
Działania Sekretariatu Krajowej Rady 
BRD skierowane do WRBRD / 

jednostek samorządu terytorialnego 

Współpraca instytucjonalna na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie realizacji 
programów/zadań  poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – wymiana doświadczeń  

i przegląd najlepszych praktyk w powyższym zakresie 
 

Spotkanie z WRBRD, 21-22 września 2015 r. 
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BADANIA I ANALIZY 

• W tym kosztów jednostkowych i kosztów w podziale na województwa 

Ustalanie kosztów zdarzeń drogowych 

• Prędkość pasy, foteliki, kaski i telefony komórkowe – także w ujęciu 

regionalnym, w planach: zachowania pieszych i relacje pieszy-kierowca 

Monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego 

• Województwa, powiaty, drogi wojewódzkie 

Klasyfikacja ryzyka 

• Metody i środki zarządzania prędkością, rozwiązania na rzecz pieszych i 

rowerzystów 

Badania skuteczności środków brd 
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Koszty zdarzeń drogowych 
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Monitoring zachowań 
uczestników ruchu 
drogowego 
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Klasyfikacja ryzyka 
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Badania skuteczności 
środków brd 

 

Zarządzanie prędkością na drogach samorządowych 

Urządzenia bezpieczeństwa pieszych 

 

Rozwiązania dot. ruchu rowerowego 
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PODRĘCZNIKI DOBRYCH 
PRAKTYK 

• Wydanie - grudzień 2014 r., rozdysponowanych 2000 egzemplarzy  

„Ochrona Pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego” 

• Realizacja od kwietnia 2015 r.,  planowane wydanie – koniec 2016 r. 

Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych 

• Planowane wydanie – koniec 2016 r. 

Wytyczne wyznaczania przejść dla pieszych 

• Planowane wydanie – koniec 2016 r. 

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego 
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SZKOLENIA 
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Promocja  
KRBRD i WRBRD  

• Warto się wzajemnie promować 

• Twitter umożliwia retweetowanie – podawanie 
dalej wpisów innych użytkowników. Warto 
korzystać z tej możliwości. 

• Retweetujemy zwłaszcza działania innych resortów 
w zakresie BRD, lokalnych partnerów oraz 
działania podejmowane przez sektor NGO’s 
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 Promocja  
KRBRD i WRBRD 

Dlaczego warto docenić promocję na Facebooku?  
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Którą witrynę odwiedzasz najczęściej? 
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Promocja  
KRBRD i WRBRD www 
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Więcej informacji 

www.krbrd.gov.pl 

TT: @KrajowaRadaBRD 

FB: Włącz Myślenie 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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