawody w których
uczestniczyło 55 szkół i 2 drużyny ZHP, były poprzedzone eliminacjami teoretycznymi i praktycznymi. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne oraz środki poprawy widoczności dziecka na drodze. Dla laureatów ufundowano nagrody.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach w ramach finansowanego przez tą placówkę obwoźnego miasteczka ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami policji odwiedził 35 szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyło
1850 uczniów w wieku 10-13 lat. Egzaminatorzy WORD Skierniewice uczestniczyli
w obozach szkoleniowo - wypoczynkowych dzieci i młodzieży, na których przedstawili problematykę bezpieczeństwa.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował 50 wyjazdów objazdowego miasteczka ruchu drogowego do szkół na terenie
pięciu obsługiwanych powiatów, gdzie w zajęciach wzięło udział 4670 uczniów z
klas IV-V. Ponadto zorganizowano 2 turnieje motoryzacyjne oraz 4 turnieje wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Koszty poniesione w 2001 roku przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na
prowadzenie działalności na rzecz brd wyniosły łącznie 204.729zł. Udział finansowy
poszczególnych jednostek prezentuje poniższa tabela.

8.6. Wojewódzka Rada BRD woj. małopolskiego
W roku 2001 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradowała
dwukrotnie na posiedzeniach plenarnych w dniach 19.06 oraz 24.10. W dniu 15
maja ubiegłego roku odbyło się również posiedzenie Prezydium Rady.
WRBRD dalej koncentrowała swoje działania na podstawowych problemach mających wpływ na brd współpracując w tym zakresie przede wszystkim z Wydziałem
Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.
Opracowano w roku 2001 „Regionalny program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego", w którym wyznaczono konkretne:
• cele - w postaci zmniejszenia liczby śmiertelnych ońar wypadków drogowych
w krótkiej perspektywie do 380 w roku 2003, oraz dłuższej do 320 w roku
2010,
• zadania - krótkoterminowe obejmujące 10 zagadnień oraz długofalowe przewidujące 7 tematów.
Program ten zawiera również szczegółowe zadania w zakresie przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu uwzględniające działania związane z infrastrukturą drogową, profilaktyczno - edukacyjne oraz monitorujące.
Działania WRBRD, które zaowocowały przyznaniem Małopolsce przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej środków finansowych z pożyczki Banku
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Światowego w wysokości 2.958 tys. zł na poprawę brd poprzez realizację dwóch,
wcześniej zaakceptowanych, projektów zadań:
- „Wdrażanie nowych i niekonwencjonalnych środków poprawy brd w miejscach
koncentracji zdarzeń drogowych czarne punkty - w oparciu o szczegółowe projekty poprawy brd";
- „Wdrażanie środków uspokojenia ruchu - faza modelowych projektów uspokojenia ruchu na drogach różnych klas i funkcji z pilotażowymi wdrożeniami oraz
efektów tych wdrożeń".
Z końcem czerwca ubiegłego roku odbyły się w Holandii warsztaty poświęcone
problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, w których wzięli udział m.in. dwaj
członkowie WRBRD Naczelnik WRD KWP w Krakowie oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Infrastruktury Technicznej MUW.
W dniach 15 i 16 listopada w Janowicach k/Tarnowa zorganizowano seminarium
„Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach Małopolski" dla kadry zarządzającej
z instytucji zajmujących się problematyką brd.
Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu Wojewódzkich Rad BRD wprowadzone ustawą z 6 września 2001 roku zmieniającą ustawę „Prawo o ruchu drogowym" doprowadziły do szeregu utrudnień związanych z ustawowym dopuszczeniem do uczestnictwa w pracach tych Rad zbyt szerokiego gremium członków.
Dane uzyskane z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie za 2001 rok przedstawiają się następująco: zanotowano 31.716 zdarzeń
drogowych tj. wzrost o 0,5% w stosunku do roku 2000 (31.566), w tym:
• 5.235 wypadków
• 26.481 kolizji
• 384 zabitych
• 6.812 rannych
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Główne przyczyny wypadków skutkujące zdarzeniami z ofiarami
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nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

48%

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

Średnio na 100 wypadków w województwie małopolskim zginęło 7,3 osoby
(wskaźnik krajowy 8,2 osób/100 wypadków). Obserwuje się korzystną tendencję
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zarówno w porównaniu z sytuacją całego kraju jak i lokalnie na przestrzeni ostatnich trzech lat.
W okresie dwunastu miesięcy 2001 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 836
(1.111) kolizji drogowych i 354 (437) wypadki, w których 14 (23) osób poniosło
śmierć a 523 (663) zostało rannych. Przedstawione dane dowodzą, że nietrzeźwi
kierowcy mają zdecydowanie mniejszy udział w zdarzeniach drogowych a tym samym w skutkach. Dane w nawiasach dotyczą 2000 r.
Działalność profilaktyczno - edukacyjna prowadzona przez policjantów ruchu
drogowego województwa małopolskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej:
• ogólnopolskie działania „Zimowisko" - wprowadzanie do programów turnusów
wypoczynkowych zagadnień związanych z brd,
• program edukacyjno - prewencyjny „Wspólna droga" - doskonalenie umiejętności dzieci z dysfunkcją wzroku w zakresie brd,
• ogólnopolskie turnieje wiedzy o brd dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych, oraz ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny dla
uczniów szkół średnich,
• działania pn. „Bezpieczne wakacje 2001" - wzmożone kontrole autobusów
przewożących dzieci oraz prowadzenie pogadanek z wypoczywającymi dziećmi w zakresie brd,
• działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły" - propagowanie zasad brd wśród
dzieci poruszających się po drogach.

8.7. Wojewódzka Rada BRD woj. mazowieckiego
Informacja o działaniach WRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwie mazowieckim została
powołana w marcu 2001 roku. Z inicjatywy Rady rozpoczęto prace nad opracowaniem Gambitu Mazowieckiego – Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w woj. mazowieckim. W Instytucie Transportu Samochodowego opracowana
została diagnoza stanu istniejącego wraz ze wstępnymi wnioskami dalszych działań.
Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem składu i programu działania
WRBRD do wymogów zmienionej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obsługa sekretariatu powierzona zostanie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w
Warszawie.
Za główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu uznane
zostały wypadki na drogach krajowych, w dużych miastach województwa i na pozostałym terenie zabudowanym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania powinny być miasta Radom, Płock, Siedlce, Pruszków i Mińsk Mazowiecki.
Podstawowe przyczyny wypadków to niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu, młodzi kierowcy jako sprawcy i ofiary wielu wypadków, niechronieni użytkownicy dróg (piesi, osoby starsze, rowerzyści) oraz nietrzeźwi uczestnicy ruchu.
Wskazane przyczyny wypadków na terenie województwa odnoszą się również do
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Warszawy. Dodatkowym problemem warszawskim jest duża ilość wypadków na
przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu.
We wrześniu 2000 r. w ramach realizacji Gambitu Warszawskiego wprowadzono
w Warszawie nowy, obszarowy limit ograniczenia prędkości do 50 km/h na terenie
gminy Centrum. Wprowadzenie tego ograniczenia spowodowało rzeczywisty spadek prędkości jazdy po ulicach miasta (w początkowym okresie spadek ten wynosił
od kilku do kilkunastu km/h, potem stopniowo zaczął się zmniejszać). Zanotowano
spadek liczby wypadków - ilość osób które zginęły w wyniku wypadków wyniosła
w r.2000 - 134 osoby co było najlepszym wynikiem od ponad 10 lat, w roku 2001
nastąpił w Warszawie dalszy spadek liczby zabitych do 109 osób (81%).
Porównanie danych dotyczących stanu bezpieczeństwa na drogach Mazowsza (z
wyłączeniem Warszawy) w stosunku do roku 2000 wskazuje na nieznaczny spadek
liczby wypadków drogowych (o 3,0%) i liczby osób zabitych o 13,2 % przy ogólnym wzroście liczby zdarzeń o ok. 6,5 %, wzroście liczby kolizji drogowych o 8,2%
i liczby osób rannych w wypadkach drogowych o 3,7%.
Na terenie Warszawy w zanotowano w tym samym okresie wzrost ilości kolizji
o 4,7 %, spadek ilości wypadków o 14 %, spadek liczby osób poszkodowanych o
16,8 % w tym o 21 % spadek liczby osób zabitych na miejscu.
Działania związane z bezpieczeństwem na drogach powadzone przez Stołeczną i
Wojewódzką Komendę Policji nakierowane były w szczególności na:
 zmniejszenie zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości jazdy poprzez
wzmożenie działań kontrolnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych i o dużym
natężenie ruchu pieszego z wykorzystaniem radarów i wideo radarów
 zmniejszenia udziału niechronionych uczestników ruchu w wypadkach drogowych - program opracowany w Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu dla realizacji
tego celu został rozesłany do wszystkich komend policji woj. mazowieckiego oraz
do instytucji zajmujących się problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program nie posiada jednak mocy wiążącej w stosunku do innych podmiotów zobowiązanych do jego realizacji
 poprawę sytuacji w zakresie „trzeźwości na drogach‖. Prowadzona była intensywna kontrola policyjna mająca na celu wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących połączona z kreowaniem w społeczeństwie powszechnej dezaprobaty do
tego typu negatywnych zachowań. W 2001 roku była prowadzona całoroczna akcja
pod kryptonimem „POMIAR’’, której zadaniem było nie tylko ujawnianie nietrzeźwych kierujących, lecz również zatrzymywanie poszukiwanych osób, pojazdów i
rzeczy. Do działań tych została zaangażowana duża liczba policjantów pionu ruchu
drogowego i prewencji
 działania kontrolne ukierunkowane na określone grupy użytkowników dróg
(akcje „BUS‖, „PIESZY‖, „NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY‖).
Działania profilaktyczno – wychowawcze prowadzone głównie przez Kuratorium
Oświaty i Policję ukierunkowano na:
- propagowanie wśród uczestników ruchu zasad kulturalnego zachowania się na
drodze,
- propagowanie wśród pieszych i rowerzystów stosowania elementów odblaskowych,
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- edukację szczególnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego w czasie
szkolnych spotkań i pogadanek
- współpracę ze środkami masowego przekazu - udział w audycjach radiowych i
telewizyjnych propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- informowanie o istniejących utrudnieniach i zagrożeniach w ruchu drogowym.
Policja uczestniczyła w działaniach związanych z ochroną i edukacją najmłodszych uczestników ruchu drogowego między innymi poprzez organizowanie konkursów i turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (np. Turniej wie-

dzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych) oraz spotkań promujących bezpieczne zachowanie się na drogach..

Szereg imprez organizowało lub współorganizowało Mazowieckie Kuratorium
Oświaty m.in.
- ,,Poznajmy się bliżej’’ dla uczniów szkół podstawowych (udział wzięło ok. 50
tys. dzieci ),
- ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym’’ dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- ,,Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny’’ dla uczniów szkół średnich. Konkurs
trwa cały rok szkolny - od września do marca eliminacje szkolne i międzyszkolne, w kwietniu finał wojewódzki, na przełomie maja i czerwca finał ogólnopolski,
- konkurs na projekt pocztówki nt. ,,Partnerstwo na drodze to większe bezpieczeństwo’’ dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
Prowadzono szkolenia przygotowujące uczestników ruchu drogowego do przestrzegania i propagowania bezpiecznych zachowań na drogach :
- dla nauczycieli egzaminujących uczniów na kartę rowerową i motorowerową,
- wychowawców i kierowników kolonii i obozów oraz organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży,
- omawiano na naradach z dyrektorami problemu dowożenia uczniów do szkół i
ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
- inspirowano nauczycieli wychowania komunikacyjnego do zdobywania certyfikatów – współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego.
W ramach akcji ,,Odblask dla każdego ucznia’’ rozprowadzano emblematy odblaskowe.
Wizytatorzy kuratorium wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
oraz Policją zorganizowali w 30 szkołach w rejonie Siedlec apele szkolne nt. ,,Bądź
bezpieczny na drodze’’. Uczestniczyło w nich ok. 3500 uczniów.
Kuratorium Oświaty opracowało Program zintegrowanych działań w zakresie
profilaktyki ,,Bezpieczna szkoła’’ - w ramach upowszechnienia i promocji opublikowano go w ,,Biuletynie Kuratorium Oświaty w Warszawie nr 5/2001’’
W ramach swoich zadań statutowych również zarządcy dróg uczestniczyli w
działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Główne działania podejmowane przez Oddział Centralny Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie obejmowały:
- uzupełnianie oznakowania pionowego dróg wraz z wymianą znaków,
- wykonanie oznakowania poziomego
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-

przebudowa i zmiana organizacji ruchu skrzyżowań,
wykonywanie azyli dla pieszych,
wykonywanie oznakowań aktywnych,
zmiany w organizacji ruchu – przez uspokojenie ruchu – na przejściach przez
małe miejscowości.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie opracował analizy szczegółowe stanu bezpieczeństwa dla miejsc szczególnego zagrożenia wyłonionych na podstawie danych
statystycznych o wypadkach. Na terenie stolicy prowadzono m.in. działania dotyczące:
- zmian w organizacji ruchu i korekt układu drogowego,
- likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych,
- wyznaczenia pasów ruchu dla autobusów,
- ustawienia urządzeń bramowych (odnośnie ograniczeń skrajni pion.),
- lokalizacji szklanych elementów odblaskowych (200 szt.) i znaków aktywnych,
- lokalizacji aplikacji znaków drogowych (50 miejsc) i oznakowania dróg ,
- budowy i nadzoru nowych sygnalizacji świetlnych (na 23 skrzyżowaniach).
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonał przebudowę szeregu skrzyżowań, modernizację odcinków wielu dróg, budowę rond i rond kompaktowych na terenie wielu miejscowości województwa mazowieckiego.

Załącznik do informacji

:

Zawiera dane opracowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu
i Komendę Stołeczną Policji w Warszawie
STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE WARSZAWY
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Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami były październik i listopad. Do ponad 20
% wszystkich wypadków doszło w tych miesiącach. Najmniej wypadków zanoto82
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wano w lutym, sierpniu i wrześniu. Prawdopodobnie przyczyną małej ilości wypadków w sierpniu był trwający sezon urlopowy.
Piesi uczestnicy ruchu - najczęściej powodowali wypadki poprzez nieostrożne
wejście na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem oraz wejście na jezdnię przy
czerwonym świetle. Stanowiły one 43 i 18 % wszystkich zdarzeń powodowanych
przez pieszych.
Kolejną przyczyną wypadków, powodowanych przez tę grupę uczestników ruchu, jest przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 21 % wypadków spowodowanych przez pieszych. Piesi sprawcy wypadków drogowych to najczęściej
osoby w wieku 60 i więcej lat, oraz 40 - 59 lat i w tych grupach wiekowych było
najwięcej ofiar.
Sprawcami największej liczby wypadków są kierowcy z przedziału wieku pomiędzy 25 a 39 rokiem życia. Zapewne najwięcej kierujących w tym przedziale porusza
się po drogach. Kolejna grupa, która powodowała wypadki znajduje się w przedziale wieku pomiędzy 40 a 59 oraz 60 i więcej lat.
NIETRZEŹWI SPRAWCY WYPADKÓW DROGOWYCH:
NIETRZEŹWI SPRAWCY
WYPADKÓW
KIERUJĄCY
PIESI

WYPADKI
2000
93
47

2001
78
33

ZABICI
2000
2001
11
1
1
6

RANNI
2000
2001
115
103
47
27

Odczuwalną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym udało się osiągnąć
m.in. poprzez :
 kierowanie policjantów w miejsca najbardziej zagrożone wskazywane przez
społeczność lokalną /m.in.: drogi gminne, osiedla, strefy zamieszkania itp./,
 egzekwowanie zmiany taktyki pełnienia służby odchodząc od statycznego
przesiadywania w radiowozach na korzyść patroli pieszych współdziałających
z radiowozem, w celu lepszego nadzoru nad wyznaczonym miejscem pełnienia służby,
 uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez instytucje mające bezpośredni wpływ na organizację i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w
celu przekazywania doświadczeń wynikających ze sprawowanego nadzoru
nad ruchem drogowym przez Policję.
8.8. Wojewódzka Rada BRD woj. opolskiego
8.8.1. Działania podjęte w 2001 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym oraz ustalonym statutem w 2001 r. oprócz działalności związanej z egzaminowaniem kierowców i kandydatów na kierowców prowadził również działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Do działań tych należy zaliczyć:
- wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży,
- doskonalenie zawodowe instruktorów nauki jazdy,
- doskonalenie umiejętności kierowców,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami w zakresie brd.
W zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży podjęto współpracę
ze szkołami z terenu województwa opolskiego, gdzie organizowano i prowadzono tematyczne prelekcje, konkursy i zajęcia praktyczne w ramach edukacji szkolnej i
pozaszkolnej wykorzystując w tym celu umiejętności i przygotowanie zawodowe
egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Działalność edukacyjną szczególnie ukierunkowano na przygotowanie młodzieży do uzyskania
karty rowerowej i motorowerowej. W roku 2001 łącznie do karty rowerowej przygotowano dzieci w 10-ciu szkołach wytypowanych przez Starostwa dla których zakupiono
i rozdysponowano materiały szkoleniowe związane z działalnością brd na kwotę 7920 zł.
W roku ubiegłym współdziałając z Komendą Wojewódzką Policji, Fundacją "PROLEGE" i Starostwami - WORD współfinansował wydanie - podręcznika "Bezpieczny rowerzysta" w ilości 15 000 sztuk. Na wydawnictwo przeznaczono ze środków Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 7000 zł. Książeczkę "Bezpieczny rowerzysta" rozpowszechniono wśród młodzieży szkół podstawowych województwa opolskiego.
W maju 2001 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego brał czynny udział w organizacji I Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla szkół specjalnych z
terenu województwa i w tym celu przekazano kwotę 1000 zł.
W zakresie wychowania komunikacyjnego w roku 2001 WORD w Opolu czynnie
współdziałał z organizacjami również spoza resortu oświaty tj. z Policją, działaczami
PZMot, LOK i towarzystwami ubezpieczeniowymi.
W roku 2001 WORD w Opolu prowadził również działania w zakresie doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy, poprzez prowadzone kursy 'kandydatów na instruktorów, jak również weryfikacje czynnych instruktorów.
W każdym kwartale w WORD organizowane są spotkania merytoryczne z przedstawicielami starostw z zakresu komunikacji gdzie problematyka brd jest przedstawiana jako zadanie o szczególnym znaczeniu w kontekście społecznym aby pozyskać samorządy powiatowe do podejmowania decyzji administracyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W spotkaniach tych ze strony WORD zwracano szczególną uwagę na możliwość wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego w osobach instruktorów posiadających merytoryczne przygotowanie do prowadzenia na własnym terenie edukacji młodzieży w szkołach. W Kędzierzynie - Koźlu, instruktorzy podjęli bezpłatne szkolenie młodzieży w szkołach. W ramach bieżącej
współpracy z samorządami powiatowymi przedstawiciele WORD biorą udział w zespołach kontrolujących szkoły nauki jazdy z upoważnienia Starosty.
8.8.2. Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach województwa za rok 2001
W 2001 roku na drogach województwa opolskiego zanotowano 1439 wypadków
drogowych, w których zginęło 149 osób a 1943 zostało rannych. Rok 2001 był kolejnym,
w którym nastąpiła w porównaniu do lat poprzednich poprawa stanu bezpieczeństwa
na drogach, odnotowano spadek liczby zdarzeń drogowych i ich skutków.
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Ogólna liczba zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje) wyniosła 8908 i była niższa jak w roku
ubiegłym o 563 tj. 6,0 %. Liczba osób rannych zmalała o 255 tj, 11,6%, kolizji było mniej o 367
tj. 4,7%.
Liczba wypadków w województwie
opolskim w latach 2000 i 2001
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Wśród okoliczności powstania wypadków drogowych najliczniejszą grupę stanowiły wypadki
spowodowane przez kierujących pojazdami na skutek nieprzestrzegania przez nich przepisów
ruchu drogowego - 8,6% (spadek w stosunku do 2000 r. o 11,6%).
W 2000 roku zanotowano 345 wypadków potrącenia pieszych (24% ogółu wypadków), w których zginęło 35 osób (23,5 %) oraz 340 zostało rannych (17,5%). W
porównaniu z rokiem 2000 nastąpił spadek potrąceń pieszych o 12%. W miejscach
udostępnionych dla ruchu pieszych zanotowano 161 wypadków potrącenia pieszych, w których zginęło 5 osób a 179 zostało rannych Również w tych miejscach
zanotowano spadek liczby wypadków o 9,6%.
Analizując czynniki przyczynowe wypadków uwzględniając nieodłączne elementy ruchu drogowego (droga - człowiek - pojazd) to statystyki wykazują, że około
80% ogólnej liczby wypadków dochodzi na skutek błędu człowieka. W dalszym
ciągu, jak od wielu lat, do najczęstszych przyczyn powstania wypadków należą:
- nadmierna prędkość jazdy 29,6%,
- nieprzestrzeganie pierwszeństwa pojazdu 19,9 %
- nieprawidłowe wyprzedzanie 9,0 %.
Wśród kierujących sprawców wypadków drogowych najliczniejszą grupę stanowili kierowcy samochodów osobowych.
W 2001 r. w obszarze zabudowanym zanotowano 906 wypadków drogowych, w których
56 osób poniosło śmierć, a 1130 zostało rannych. Na drogach poza terenem zabudowanym miało miejsce 533 wypadki drogowe w których zginęło 93 osoby a 813 doznało obrażeń, ciała.
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Zestawienie robót wykonanych w ramach programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2001 r, na drogach krajowych
Rodzaj działania
Uspakajanie ruchu w małych
miejscowościach
Budowa i modernizacja skrzyżowań ogółem
w tym:
- małe ronda
- skrzyżowania skanalizowane
Budowa chodników
Remont chodników
Frezowanie nierówności i garbów
Uszorstnianie nawierzchni istniejących
Oznakowanie poziome — ogółem na
całej sieci adm. przez tut. Biuro
- przejścia dla pieszych
Wymiana znaków pionowych ogółem
Pachołki drogowe - ustawienie i
wymiana
Ustawienie i wymiana barier
ochronnych - ogółem
Budowa wiaduktów
Przebudowa drogi z zastosowaniem urządzeń spowalniających
ruch

jednostka

Realizacja 2001
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szt.
km
km
m2

2*
1
0,4
1,92
4313

km

27

km

774

szt.

613

szt.

1342

szt.

5089

km

1,985

szt.

2

szt.

1

* Budowa ronda w m. Głogówek oraz w m. Ozimek w partycypacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar wykonano:
 Ronda kompaktowe:
 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ciągu dróg woj. Nr 423 w rn.
Krapkowice.
 Modernizacja drogi woj. Nr 424 na długości 1500 mb, która w chwili obecnej pełni
rolę obwodnicy północnej m. Krapkowice.
 Odnowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia masami tradycyjnymi na długości 9,5 km.
 Ścieżki pieszo-rowerowe:
 Chodniki:
 Ustawienie nowych poręczy energochłonnych na długości 2 000 mb
 Oznakowano 2 niebezpieczne miejsca tablicami „Czarny Punkt":
 Oznakowanie pionowe dwóch przejść dla pieszych znakami 3 generacji.
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 Wymieniono 2 200 szt. zniszczonych tablic i znaków drogowych oraz 7 000 szt. słupków
prowadzących.
 Na całej sieci dróg wojewódzkich wymalowano 66 700 m2 linii segregacyjnych i 7 100
m2 przejść dla pieszych.
 Oznakowano 500 m2 przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej (w kolorze biało-czerwonym).
8.9. Wojewódzka Rada BRD woj. podkarpackiego
1) Współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Dotychczasowa współpraca organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie brd odbywała się w ramach funkcjonującej Wojewódzkiej Rady BRD w Rzeszowie, na zasadzie uczestniczenia przedstawicieli tych jednostek, w charakterze członka Rady
lub osoby z głosem doradczym, w pracach 5 Zespołów Problemowych Rady.
W 2001 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady. Podczas posiedzenia w dniu 9
maja, zatwierdzony został Regulamin Rady, powołano przewodniczących Zespołów Problemowych oraz opracowano główne kierunki działania Rady na 2001
rok. Na posiedzeniu w dniu 18 lipca omówiono i przedstawiono Radzie do akceptacji ramowe programy bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowane przez
przewodniczących Zespołów oraz omówiono rozwiązania techniczne i inżynierskie mające na celu uspokojenie ruchu na drogach krajowych (tzw. wysepki).
2) Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie
W okresie od stycznia do grudnia 2001 roku na terenie woj. podkarpackiego
według wstępnych danych zanotowano 2.281 wypadków, w wyniku których 224
osoby poniosły śmierć, a 2.843 doznały obrażeń ciała.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek liczby:
- wypadków
o 47, tj. o 2,1%
- ofiar śmiertelnych
o 23, tj. o 8,6%
- rannych
o 34, tj. o 1,2%
Wśród przyczyn wypadków drogowych dominowały:
- niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
- nieprawidłowe wyprzedzanie.
Piesi uczestniczyli w 797 (tj. 35,2% ogółu) wypadkach drogowych, w wyniku
których 106 osób poniosło śmierć, a 734 doznało obrażeń ciała. W porównaniu
do roku ubiegłego wystąpił spadek liczby:
- wypadków drogowych
o 5,3 %
- osób zabitych
o 11,7 %
- osób rannych
o 7,9 %.
Inni niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (rowerzyści, motorowerzyści,
motocykliści) uczestniczyli w 580 wypadkach drogowych, w wyniku których 47
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osób poniosło śmierć, a 433 doznało obrażeń ciała. W 282 przypadkach sprawcami tych zdarzeń byli niechronieni uczestnicy ruchu.
Osoby nietrzeźwe były sprawcami 289 wypadków drogowych, w wyniku których 38 osób poniosło śmierć, a 363 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do
roku ubiegłego wystąpił spadek liczby:
- wypadków drogowych
o 22,1 %
- osób zabitych
o 42,4 %
- osób rannych
o 14,2 %.
Nietrzeźwi kierujący pojazdami byli sprawcami 199 wypadków drogowych, w
wyniku których 26 osób poniosło śmierć, a 284 doznało obrażeń ciała. Pozostałymi sprawcami tych zdarzeń byli piesi.
3) Programy i działania na rzecz poprawy brd na drogach województwa podkarpackiego w 2001 r.


Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego

- Działania te dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej. W tym zakresie przeprowadzono w 2001 r. przy współdziałaniu Policji, KO, WRBRD, WORD-ów, PZMot
turnieje wiedzy dla wielu szkół podstawowych pn. „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego‖. Dla szkół ponadpodstawowych „Młodzieżowy turniej motoryzacyjny‖. Dla dzieci szkół specjalnych „Turniej wiedzy i umiejętności
dla dzieci specjalnej troski‖.
- Dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych przebywających na wypoczynku letnim
w Bieszczadach, zorganizowany został w 2001 roku program profilaktyczny
„Bieszczadobus – 2001‖. Koordynatorem tych działań był Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego we współpracy z Kuratorium Oświaty, Policją,
PZMot-em, ZHP oraz Stowarzyszeniem B-4. Program ten obejmował w szerokim
zakresie działania propagujące znajomość przepisów ruchu drogowego, umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze poprzez organizowanie konkursów, turniejów i innych imprez dla całych rodzin wypoczywających w Bieszczadach.
- Głównie dla osób dorosłych, PZMot w Rzeszowie przeprowadził szereg szkoleń, sprawdzianów oraz imprez mających na celu podwyższanie umiejętności w
zakresie kierowania pojazdami w trudnych warunkach oraz udzielania pomocy
ofiarom wypadków. Również w innych miastach województwa, siedzibach oddziałów PZMot zostały zrealizowane podobne programy.


Drogowe obejścia miejscowości w ruchu tranzytowym

We wrześniu 2001 r. wzdłuż drogi krajowej Nr 4 oddana została obwodnica
miasta Radymno o długości 4,700 m.


Nowe rozwiązania wdrożone na terenie województwa

W 2001 roku GDDP Biuro w Rzeszowie zakończyło realizację dwuletniego
programu, nakierowanego na przejścia dróg krajowych przez małe miejscowości
i modernizację skrzyżowań. W tym celu zastosowano szereg środków inżynierskich, takich jak wyspy kanalizujące, azyle na przejściach dla pieszych, zatoki
autobusowe, odcinki chodników dla pieszych, wydzielenie pasów dla relacji
skrętnych.
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W szczególności zadania z zakresu uspokojenia ruchu w małych miejscowościach wskazują znaczące efekty, wyrażające się redukcją liczby wypadków drogowych i ich ofiar. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2001 roku na odcinkach tych nie zanotowano ofiar śmiertelnych.
Ponadto na uwagę zasługują działania podejmowane w miastach na prawach
powiatu. Dotyczą one przebudowy ulic, modernizacji skrzyżowań (Rzeszów,
Krosno, Przemyśl), co znacznie poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak
i również usprawnia ruch w obrębie miast.
Celem poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg zwłaszcza osób pieszych podjętych było w 2001 roku szereg działań w tych miastach
w postaci:
- dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych,
- „siatek przeszkodowych‖ dzielących ulice dwujezdniowe w celu wyeliminowania przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych,
- barierek chodnikowych, oddzielających ruch pieszych do ruchu pojazdów.
We wszystkich miastach na prawach powiatu oraz w wielu powiatach ziemskich działają Komisje ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współpracujące z
Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi organizacjami działającymi na
rzecz poprawy brd. Przykładowo w Rzeszowie Komisja ds. BRD miała duży
udział w zamontowaniu 15 progów zwalniających na ulicach wewnętrznych oraz
19 progów na ulicach gminnych, celem uspokojenia ruchu drogowego w osiedlach.
Na terenie regionu oprócz kampanii ogólnokrajowych prowadzonych na rzecz
poprawy brd były organizowane, nadzorowane i koordynowane przez Komendę
Wojewódzką Policji w Rzeszowie następujące wzmożone działania drogowe o
charakterze wojewódzkim:
- „POMIAR‖, które miały na celu ujawnienie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu oraz wykreowanie w społeczeństwie powszechnej
dezaprobaty dla tego typu negatywnych zachowań,
- „PIESZY‖, którego celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,
- „PRĘDKOŚĆ‖, które miały na celu zwiększenie poziomu dyscypliny kierujących pojazdami w zakresie dostosowania prędkości pojazdu do istniejących
warunków ruchu drogowego i obowiązujących w tym zakresie zasad,
- „BEZPIECZNA CZWÓRKA‖, których celem było przeciwdziałanie zagrożeniom
w ruchu drogowym występującym na drodze krajowej nr 4,
- „TAXI‖, „KABOTAŻ‖, „AUTOBUS‖, „NAUKA JAZDY‖, „NIEBEZPIECZNE
PRZEWOZY‖, „WAGA‖, które miały na celu ujawnienie nieprawidłowości w
wykonywaniu transportu osób i towarów oraz stanu technicznego pojazdów.
W ramach działań podjętych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie z zakresu brd:
- zatrudniono w Komendzie Wojewódzkiej PSP lekarza – koordynatora medycznych działań ratowniczych, którego zadaniem jest merytoryczny nadzór
nad wdrażaniem ratownictwa medycznego w jednostkach systemu w zakresie wyposażenia i wyszkolenia,
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- doposażono Ośrodek Szkolenia PSP w Nisku w sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń, zgodnie z wymogami określonymi w „Programie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków, ratowników KSRG‖,
- rozpoczęto cykl szkoleń dla strażaków w zakresie udzielania przedlekarskiej
pomocy medycznej,
- przystąpiono do tworzenia na bazie stanowisk kierowania PSP sieci centrów
powiadamiania ratunkowego w ramach wprowadzanego nowoczesnego systemu ratownictwa i ochrony ludności na obszarze woj. podkarpackiego. W
dniu 8 lipca 2001 r. zostało uruchomione pierwsze w woj. podkarpackim i
jedno z pierwszych w Polsce, Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla powiatu łańcuckiego. W pozostałych komendach PSP rozpoczęto
prace adaptacyjne zmierzające do dostosowania istniejących stanowisk kierowania do pełnienia funkcji Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie podpisane zostało
porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Marszałkiem Woj. Podkarpackiego, na mocy którego zobowiązano dyrektorów Szpitali Wojewódzkich w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu do współpracy w zakresie tworzenia w strukturach podległych jednostek szpitalnych oddziałów
ratunkowych, wyspecjalizowanych w zakresie medycyny ratunkowej. Pierwszy taki oddział został otwarty w Sanoku.


Działania edukacyjne

Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz samorządów szczebla powiatowego w województwie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Woj.
Podkarpackiego w ubiegłym roku przygotowana została Konferencja Wojewódzka dotycząca wdrożenia programu pn. „KACPER – Dziecko bezpieczne na drodze‖. Program ten opracowany został przez Stowarzyszenie Polska 2010 – Europa dla Polski z Łodzi. Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – uczestników ruchu drogowego.
Stowarzyszenie zakłada następujące formy realizacji programu z udziałem
WRBRD oraz samorządów powiatowych:
1. Zaopatrywanie dzieci i młodzieży w produkty zabezpieczające oraz materiały edukacyjno-prewencyjne:
- pelerynki odblaskowe (dla dzieci),
- szelki odblaskowe (dla rowerzystów),
- inne materiały (zakładki, kalendarze, itp.).
2. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla wychowawców i nauczycieli
oraz edukatorów, którzy będą pracowali z nauczycielami:
- szkolenia edukatorów, czyli wybranych nauczycieli, którzy będą skutecznie
szkolić innych nauczycieli i wychowawców dzieci,
- szkolenie wychowawców i rodziców,
- przeszkoleni nauczyciele, wychowawcy i rodzice winni wyrabiać wśród dzieci
i młodzieży pożądane typy zachowań zwiększające ich bezpieczeństwo.
3. Organizacja imprez szkoleniowo-pokazowych w formie festynów dających
możliwość zapoznania się społeczeństwa z najnowszymi osiągnięciami w
dziedzinie przeciwdziałania wskazanym zagrożeniom:
- prezentacja działań służb ratowniczych,
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- podnoszenie umiejętności jazdy na rowerze wśród dzieci i młodzieży,
- konkursy i zawody.
Oczekiwane efekty programu:
- zmniejszenie ilości potrąceń i najechań na dzieci (pelerynki odblaskowe),
- zmniejszenie ilości wypadków z udziałem młodych rowerzystów (szelki odblaskowe),
- zmniejszenie ilości wypadków z udziałem dzieci przez skuteczne kształtowanie odpowiednich postaw w wyniku prowadzonego wychowania komunikacyjnego wykorzystującego zestawy edukacyjne programu,
- podnoszenie świadomości wychowawców i rodziców (działania prewencyjne).


Egzekucja przepisów ruchu drogowego

W ramach egzekwowania przepisów ruchu drogowego w 2001 roku policjanci
ruchu drogowego woj. podkarpackiego skontrolowali ogółem 306.665 pojazdów, ujawniając 270.715 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji.
W roku 2001 policjanci ujawnili ogółem 9.296 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu.
W porównaniu do roku 2000 nastąpił spadek ilości ujawnionych kierujących
pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu łącznie o 3.287, tj. o
26,1%.
W ramach przedsięwzięć podnoszących efektywność kontroli ruchu drogowego z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji podjęto działania zmierzające do
wdrażania koncepcji automatycznego pomiaru prędkości pojazdów. Urządzenia
takie w ilości 3 szt. zostały zamontowane na terenie miasta.
Ponadto na drogach województwa umieszczono 5 makiet radiowozów policyjnych, których celem jest zwiększenie dyscypliny kierujących pojazdami w zakresie przestrzegania obowiązującej prędkości jazdy i wyegzekwowanie zachowań zgodnych z przepisami ruchu drogowego. Z inicjatywy samorządów gminnego i powiatowego w Jarosławiu zainstalowano 5 kamer do monitoringu wizyjnego miasta, które monitorują newralgiczne skrzyżowania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w Jarosławiu.


Działania na rzecz brd prowadzone przez WORD-y

Na terenie województwa podkarpackiego działają cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego: w Krośnie, w Przemyślu, w Rzeszowie i w Tarnobrzegu.
Dyrektorzy WORD-ów wchodzą w skład WRBRD działającej w 2001 r. w Rzeszowie. Wszystkie jednostki WORD wspólnie z Policją, Kuratorium Oświaty
czynnie włączyły się w programy i akcje prowadzone dla poprawy zachowań na
drodze wśród dzieci i młodzieży. Akcje te prowadzone były zarówno w szkołach
w czasie trwania roku szkolnego, jak również w czasie ferii i wakacji na terenie
miejsc organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dużą część środków
finansowych WORD-y przeznaczały na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w szkołach oraz na pomoce stosowane w ramach przedmiotu
wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Wszystkie jednostki WORD czynnie współpracowały z Policją, PZMot-em i innymi instytucjami organizującymi szkolenia oraz imprezy dla dorosłych mające
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na celu podnoszenie umiejętności w zakresie bezpiecznej jazdy oraz w zakresie
udzielania pomocy dla poszkodowanych w wypadkach.
WORD-y sfinansowały wspólnie pięć „makiet‖ samochodów policyjnych, które
przy współpracy policji oraz zarządów dróg zostały ustawione przy drogach na
terenie województwa.
Poszczególne WORD-y współpracowały z miejscową prasą przygotowując artykuły z bieżącymi informacjami dotyczącymi aktualnych przepisów w zakresie
ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych, itp. (WORD Rzeszów,
WORD Krosno).
Działania WORD-ów skierowane były również na rzecz współpracy z lokalnymi samorządami i ludnością z obszaru swojego działania. WORD Krosno przekazał na rzecz szkół z terenu pięciu starostw 50 kpl. znaków drogowych wraz ze
schematem organizacji mini-miasteczka ruchu drogowego.
Podsumowanie i wnioski
 Ubiegły rok był drugim rokiem z kolei, w którym spadała liczba wypadków
drogowych, a także liczba ofiar wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik udziału niechronionych
uczestników ruchu (zwłaszcza osób pieszych) w wypadkach drogowych.
 Jako priorytetowe, w ramach planowanych przedsięwzięć na bieżący rok,
zostaną przyjęte działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem
grupy wiekowej do lat 14.
8.10. Wojewódzka Rada BRD woj. podlaskiego
8.10.1. Informacje dotyczące współpracy organów administracji rządowej z
organami samorządu terytorialnego l organizacjami pozarządowymi w
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
1) Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Odział Północno Wschodni w Białymstoku oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządami
Dróg Powiatowych, także z Gminami w zakresie poprawy organizacji ruchu
drogowego.
2) Rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych i osób fizycznych dotyczących zmiany organizacji ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu.
3) Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w zakresie poprawienia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4) Weryfikacja przez Urząd Marszałkowski i GDDP Odział Północno - Wschodni
w Białymstoku zbędnego oznakowania
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8.10.2. Ocena stanu bezpieczeństwa ze wskazaniem głównych problemów
charakterystycznych dla regionu
Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim
za 2001 r:
Na drogach województwa podlaskiego miało miejsce 1405 wypadków drogowych, w których 185 osób zginęło na miejscu, bądź zmarło w ciągu 30 dni od
zaistniałego zdarzenia w czasie hospitalizacji oraz 1709 osób doznało obrażeń
ciała. W roku 2000 zgłoszono 10655 kolizji drogowych. Porównując statystyki
roku 2000 z rokiem 2001 we wszystkich zdarzeniach drogowych nastąpiły spadki:
• wypadków o 131 co oznacza spadek 8,5%,
• zabitych o 16 co oznacza spadek 7,9%,
• rannych o 198 co oznacza spadek 10,3%,
• kolizji o 230 co oznacza spadek 2,2%.
Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych na
drogach woj.podlaskiego w 2001 r.
9%
22%
8%

nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu
niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu
nieprawidłowe wyprzedzanie

10%

nieudzielenie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu
zajechanie drogi
15%

inne
36%

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego jako sprawcy wypadków przyczyniają
się do około 14,4% ogólnych statystyk wypadkowości w województwie podlaskim. Przyczynili się oni do spowodowania 202 wypadków drogowych w 2001 r.,
w których 43 osoby poniosło śmierć, a 227 osób doznało obrażeń ciała.
Porównując tę statystykę do roku 2000 nastąpił spadek wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego o 30,8% w 2001 r.
Ze względu na duży udział terenów przygranicznych w województwie podlaskim występują wypadki drogowe z udziałem cudzoziemców jest to około 4,1%
wszystkich wypadków. W 2001 r. cudzoziemcy spowodowali 58 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób, a 80 doznało obrażeń ciała.
8.10.3. Informacje o realizowanych w 2001 r. programach na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych podjętych działaniach
1) Opracowano program krótkoterminowy (do 2003r.) i program długoterminowy (do 2010 r.);
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- program krótkoterminowy ma na celu zahamowanie wzrostu liczby ofiar
wypadków drogowych i można go traktować jako przygotowanie do
programu długoterminowego co pozwoli w przyszłości osiągnąć nam cel
główny,
- program długoterminowy jest najważniejszym ogniwem prowadzącym
do zrealizowania celu głównego jakim jest znaczący spadek liczby ofiar i
rannych w wypadkach drogowych.
2) Pozyskanie środków z funduszu Banku Światowego na realizację działań w
zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- dotyczące przebudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Hajnówka (koszt inwestycji 1.400.000 zł, w tym udział środków Banku Światowego do 840.000 zł),
- dotyczące przebudowy skrzyżowania na rondo w okolicach miejscowości
Skiwy Duże (koszt inwestycji 1.100.000 zł, w tym udział środków Banku
Światowego do 660.000 zł),
- dotyczące budowy azyli dla pieszych (szacunkowy koszt 1.100.000 zł,
w tym udział środków Banku Światowego do 105.000 zł).
Ogółem udział środków pożyczki Banku Światowego w zaakceptowanych projektach nie przekroczy 1.605.000 zł.
3) Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz
dzieci i młodzieży prowadzone przez Policję i WORD-y:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach,
- organizowanie konkursów mających na celu wpojenie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym,
- wyposażanie w elementy odblaskowe dzieci i młodzieży,
- wprowadzanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) Przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ruchu tranzytowego (przejścia dróg krajowych przez miejscowości):
- Rutynowe kontrole prowadzone prze Policję,
- działania operacyjne pod hasłem „TIR", „Kolportaż",
- szkolenia Policjantów w zakresie kontroli TIR-ów i niezdyscyplinowanych
kierowców;
5) Wdrożone nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia ilości wypadków drogowych i ich
ofiar w 2001 r:
- zmiany w oznakowaniu,
- wybudowanie węzła w Białymstoku przy centrum handlowym,
- powołanie dwóch zespołów lustrujących drogi krajowe i wojewódzkie
(jeden przy GDDP Oddział Północno - Wschodni, a drugi przy Urzędzie
Marszałkowskim),
- uczytelnienie wlotów do miejscowości;
6) Działania edukacyjne i inne związane z kształtowaniem opinii społecznej
na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze:
- prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach,
- przeprowadzanie konkursów dla dzieci i młodzieży powyżej 3 lat gdzie
głównym organizatorem jest Policja,
- cykliczne wzmaganie działań operacyjnych przez Policję pod hasłem „ferie", „bezpieczna droga", „bezpieczne wakacje",
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- kontrole autobusów przed wyjazdem dzieci na kolonie lub zimowiska,
- akcje mające na celu zwolnienie prędkości jazdy przez kierowców „cytrynka czy jabłuszko",
- wystawy i festyny na których istnieje temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (współorganizowane przez Policję),
- informacje na temat zmian w przepisach;
7) Egzekucja przepisów ruchu drogowego (nowe rozwiązania podnoszące
efektywność kontroli ruchu drogowego):
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
• szkolenie mające na celu zmniejszenie o 6 liczbę punktów karnych
(6 godzin) - 9 szkoleń - 34 osoby.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
Przeprowadzone szkolenia:
• szkolenie osób naruszających przepisy ruchu drogowego, celem zmniejszenia
ilości punktów karnych - 16 osób,
• szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60 osób,
• szkolenie nauczycieli (z byłego woj. łomżyńskiego) prowadzących
wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych. Rokrocznie współuczestniczy w konkursach. „Turniej wiedzy o brd dla szkół podstawowych",
„Turniej wiedzy motoryzacyjnej dla szkół ponadpodstawowych" oraz
we wszystkich konkursach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Przeprowadzone szkolenia:
• współorganizowanie kolejnych edycji turniejów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i konkursów „Jak żyć bezpiecznie",
• organizowanie warsztatów połączonych z konkursami w ramach „Dni Edukacji
Narodowej",
• przeprowadzenie pogadanki wśród młodzieży szkól podstawowych i ponapodstawowych,
• szkolenia dla kandydatów na instruktorów-5 szkoleń,
• organizowanie spotkań roboczych z instruktorami oraz przedstawicielami wydziałów komunikacji urzędów i starostw powiatowych w zakresie zmian
przepisów prawa o ruchu drogowym,
• współpraca z organami Straży Miejskiej i Policji oraz urzędami (Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Środowiska i Komunikacji, w Białymstoku)
w zakresie poprawy, zmian w organizacji, inżynierii i zarządzania ruchem, a
także występowania zagrożeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Środki finansowe przekazane na wyżej wymienione szkolenia w roku 2001 wyniosły
około 5000 zł.
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8.11. Wojewódzka Rada BRD woj. pomorskiego
W 2001 r. odbyły się 4 plenarne posiedzenia Pomorskiej Rady BRD, 2 posiedzenia
Prezydium Rady oraz szereg posiedzeń Komisji Inżynierii, Nadzoru Ruchu i Ratownictwa Drogowego oraz Komisji ds. Edukacji i Komunikacji ze Społeczeństwem.
Ponadto w zależności od potrzeb odbywały się robocze spotkania członków Rady z
zaproszonymi przedstawicielami odpowiednich organizacji i instytucji dotyczące
konkretnych ustaleń organizacyjnych lub merytorycznych problemów (np. przygotowania do szkoleń, omówienie i przyjęcie wersji roboczej GAMBIT Pomorski, poprawy brd w województwie pomorskim przy uwzględnieniu współfinansowania ze
środków pożyczki Banku Światowego).
1. Współdziałanie administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Dotychczasowe współdziałanie z organami administracji samorządowej, drogowej, organizacjami pozarządowymi w zakresie brd odbywało się poprzez:
- omawianie wspólnych działań w zakresie brd na posiedzeniach plenarnych Rady,
posiedzeniach komisji, a także szeregu ich naradach roboczych i szkoleniach.
Członkami Rady byli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Policji, Samorządu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych, zarządów dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych, a także Centrum Edukacji Nauczycieli, Z.O.PZMot w Gdańsku, Fundacji „Bezpieczni w Ruchu Drogowym‖. W Komisjach udział przedstawicieli poszczególnych organów i instytucji był rozszerzony (Statut Pomorskiej Rady BRD,
skład Komisji Rady oraz zadania stanowiły załącznik do sprawozdania za I półrocze
2001 r.).
2. Ocena stanu BRD w 2001 r. – zał. 1
„Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na drogach województwa
pomorskiego w 2001 r.‖ – opracowana w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku stanowi zał. 1 do niniejszego sprawozdania. O
ile nastąpił nieznaczny wzrost liczby wypadków i zdarzeń drogowych w porównaniu z 2000 r., to liczba zabitych oraz rannych nieznacznie zmalała (odpowiednio o 5,6% i 1%).
Najwięcej wypadków notowano w wyniku najechań na pieszego, zdarzeń bocznych
oraz najechań na przeszkodę stałą (drzewo, słup) – łącznie 73,7%. 76,4% wypadków zdarzyło się z winy kierowcy, a 20,3% z winy pieszego.
3. Działania na rzecz poprawy BRD
3.1. GAMBIT POMORSKI – WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Opracowana została – na zlecenie Pomorskiej Rady BRD – ramach projektu GAMBIT POMORSKI – „Diagnoza systemu brd i cele i założenia do programu‖ – zał.2.
Opracowanie to stanowi pierwszą część „programu poprawy‖, który będzie kontynuowany w 2002r. i stanowić będzie podstawę długofalowych działań.
Należy jednocześnie zauważyć, iż wykonano również inne opracowania dot. stanu
bezpieczeństwa na drogach i tak m.in.:
- Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2000. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii
Drogowej, Gdańsk 2001;
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- Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich
województwa pomorskiego w roku 2000.Pracownia Projektowa GDDP, Gdańsk
2001;
- Zagrożenia bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego w roku
2000. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział Ruchu.
3.2. DZIAŁANIA EDUKACYJNE.
3.2.1. Z udziałem członków Rady i członków Komisji BRD wykonano:
- opracowanie programu kursu instruktażowego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie wychowania komunikacyjnego (realizacja zadania („Karta rowerowa i motorowerowa w szkołach‖),
- 2 szkolenia – w powiecie człuchowskim dla 35 nauczycieli i chojnickim dla 32 nauczycieli,
- projekty graficzne bilbordów o tematyce (treści) zwracającej uwagę (ostrzegającej) na poprawne zachowania komunikacyjne („dzieci‖),
- członkowie Rady i Komisji Rady współpracowali ponadto przy organizacji i przeprowadzaniu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD dla szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych na szczeblach rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim
w Słupsku;
- przy organizacji i przeprowadzeniu Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego.
3.2.2. Działania nauczycieli prowadzone przez Centrum Edukacji Nauczycieli, którego przedstawiciel był członkiem Pomorskiej Rady BRD przedstawiono w zał. 3.
3.3.3. Szkolenie kadry administracji samorządowej województwa i powiatów.
W dniach 5 – 7 grudnia 2001 r. przeprowadzone zostało szkolenie kadry administracji
samorządowej powiatów i województwa. Opracowane zostały i przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe. Krótkie sprawozdanie ze szkolenia oraz stanowią zał.4.
Szkolenie mogło się odbyć m.in. dzięki przeznaczeniu przez Przewodniczącego Krajowej Rady BRD na ten cel środków zarówno Wojewodzie Pomorskiemu jak i Marszałkowi Województwa Pomorskiego. W wyniku porozumienia pomiędzy w/wymienionymi
środki zostały wspólnie przekazane na szkolenie w dniach 5-7 grudnia 2001 r.
4. Przygotowanie zadań poprawy BRD z współfinansowaniem ze środków pożyczki
Banku Światowego.
4.1. W czerwcu 2001 r. Przewodniczący Pomorskiej Rady BRD przekazał Przewodniczącemu Krajowej Rady BRD propozycje działania w zakresie brd w województwie pomorskim z wykorzystaniem środków pożyczki Banku Światowego.
4.2. W wyniku roboczych ustaleń z przedstawicielem Sekretariatu Rady BRD i Banku Światowego doprecyzowano harmonogram postępowania i zakres zadań. Zakres ten został przez Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Rady BRD zaaprobowany, w kwocie nie przekraczającej – 2,5 mln. zł.
4.3. Wszystkie samorządy powiatowe i samorząd województwa pomorskiego zadeklarowały współudział finansowy.
4.4. Aktualnie trwają prace uściślające harmonogram postępowania i opracowywanie projektów na poszczególne zadania.
5. Działania inwestycyjne dla poprawy brd.
5.1. NA DROGACH KRAJOWYCH
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Zestaw zadań przedstawiono w zał.5, a dotyczące modernizacji skrzyżowań, budowy czyli dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, budowy chodników i zatok autobusowych, barier ochronnych – na łączną kwotę 4,255 mln. zł.
Niewątpliwie wykonanie w/w zadań poprawiło stan bezpieczeństwa zwłaszcza
zmniejszyło zagrożenie pieszych.
5.2. NA DROGACH WOJEWÓDZKICH
Zestaw zadań przedstawiono w zał.6, przy czym obejmuje on okres 1999 – 2001. W
2001r. wykonano zadania: A.5,6; B.2,4, 12-17,19,21; C. 1,2; D.2 oraz E. 5,6,7,12.
Zadania te również ukierunkowane były przede wszystkim na ochronę pieszego.
6. Inne działania.
6.1. DZIAŁANIA DLA OGRANICZENIA ZAGROŻENIA.
Działania te, prowadzone przez Policję z udziałem innych organizacji przedstawiono
w zał.7. Działania te to zarówno akcje okresowe, tematyczne na drogach, jak również propagowanie z udziałem mediów. Wykonane czynności wpłynęły na zmniejszenie zagrożenia w ruchu drogowym, a także miały walor edukacyjny.
6.2. OŚWIETLENIE DRÓG
Środki z budżetu Wojewody Pomorskiego przekazane na inwestycje oświetlenia na
drogach „rozdzielane‖ były z uwzględnieniem:
- natężenia ruchu,
- przejścia przez małe miejscowości,
- lokalizacji przystanków autobusowych na drogach pozamiejskich,
- lokalizacji szkół.
Z relacji mieszkańców można wnioskować, iż środki przeznaczone na rozbudowę
oświetlenia dróg poprawiły poczucie bezpieczeństwa pieszych.
6.3. KONFERENCJE PRASOWE
Przewodniczący Pomorskiej Rady BRD – Wojewoda Pomorski w czasie spotkania z
dziennikarzami podkreślał problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególny
nacisk na bezpieczeństwo młodzieży był wyrażany (łącznie z przy-gotowaniem
wszystkich służb) pod hasłem „Bezpieczne wakacje‖. Konferencje prasowe odbywały się zarówno przed (zapowiedź działań) jak i po (podsumowaniu) wakacjach.

8.12. Wojewódzka Rada BRD woj. śląskiego
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 144j ustawy z dnia 20 czerwca 199 r.
Prawo a ruchu drogowym podjęte zostały prace nad powołaniem nowego składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwie śląskim. Nieprecyzyjne zapisy znowelizowanej ustawy dotyczące uczestnictwa w
Radzie przedstawicieli gmin i powiatów, a także zarządów dróg spowodowały, iż
zmuszony byłem wystąpić do konwentu starostów oraz funkcjonujących w województwie stowarzyszeń gmin z prośbą o desygnowanie swoich przedstawicieli.
Po uzyskaniu odpowiedzi powołam nowych członków Rady i wyznaczę termin
pierwszego jej posiedzenia.
W uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dokonałem już wyboru
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, który zapewni ob98
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sługę Wojewódzkiej Rady BRD. Funkcję Sekretarza Rady będzie pełnił Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
Celem skoordynowania działań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, podstawą jej prac będzie przyjęty w 2001 roku Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Śląski". Program ten
przesyłam w załączeniu.
8.13. Wojewódzka Rada BRD woj. świętokrzyskiego
Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa świętokrzyskiego w
2001 roku.
W roku ubiegłym na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano
2.202 wypadki drogowe, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza ich
spadek o 3,5%. Zmniejszeniu uległ również wskaźnik ciężkości tych wypadków liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza o 43 osoby, tj. o 16,7%. Nieznacznie
wzrosła jednak liczba osób rannych: z 2.802 w 2000r. do 2.844 w roku ubiegłym, tj. o 1,3 %. Również nieznacznie wzrosła liczba kolizji drogowych: z 10.
212 w roku 2000 do 10.344 w roku ubiegłym, tj. o 1,2%.
Z analizy opisu zaistniałych wypadków i kolizji drogowych wynika, że najczęściej występujące bezpośrednie przyczyny to: niedostosowanie przez kierowców
prędkości do warunków ruchu na drodze, nietrzeźwość użytkowników dróg oraz
niedostateczne warunki ruchowo-drogowe.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego rozumianej jako zahamowanie tendencji wzrostowej wypadków i kolizji drogowych (wobec znacznego zwiększania się liczby użytkowników dróg) zrealizowano w roku 2001 szereg działań o charakterze zapobiegawczym i prewencyjnym.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych prowadzone były przez
policję między innymi wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „Pieszy",
w których uczestniczyło ponad 1,5 tyś. policjantów. Jednym z głównych motywów tych działań było pouczenie pieszych (ponad 4,5 tyś.) o tym w jaki sposób
powinni korzystać z dróg publicznych by nie powodować zagrożeń. Ponadto
przeprowadzonych zostało szereg akcji prewencyjnych, wśród których należy
wymienić takie jak: „Tydzień bezpieczeństwa pieszych", „Bezpieczna droga do
szkoły", „Bezpieczne powroty", „Droga i ja", „Partnerstwo na drodze to twoje
bezpieczeństwo", "Jabłko cytryna generalnie zwolnij".
Na drogach krajowych poprawiono oznakowanie przejść dla pieszych oraz
wybudowano nowe chodniki w kilkunastu miejscowościach. Na drogach wojewódzkich, wspólnie z samorządami miast i gmin zrealizowano budowę i przebudowę ciągów pieszych w 26 miejscowościach oraz dokonano regulacji poboczy
na długości 93 km.
W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ruchu tranzytowego
wykonane zostały następujące prace:
- budowa „małego ronda" na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 78 w
Chmielniku oraz na skrzyżowaniu drogi nr 9 z ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.,
- przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 9 i 79 w miejscowości Łoniów,
- modernizacja skrzyżowania drogi krajowej nr 74 w miejscowości Górno.
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W zakresie miejsc koncentracji wypadków dokonano pod tym kątem wnikliwej analizy zaistniałych zdarzeń drogowych, w wyniku czego wytypowano takich (niebezpiecznych) miejsc 85, w tym: na drogach krajowych - 24, wojewódzkich - 6, powiatowych - 4 i miejskich - 51.
Mając na uwadze prewencyjne oddziaływanie na uczestników ruchu drogowego, poprzez uwidocznienie ich w sposób szczególny sporządzone zostały
wnioski o oznakowanie ich jako tzw. czarne punkty, a także przystąpiono do
ustawiania makiet radiowozów policyjnych. - w roku 2001 ustawiono je już w
kilkunastu miejscach. Ponadto dokonano dyslokacji patroli drogowych pod kątem wzmożenia kontroli w tych miejscach.
Na odcinkach dróg o szczególnym zagrożeniu wobec pieszych, zarówno w
małych miejscowościach jak i na terenie dużych osiedli mieszkaniowych w miastach inicjowano budowę progów zwalniających, barier na chodnikach oraz tam
gdzie istniały ku temu odpowiednie warunki wnioskowano o budowanie ciągów
komunikacyjnych z wyizolowaniem ruchu pieszych i ruchu pojazdów.
W zakresie wdrożonych w 2001 r. nowych rozwiązań w infrastrukturze i organizacji ruchu wykonane zostały następujące prace (poza wyżej wymienionymi):
- zmiana organizacji ruchu, ułożenie szorstkiej czerwonej nawierzchni na
drodze krajowej nr 74, przed przejściami dla pieszych w dwóch miejscowościach,
- uzgodniono i zatwierdzono do realizacji (na szczeblu samorządu wojewódzkiego) 18 projektów nowej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich,
- opracowano dokumentację budowy obwodnicy Staszowa.
W zakresie działań edukacyjnych i innych związanych z kształtowaniem opinii
społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze.
W ramach inicjowania przez Wojewódzką Radę BRD m. innymi działań mających na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności jazdy pojazdami przez młodych
kierowców oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym zorganizowane zostały międzyszkolne „Turnieje wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego", a następnie
finały wojewódzkie tych turniejów z udziałem szkół podstawowych, gimnazjum
oraz młodzieży szkół średnich, w których uczestniczyło w sumie ok. 4 tyś. dzieci
i młodzieży. Ponadto, przeprowadzony został „Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny", w którym uczestniczyło ok. 1 tyś. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W celu zapewnienia możliwości kształcenia najmłodszych w ramach przedmiotu "Wychowanie komunikacyjne" zwrócono się do samorządów lokalnych z
wnioskami o organizowanie „miasteczek ruchu drogowego". Dotychczas miasteczka takie powstały w Nagłowicach i Staszowie gdzie młodzi adepci motoryzacji sukcesywnie odbywają szkolenia i egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe. Podjęte zostały prace w celu utworzenia następnych miasteczek ruchu
drogowego w Busku i Pińczowie.
Uczestnictwo w realizacji zadań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji pozarządowych
zaowocowało przeprowadzeniem różnych (dodatkowych) imprez, konkursów i
szkoleń.
Na przykład:
Kielecki Klub Motorowy i Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego zawarło porozumienie z kilkoma
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szkołami podstawowymi i gimnazjami w celu udzielenia pomocy merytorycznej
w zakresie wychowania komunikacyjnego. Zorganizowano imprezę popularyzującą zasady ruchu drogowego wśród posiadaczy jednośladów (80 uczestników,
ok.1 tyś. widzów), podczas tej imprezy przeprowadzono również pokaz ratownictwa drogowego i udzielania pomocy przedmedycznej dla ofiar wypadków. W
ramach cyklicznych lokalnych audycji radiowych pn. „Auto radio moto radio"
odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Automobilklub Kielecki przeprowadził w siedmiu miastach województwa świętokrzyskiego różne imprezy, których celem było m. innymi doskonalenie techniki
jazdy samochodem oraz podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Świętokrzyska Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bezpieczne Drogi" zorganizowała i przeprowadziła konkurs
plastyczny pn. „Bezpieczna droga dla dzieci" oraz konkurs rowerowy mający na
celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych jego
uczestników. Z prac plastycznych utworzono wystawę w budynku Urzędu Wojewódzkiego.
W zakresie egzekucji przepisów ruchu drogowego (stosowania nowych rozwiązań podnoszących efektywność kontroli ruchu drogowego) patrole drogowe
policji prowadziły kontrole przy pomocy nowozakupionego specjalistycznego
urządzenia typu FOTO RADAR.
W miejscach, w których stosunkowo często dochodziło do wypadków i kolizji
drogowych z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy nasilono kontrole przy pomocy tego urządzenia, w wyniku czego stwierdzono ponad 1,6 tyś.
wykroczeń.
Również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego uczestniczył (poza działalnością statutową) w podejmowanych różnych przedsięwzięciach o charakterze
edukacyjno - informacyjnym, z jednoczesnym wsparciem finansowym.
8.14. Wojewódzka Rada BRD woj. warmińsko – mazurskiego
W roku 2001 na drogach woj. warmińsko-mazurskiego odnotowano 1846
wypadków, w których 277 osób poniosło śmierć, a 2379 zostało rannych. Ponadto Policja przyjęła 12732 zgłoszeń o kolizjach drogowych.
Na bazie danych liczbowych dotyczących zarówno ilości wypadków jak i ich
skutków należy stwierdzić, że miniony 2001 rok, w porównaniu z dwoma poprzednimi latami tj. od czasu powstania nowego województwa, jest najkorzystniejszy pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Liczba rannych
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Rodzaj wypadków w 2001r.

najechanie na pieszego

3,5%
najechanie na drzewo, słup,
inny obiekt drog.

7%
29%

7,5%

zderzenie się poj . w ruchu:
czołowe
zderzenie się poj . w ruchu:
boczne

16%

zderzenie się poj . w ruchu:
tylne
wywrócenie się poj azdu

23%

14%

inne rodzaje

PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH I ICH SKUTKI
ZA LATA 2000-2001
Przyczyny wypadków zaistniałych w 2001 roku,
których sprawcami byli kierujący pojazdami:
niedost. prędkości do
warunków

8%

nieudz. pierwszeństwa
przejazdu

7%

niepr.przej eżdżanie przej ść

2%
3%

42%

5%

niepr. wyprzedzanie
niepr. wymijanie-omijanie
niepr. skręcanie, cofanie

8%

j azda po niewł. str. drogi
inne

8%

pozostałe

17%
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Zachowanie kierowców wobec pieszych ulega poprawie, gdyż w porównaniu
do 2000 roku zmniejszyła się ilość tego rodzaju zdarzeń o 27 tj. o 18,6%.
WYPADKI Z UDZIAŁEM OSÓB PIESZYCH
Zdarzenia te w roku 2000 i 2001 stanowiły odpowiednio17,6 i 14,7% ogółu wypadków w poszczególnych latach.
W porównaniu do roku 2000 odnotowano spadek w tych kategoriach, a
mianowicie:
* wypadków
- o 78
tj. o 22,3%
* zabitych
-o2
tj. o 5%
* rannych
- o 80
tj. o 25,2%
Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych i ich skutki
za lata 2000 – 2001
wejście na jezdn. przed jad. pojazd.

3%
7%

przebieg. jezd., zatrzym., cofanie

5%

wejście na jezd. zza poj., przeszkody

6%
48%

6%

przekracz. Jezd. w miejscu niedozw.,
przy czerw. świetle
chodz. niepraw. stroną jezdni
leżenie na jezdni

11%

spowodowane przez dzieci do lat 7

14%

inne przyczyny

Analiza danych o wypadkach powodowanych przez pieszych w latach 19992001 pozwala stwierdzić, iż są oni coraz bardziej zdyscyplinowanymi uczestnikami ruchu. Spada bowiem nie tylko liczba tego rodzaju zdarzeń, ale też i ofiar
śmiertelnych.
NIETRZEŹWOŚĆ SPRAWCÓW WYPADKÓW
W roku ubiegłym nietrzeźwi uczestnicy ruchu (kierowcy i piesi) spowodowali
270 wypadków tj. 14,6% ogółu, natomiast w roku 2000 takich zdarzeń odnotowano 388 co stanowiło 19,5%.
Nastąpił więc nadspodziewanie duży spadek liczby nietrzeźwych sprawców
wypadków i to zarówno wśród kierujących (o 81) jak i pieszych (o 39).
Podobna tendencja dotyczy nietrzeźwych sprawców kolizji. Otóż w roku 2001
odnotowano 561 takich zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców
i było to o 116 mniej niż w roku poprzednim, natomiast nietrzeźwi piesi spowodowali 56 tego rodzaju kolizji tj. o 8 mniej niż w roku 2000.
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Sprawozdanie z działalności członków Warmińsko-Mazurskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy tegoż bezpieczeństwa w 2001 roku
DZIAŁANIA KONTROLNO-PROFILAKTYCZNE
1. „PIESZY‖ – prowadzone raz w miesiącu działania są elementem wdrażanego
w woj. warmińsko – mazurskim programu poprawy stanu bezpieczeństwa
najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego.
Do działań angażowano funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej i Straży
Miejskiej. W niektórych powiatach wyasygnowano środki finansowe na ulotki
o tematyce brd, które wręczano podczas akcji „PIESZY‖.
Skuteczność i celowość prowadzonych działań potwierdza statystyka wg której liczba wypadków z udziałem pieszych spadła w 2001 roku w stosunku do
roku 2000 o ok. 20%, mniej było również ofiar wśród tej grupy uczestników
ruchu drogowego.
2. „PRĘDKOŚĆ‖ – działania prowadzone na drodze nr 7, ukierunkowane na:
- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w czasie jego największego natężenia,
- usprawnienie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych województwa,
- ograniczenie liczby zdarzeń drogowych,
- ujawnianie wykroczeń będących główną przyczyną zdarzeń drogowych,
- eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących oraz pojazdów stanowiących
zagrożenie w ruchu ze względu na stan techniczny
Należy podkreślić, że z inicjatywy WRD KWP w Olsztynie 27, 29 kwietnia i 4,6
maja (długie weekendy) przeprowadzono działania „Prędkość‖ przy współudziale WRD KWP w Gdańsku i Radomiu oraz Zakładu Taktyki Ruchu Drogowego WSPol. Działania prowadzono na drodze nr 7 w granicach trzech województw na odcinku Gdynia – Płońsk.
Podczas działań maksymalnie ograniczono liczbę zdarzeń drogowych, a poprzez
nagłośnienie akcji w regionalnych i krajowych masmediach uświadomiono
uczestnikom ruchu drogowego potrzebę zgodnych z przepisami zachowań.
3.„POMIAR‖ – głównym celem organizowanych raz w miesiącu działań było eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących przy założeniu skontrolowania
jak największej liczby kierujących, stosując system blokadowy kontroli.
Działania będą kontynuowane w 2002 roku przy zachowaniu zasady „masowości‖ i dalszej współpracy z regionalnymi masmediami.
4.„ŚWIATŁO‖ – dwudniowe działania prowadzone w związku obowiązkiem używania świateł mijania od 1 października poprzedzono informacjami w lokalnych środkach masowego przekazu. Podczas akcji zdecydowanie reagowano
na jazdę bez wymaganego przepisami oświetlenia oraz bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Eliminowano z ruchu nietrzeźwych kierujących.
5.„SYGNALIZATOR‖ – w związku z wejściem w życie niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz nagminnym łamaniem zasad związanych z wjazdem na skrzyżowanie i jego opuszczaniem
przy działającej sygnalizacji świetlnej 18 stycznia 2001 roku Wydział Ruchu
Drogowego przeprowadził na terenie 13 powiatów działania „Sygnalizator‖,
których celem było dyscyplinowanie uczestników ruchu drogowego zwłaszcza
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w zakresie stosowania się do sygnalizacji świetlnej, a w konsekwencji ograniczenie zdarzeń drogowych z tym związanych.
6.„BEZPIECZNE WAKACJE‖ – działania prowadzone przy współpracy z Gazetą
Olsztyńską i T.U. PZU Życie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. W ramach akcji zorganizowano:
- akcję wręczania maskotek dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
- w dniach 23.06 – 02.09.2001 policjanci ruchu drogowego skontrolowali 647
autobusów przewożących dzieci i młodzież na wakacje ujawniając 193 nieprawidłowości związane ze stanem technicznym i brakami w wyposażeniu i
oznakowaniu – wszystkie skontrolowane autobusy oznaczano okolicznościowymi naklejkami,
- na drogach woj. warmińsko – mazurskiego rozmieszczono bilboardy promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- policjanci WRD KWP w Olsztynie współredagowali stronę informacyjną „Gazety Olsztyńskiej‖,
- prowadzono konkursy z wiedzy o ruchu drogowym oraz BRD.
7.BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie wspólnie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Olsztynie i
Elblągu przeprowadził na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku działania
„Bezpieczna droga do szkoły‖ – realizując powyższe policjanci ruchu drogowego dokonali lustracji dróg w pobliżu 429 placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości ustawienia i stanu znaków drogowych
oraz urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających – 30 wniosków z lustracji
skierowano do właściwych Zarządów Dróg.
Podczas działań policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w 302 spotkaniach
z nauczycielami, dziećmi i rodzicami
propagując zasady bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
8.„NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY‖ – dwudniowe działania kwartalne ukierunkowane na kontrolę transportu materiałów niebezpiecznych oraz na eliminowanie zagrożeń powodowanych przez ten transport, a potęgowanych przez:
- katastrofalny stan dróg,
- wzrastające natężenie ruchu drogowego,
- niewłaściwy stan techniczny pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
- nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
9.„KABOTAŻ‖ – dwudniowe działania kwartalne ukierunkowane na eliminowanie
przewoźników zagranicznych i krajowych prowadzących działalność bez wymaganych zezwoleń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, umożliwiających
przewóz kabotażowy. W 2 kwartale 2001r. do ww. akcji dołączono następujące
zadania:
- ujawnianie wykroczeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości
przez samochody ciężarowe,
- eliminowanie z ruchu pojazdów pow. 12 ton w dniach obowiązywania zakazu,
- ujawnianie niesprawnych urządzeń do rejestracji prędkości i czasu jazdy,
oraz postoju.
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 10.„WAGA‖ – prowadzone wspólnie z Zarządami Dróg na drogach krajowych
i wojewódzkich działania polegające na kontroli nacisków osi pojazdów na
jezdnię.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
1. TURNIEJE EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
a) Turniej motoryzacyjny dla młodzieży szkół średnich,
b) Turniej wiedzy o BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Wzorem lat ubiegłych w 2001 roku Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
w Olsztynie i Elblągu współpracując z Wojewódzką Komendą Policji i Kuratorium
Oświaty zorganizowały Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym PRAWO JAZDY
2001. Po przeprowadzeniu eliminacji międzyszkolnych i powiatowych w których
udział wzięło ok. 80 000 uczniów do finału wojewódzkiego zakwalifikowały się
drużyny z poszczególnych powiatów woj. warmińsko – mazurskiego. Finał wojewódzki turnieju odbył się w Olsztynie.
W Turniej Wiedzy o BRD wzięło udział około 60 000 dzieci a finał tego turnieju odbył się 27-28 04.2001 r. w Giżycku.
2.‖EDUKACJA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO‖.
Wychowanie komunikacyjne nakierowane jest na uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów. W zakresie tym opracowano program pomocy szkole, którego
głównym realizatorami są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Program
ten przewiduje w pierwszym etapie przeszkolenie nauczycieli, którzy w szkołach
podstawowych i gimnazjach realizują wychowanie komunikacyjne.
W 2001 roku WORD Elbląg przeszkolił 17 nauczycieli natomiast WORD Olsztyn
58 wyposażając każdą szkołę w dwa komplety podręczników :
- Bezpieczna droga do szkoły cz.1
- Bezpieczna droga do szkoły cz.2
- Bezpieczna droga do szkoły – zeszyt metodyczny dla nauczycieli
- Plansze poglądowe
Szkolenie to zakończono wydaniem zaświadczeń przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doskonalenia nauczycieli.
3.„JABŁKO, CYTRYNA – GENERALNIE ZWOLNIJ‖. Dwudniowe działania prowadzone w maju 2001r. wspólnie z T.U.Generali. Podczas akcji dzieci z 18 szkół
podstawowych woj. warmińsko – mazurskiego oraz policjanci ruchu drogowego
represjonowali kierowców naruszających przepisy wręczając im cytrynę, a jabłkami nagradzali tych którzy jechali wzorowo. Akcja była szeroko reklamowana
w środkach masowego przekazu zyskując aprobatę i pochlebne opinie zarówno
nagrodzonych jak i ukaranych kierowców. We wszystkich szkołach biorących
udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu przeprowadzono szkolenia przygotowujące dzieci do służby w policyjnych patrolach.
4.„ODBLASKOWE PIERWSZAKI‖ - we wrześniu 2001 roku policjanci ruchu drogowego woj. warmińsko – mazurskiego uczestniczyli w akcji „Odblaskowe
pierwszaki‖ organizowanej przez PZU prowadząc pogadanki z uczniami wytypowanych SP.
Niestety tylko w kilku powiatach przedstawiciele PZU zaprosili do współpracy
policjantów – w większości wytypowanych szkół działania ograniczyły się do
wręczenia znaczków odblaskowych uczniom klas pierwszych.
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Podobną akcję zorganizowała firma STATOIL – w spotkaniach z uczniami czterech SP znajdujących się w pobliżu stacji benzynowych STATOIL uczestniczyli
policjanci
5.‖SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY‖ – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Olsztynie zorganizował pierwszą w Północnej Polsce szkołę doskonalenia jazdy. Dysponując m.in. „trolejami‖ przeszkolono w minionym roku 43 osoby.
Wspomniane działania kształtują właściwe nawyki komunikacyjne wśród
najmłodszych uczestników ruchu drogowego i policja powinna wspierać tego
typu inicjatywy.
DZIAŁALNOŚĆ PROPAGANDOWA
W 2001 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie współpracując z
instytucjami i organizacjami społecznymi podjął następujące przedsięwzięcia
oraz działania zapobiegawcze i profilaktyczno – wychowawcze w różnych grupach i środowiskach użytkowników dróg.
I. W działalności propagandowej w ciągu roku uwzględniono następujące zadania stałe:
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
a) Wakacje 2001
 ogółem uczestniczyło
- 5855 dzieci i młodzieży
 w tym czasie zorganizowano
- 152 pogadanki
 przeprowadzono
- 13 konkursów
 wyświetlono
- 5 filmów
b) Ferie 2001
 ogółem uczestniczyło
- 3979 dzieci i młodzieży
 w tym czasie zorganizowano
- 64 pogadanki
 przeprowadzono
- 10 konkursów
 wyświetlono
- 25 filmów
c) Generalnie w ciągu roku przeprowadzono
 1047 pogadanek w tym 874 spotkań w szkołach, przedszkolach, na koloniach oraz 151 w innych miejscach
Podczas prowadzonych działań rozkolportowano 8847 różnego rodzaju ulotek o
BRD informujących uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu
się na drogach.
WSPÓŁPRACA Z MASMEDIAMI
Jednym z bardzo ważnych elementów propagowania idei bezpieczeństwa
ruchu drogowego jest szeroko prowadzona współpraca ze środkami masowego
przekazu w 2001 roku:
a) opublikowano 240 informacji i reportaży w prasie regionalnej
b) nadano 180 audycji radiowych
c) nadano 60 reportaży i informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w telewizji lokalnej i regionalnej.

107

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-MODERNIZACYJNA
Na podstawie posiadanej bazy „wypadki‖ oraz prowadzonych analiz opracowana
została lista rankingowa miejsc niebezpiecznych, na których administracja drogowa realizuje niezbędne prace dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonano następujące rodzaje prac:
- regulacja poboczy-poprawa odwodnienia korpusu drogowego,
- likwidacja kolein,
- oznakowanie poziome sieci drogowej,
- wycinka drzew znajdujących się na koronie drogi.
Brak wyraźnej hierarchii dróg i segregacji różnych rodzajów ruchu drogowego
powoduje konieczność realizacji następujących działań‖
- budowa zatok autobusowych,
- budowa chodników w obrębie miejscowości,
- budowa przejść dla pieszych,
- przebudowa skrzyżowań,
- stosowanie znaków pulsujących D-6 nad przejściami dla pieszych.

8.15. Wojewódzka Rada BRD woj. wielkopolskiego
Od 3 lat stan bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski stale się poprawia.
Świadczą o tym zmniejszające się wskaźniki ilości wypadków drogowych, zabitych i rannych. Za rok ubiegły szczególnie istotnym jest zmniejszenie ilości zabitych o 18,2 % /2000 r. - 23,6 %/, a rannych o 6,1 % przy zaledwie zmniejszonej ilości zdarzeń o 1,9 %. Przez teren Wielkopolski przebiega szereg dróg krajowych o ponad wojewódzkim znaczeniu. Stan taki powoduje, że sprawcami
wypadków i kolizji są często uczestnicy ruchu przemieszczający się przez obszar
Wielkopolski. Największe zagrożenie występuje na terenach zabudowanych /
około 75 % zdarzeń/, najmniejsze na odcinku drogi A- 2 mającej cechy autostrady.
4. Realizowane programy i działania na rzecz poprawy BRD.
• Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu.
A. budowa obwodnicy m. Śmigła i Piły,
B. przebudowa drogi Pniewy - Kwilcz wraz z obwodnicą,
C. modernizacja dróg z budową azylu dla pieszych - 4,
D. modernizacje skrzyżowań wraz z budową lub koordynacją sygnalizacji
świetlnej - 9,
E. organizowanie w szkołach przez Kuratorium, WORD-y turniejów wiedzy o
tematyce BRD,
F. akcje i imprezy organizowane we współpracy z Policją
1. "Jabłko cytryna",
2. „Bezpieczne wakacje"-Firma Daewoo,
3. Jedź bezpiecznie - lato czeka" - PZU,
4. „bezpieczeństwo dziecka na drodze" - Statoil
5. „Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem" - Firma Opel Szpot
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G. przekazanie do szkół materiałów i pomocy naukowych związanych z realizacją podstaw programowych wychowania komunikacyjnego,
H. propagowanie na Targach Motoryzacyjnych idei używania materiałów odblaskowych przez uczestników ruchu,
I. wykonanie nowych przejść dla pieszych w obrębie szkół - 125 o pow. 4 000
m2,
J. Urząd Marszałkowski wdrożył i realizuje wieloletni program „Bezpieczna
droga do szkoły"
K. wybudowano nowe chodniki / około 7 km/, barierki, poręcze i oznakowanie
drogowe w rejonie szkół na kwotę 2 min zł.
• Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z ruchu tranzytowego.
A. zmodernizowano odcinek drogi A-2 Września - Konin i uzyskano parametry
takie jak dla autostrady
B. zainstalowano w miejscach szczególnie niebezpiecznych bariery energochłonne,
C. utrwalono powierzchniowo prawie 140 km dróg,
D. wykonano profilowanie poboczy na powierzchni około l min m2 / w tym likwidacja kolein/,
E. odnowa nawierzchni dróg - 42, 9 km,
F. separacja od jezdni ruchu rowerowego i pieszego,
G. pilotowanie przez Policję transportów nie normatywnych /97 434 km/
• Miejsca koncentracji wypadków
A. we współpracy z Policją zarządcy dróg analizują stan bezpieczeństwa na
swoim terenie i w razie potrzeby podejmują działania na rzecz eliminacji i łagodzenia skutków wypadków,
B. tzw. „czarne punkty" są na bieżąco analizowane i informacje na nich zawarte
są na bieżąco aktualizowane.
• Wdrożone w 2001 r. nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu przyczyniające się do zmniejszenia liczby wypadków zostały
przedstawiony powyżej, gdyż w przeważającej większości mają wpływ na
niechronionych uczestników ruchu. Podobnie zostały przedstawione powyżej
działania edukacyjne i inne związane z kształtowaniem opinii społecznej na
rzecz bezpiecznych zachowań na drodze. Należy jedynie dodać, że do
wszystkich działań są angażowane regionalne i lokalne środki społecznego
przekazu.
• Egzekucja przepisów ruchu drogowego:
A. kontrola drogowa realizowana z pojazdów nie oznakowanych,
B. organizowanie akcji „Pomiar", „Pieszy", „Waga",
C. coraz częściej akcje Policji są ukierunkowywane na pieszych i rowerzystów szczególnie poza terenem zabudowanym. Ci uczestnicy ruchu stanowią największy odsetek zabitych na drogach,
D. korzystano w większym stopniu z automatycznej rejestracji wykroczeń
/fotoradary/,
•

Działanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego:
WORD - w roku ubiegłym włączyły się na miarę swoich możliwości w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeznaczone środki
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finansowe są zróżnicowane i uwarunkowane tym, że 4 spośród 5 WORD- ów
prowadzą zadania inwestycyjne polegające na budowie nowych siedzib. Niemniej jednak zrealizowano:
A. skierowano egzaminatorów do szkół celem przeprowadzenia pogadanek w
zakresie BRD,
B. udzielono pomocy merytorycznej i finansowej w organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskiego turnieju wiedzy o BRD,
C. zorganizowano spotkania środowiskowe dla uczestników ruchu z terenów
wiejskich, szczególnie tam, gdzie dostęp do wysoko jakościowej wiedzy jest
utrudniony,
D. propagowano w środkach masowego komunikowania tematykę przepisów ruchu drogowego w świetle ich zmian,
E. zorganizowano wraz z PZMot stoisko na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych dotyczące nowych zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy,
Ogółem wydatkowano na rzecz poprawy brd około 40 tys. zł.
•

Inne dane.
Podjęto decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Programu „GAMBIT Wielkopolski", który będzie m.in. finansowany przez WORD - y i Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.

8.16. Wojewódzka Rada BRD woj. zachodniopomorskiego
Współdziałanie organów administracji rządowej z organami samorządowymi
oraz z organizacjami pozarządowymi odbywa się głównie na forum działalności
dotychczasowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej od 1994 roku i zreorganizowanej w 1999 r. W jej skład wchodzi 3 przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz psychologów i lekarzy.
Rada pracuje na posiedzeniach plenarnych oraz w 5 eksperckich zespołach problemowych:
1) Czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
2) Edukacji i szkolenia,
3) Ratownictwa drogowego i stanu technicznego pojazdów,
4) Zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa, audytu i inżynierii ruchu,
5) Promocji zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W posiedzeniu zespołów, odbywających się pod kierownictwem właściwego
merytorycznie członka Rady uczestniczyli odpowiednio do tematyki przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, wojewódzkich inspekcji i straży, samorządów terytorialnych, zarządów dróg i organizacji pozarządowych.
Na posiedzeniach plenarnych w 2001 roku WRBRD:
 dokonała oceny organizacji i przebiegu zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa zachodniopomorskiego w
okresie zimy 2000/2001,
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 przeanalizowała stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego,
 omówiła założenia i stan realizacji planów rozbudowy i modernizacji sieci
drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem tranzytu i potrzeb turystyki,
 zapoznała się z działalnością Rad BRD w sąsiednich województwach oraz
ustaliła z zaproszonymi przedstawicielami sąsiednich Rad BRD kierunki, zakres i możliwości współpracy.
Eksperckie zespoły problemowe odbyły w 2001 roku osiem posiedzeń, na których zajmowały się następującymi zagadnieniami:
 polityką komunikacyjną na terenie województwa w kontekście strategii i planów zagospodarowania przestrzennego, wzrostu przewozów komunikacji
zbiorowej i preferencji komunikacyjnych, polityki parkingowej oraz ruchu pieszych i rowerzystów;
 opracowaniem mapy zdarzeń drogowych, identyfikacji miejsc koncentracji
wypadków drogowych (czarne punkty). Wiedza o miejscach powstawania
wypadków pozwoli na określenie przyczyn ich powstawania oraz na podjęcie
koniecznych działań w celu ich eliminacji. Mapa jest aktualizowana na bieżąco w oparciu o dane Policji, Urzędu Marszałkowskiego i Oddziału PółnocnoZachodniego GDDP;
 realizacją zadań organów administracji państwowej, określanych w dokumencie „Polska. Strategia zintegrowanego zarządzania granicą‖, a w tym
między innymi, kwestią wyposażenia służb graniczno-celnych w wagi samochodowe do określania dynamicznego obciążania osi pojazdów na przejściach
granicznych dla ruchu towarowego,
 stanem bezpieczeństwa na przejściach granicznych oraz w ich okolicy,
 omówieniem wyników analizy z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych, a także ustaleniem wniosków i propozycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa przewozu tych materiałów przez obszary zabudowane;
 oceną stanu ewidencji dróg i obiektów mostowych zarządzanych przez samorządy powiatowe;
 współpraca administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kierowców i egzaminatorów;
 aspektami psychologicznymi powodowania wypadków przez nietrzeźwych i
młodocianych kierowców;
 postanowieniami przepisów regulujących badania psychologiczne i lekarskie
kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów w
świetle obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń resortowych oraz nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Ocena stanu bezpieczeństwa
Cechą charakterystyczną dla województwa zachodniopomorskiego jest sezonowy wzrost liczby pojazdów kierujących się do nadmorskich miejscowości
wypoczynkowych oraz ośrodków turystycznych na Pojezierzu Pomorskim. Ruch
ten w dniach wolnych od pracy wzrasta nawet dziesięciokrotnie co powoduje
uciążliwe zablokowanie dróg krajowych i wojewódzkich. W lipcu i w sierpniu
występują w te dni nawet 50 km kolejki pojazdów. Inną charakterystyczną cechą województwa zachodniopomorskiego jest znaczne natężenie ruchu pojaz111

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

dów do drogowych i morskich przejść granicznych, zwłaszcza w Lubieszynie,
Kołbaskowie, Rosówku, Krajniku Dolnym oraz do morskich przejść granicznych
w Szczecinie i Świnoujściu. Ruch ten od kilku lat kształtuje się na poziomie 12
mln pojazdów w tym 800 tys. samochodów ciężarowych. W większości przechodzi on przez Szczecin. Po uruchomieniu niemieckiej autostrady A-20 Lubeka
– Szczecin nastąpi podwojenie liczby pojazdów przejeżdżających przez przejścia
graniczne w Kołbaskowie i Lubieszynie, a w konsekwencji i przez Szczecin. W
związku z tym należy liczyć się z tym, iż istniejąca przepustowość dróg okaże się
stanowczo mała.
W ruchu drogowym na terenie województwa od 2 lat występuje tendencja
zmniejszania się liczby wypadków.
Liczba zabitych w wypadkach
drogowych w latach 2000 i 2001
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Negatywnym zjawiskiem jest wzrost liczby kolizji drogowych o 505, to jest o
3,3%.
Poprawa bezpieczeństwa osiągnięta została dzięki dobrej współpracy Policji z
jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz z takimi organami administracji
nie zespolonej jak Straż Graniczna i Urząd Celny w Szczecinie.
Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone są przez 30 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, z których 27 wyposażonych jest w samochody specjalne ratownictwa drogowego i technicznego (25 lekkich, 1 ciężki „Mega City" oraz 4 średnie techniczne).
W roku 2001 jednostki Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły w akcjach
ratowniczych przy 1566 wypadkach drogowych.
Pomorski Oddział Straży Granicznej odpowiedzialny jest za ochronę odcinka granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec o łącznej długości 167 km.
W ramach współdziałania z Urzędem Celnym uzyskiwano informacje dotyczące odpraw samochodów osobowych i ciężarowych, stanu technicznego pojazdów i ich
obciążeń, towarów stanowiących zagrożenie dla środowiska oraz organizacji odpraw granicznych. Współpraca z UC miała charakter bieżący i rutynowy, między innymi zlecanie powtórnych kontroli wobec osób i pojazdów.
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Działania na rzecz poprawy BRD.
W zakresie tym:
 kontynuowano wdrażany od 1990 roku program „Bezpieczna droga do szkoły‖.
W ramach tego programu w 2001 roku Policja systematycznie kontrolowała autobusy dowożące dzieci do szkół oraz autokary przewożące dzieci na kolonie
letnie i obozy zimowe. Kontrole te były podejmowane z inicjatywy samej Policji,
bądź też na wniosek rodziców lub dyrektorów szkół.
 W 2001 roku Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie podejmował następujące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- zorganizował wspólnie z Radiem Koszalin „Konkurs drogowy‖ o tematyce
przestrzegania przepisów ruchu drogowego i sprawności technicznej pojazdów.
- propagował sprawność techniczna pojazdów poprzez organizowanie
konferencji, spotkań, prezentacji, wykonywania bezpłatnych badań
pojazdów pod wspólnym hasłem „Sprawny samochód to twoje
Ł
bezpieczeństwo",
- współorganizował eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
- organizował szkolenia, konkursy i pogadanki dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- wśród uczniów młodszych klas szkół podstawowych rozdano 40 tyś. dzienniczków ucznia z elementami wychowania komunikacyjnego,
- współpracował z Policją i Zarządem Dróg w sprawie zarządzania ruchem w
Koszalinie,
Na działania te Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego wydał około
7.000 zł.
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie prowadził w 2001 roku
wielokierunkową działalność propagowania i realizacji działań z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Działania Ośrodka skierowane były na:
- promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegające na:
* organizacji szkoleń, instruktaży dla dzieci, młodzieży i dorosłych na tematy
brd,
* organizowaniu festynów rodzinnych,
* kolportażu książek, broszur, folderów oraz ulotek i wręczania pamiątek o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
* organizowaniu wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym kursów pomocy przedmedycznej,
* współpracy ze środkami masowego przekazu celem przekazywania zasad
prawidłowego zachowania się na drodze oraz interpretacji przepisów regulujących ruch drogowy.
- działania edukacyjne:
* szkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego,
* opracowywanie programów zajęć lekcyjnych wychowania komunikacyjnego,
* prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży,
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* szkolenia i seminaria dla kierowców naruszających przepisy, kandydatów na instruktorów oraz dla jednostek sprawujących nadzór nad ośrodkami szkolenia na
prawo jazdy.
Łączna suma wydatkowana w 2001 roku na rzecz brd przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie wyniosła około 85.000zł,
 Na podstawie art. 1O ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym przeprowadzono kontrole zarządzania ruchem drogowym w starostwach. W
wyniku kontroli stwierdzono brak kadry o odpowiednim przygotowaniu zawodowym oraz słaba znajomość prawa regulującego zarządzanie ruchem, niedostateczny poziom projektów organizacji ruchu, brak informacji o przewozach materiałów
niebezpiecznych na drogach podległych zarządom powiatowym. Stwierdzono także znikomy udział organów zarządzających ruchem w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 W zakresie badań lekarskich i psychologicznych oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów za niezbędne przyjęto:
- uznanie ważności orzeczeń badań psychologicznych wydanych przed wejściem w
życie rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami
oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, tzn. przed dniem 23 maja
2000 r.,
- wznowienie współpracy jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, wydziałów komunikacji starostw powiatowych i
Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie wymiany informacji o wynikach
badań lekarskich i psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na
instruktorów i egzaminatorów,
- zobligowanie lekarzy wykonujących badania do żądania od badanych wszelkiej
dokumentacji dotyczącej np. orzeczeń komisji ds. inwalidztwa i komisji poborowej,
- zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i psychologicznych
oraz zorganizowanie instruktażu dla osób uprawnionych do wykonywania tych
badań,
- wprowadzenie ujednoliconej formy wydawanych orzeczeń badań lekarskich i
psychologicznych, zgodnie z treścią postanowień wyżej wspomnianego rozporządzenia,
- unormowanie współpracy starostw powiatowych z organami Policji w zakresie
kierowania na ponowne badania zgodnie z postanowieniami art. 87 ustawy Prawo
o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
.
- rozszerzenie zespołu osób uprawnionych do sprawowania kontroli nad przeprowadzanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi,
 Przeprowadzono analizę związku pomiędzy jakością pracy stacji kontroli pojazdów, a przyczynami wypadków drogowych, która pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
- należy kontynuować badania statystyczne w zakresie badania pojazdów
celem uzyskania materiału bardziej reprezentatywnego w układzie wieloletnim,
- niezbędne jest doskonalenie zasad prowadzenia statystyki zdarzeń drogowych,
- wszystkie działania Policji mające na celu wzmożenie kontroli stanu technicznego pojazdów, uczestniczących w ruchu drogowym powinny być
wspierane i odpowiednio nagłaśniane, a nie tylko ograniczanie do kontroli
pojazdów ciężarowych.
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Oprócz omawianych wyżej działań Rada zajmowała się problematyką utylizacji i złomowania pojazdów w kontekście ich recyklingu. Brak odpowiednich przepisów wykonawczych utrudnia ujednolicenie organizacji i funkcjonowania punktów utylizacji, a także ich kontrolę.
W ramach podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
zostało ponadto przeprowadzone szkolenie z zakresu zarządzania ruchem drogowym dla jednostek samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. W
szkoleniu zwrócono szczególną uwagę, na aspekt przestrzenny drogi, prawo regulujące ruch drogowy, jak i rozwiązania techniczne wpływające na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podkreślić należy, że istotnym utrudnieniem dla uzyskania lepszych efektów
działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest brak środków finansowych na podejmowanie zadań oraz brak właściwego umocowania
prawnego Rad BRD w strukturach administracji.

115

Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2001 r. - Sprawozdanie

