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(Źródło: WHO, 2004) 

"[...] Kiedy możesz zmierzyć to, o czym mówisz, 
i wyrazić w liczbach, już coś o tym wiesz;  
gdy nie potrafisz przedstawić tego w liczbach, 
 twoja wiedza jest uboga i niedostateczna [...]” 

Lord Kelvin, angielski fizyk i członek Izby 
Lordów, 1824–1907 
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 Zewnętrzne koszty transportu 
 – zdrowie i środowisko 
 

 

   

(Źródło: WHO, 2004) 
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 Systemowe podejście do brd 

Zasady  

• Jasna filozofia działania 

• Logiczny program działań 

• Dostęp do baz danych 

• Koordynacja 

• Monitoring i ocena efektywności 
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 Struktura systemu brd 

Formy organizacyjne 

• Rady 

• Kadry  

• Instytucje i organizacje 

Narzędzia wspomagania i oddziaływania 

• Bazy danych 

• System monitorowania 

• Wytyczne i przykłady dobrych praktyk 

• Systemy eksperckie itd. 
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 System bezpieczeństwa 
 transportu – obszary 
 zarządzania 

(Źródło: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS, 2010) 
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 Bazy danych  

 

 

 

• Dostęp do danych poniżej poziomu krajowego jest 
fragmentaryczny 

• Brakuje skoordynowanego systemu gromadzenia i 
udostępniania danych o brd 

• Brakuje monitoringu trendów brd i zachowań, 
brakuje oceny „przed – po” 
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       Badania ankietowe      
 SKRBRD & BŚ 
Udział wzięło  196 organizacji i jednostek administracji 
publicznej 

Pytano m.in. o:  

• Dostępność danych  

• Rodzaj wykorzystywanych danych  

• Częstotliwość korzystania z danych 

• Potrzebę połączenia danych SEWIK z innymi bazami 
danych 
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Jak często dana instytucja korzysta 
z danych o brd? 
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 Bazy danych – poziom 
 regionalny i lokalny  
• Liczby zabitych są niewielkie = nie są 

wystarczającym materiałem do identyfikacji 
problemów 

• Ograniczony dostęp do danych nt. wypadków i 
rannych /lekko i ciężko/ 

• Ograniczony dostęp do rzetelnych danych nt. 
przebiegu, prędkości, stosowania urządzeń 
ochronnych oraz problemu alkoholu 
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 Bazy danych – poziom 
 regionalny i lokalny  
• Poleganie na wiedzy interesariuszy w fazie 

identyfikacji problemów 

• Niechronieni uczestnicy oraz problem alkoholu są 
priorytetem 

• System gromadzenia danych nie jest pozbawiony 
błędów, potrzebne są dane gromadzone dokładniej 
i weryfikowane na bieżąco 

• Brak planów działań w zakresie doskonalenia 
systemu gromadzenia i udostępniania danych 
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 Bazy danych  
 – dlaczego są tak ważne ? 
• Rzetelne dane oraz analizy są jedynym sposobem 

na zapewnienie właściwego stosunku „value for 
money” dla realizowanych działań 

• Umożliwiają określenie właściwej wizji i celów / w 
założonym czasie/ 

• Pozwalają  zidentyfikować główne problemy 
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 Bazy danych – identyfikacja 
 głównych problemów 

 

• Jaka jest skala problemu ? 

• Jak powszechny jest problem ? 

• Ile osób / jak duży odsetek społeczeństwa/ dotyczy 
problem ? 

• Czy łatwo /tanio/ będziemy mogli sobie poradzić z 
danym problemem ? 

• Czy jest wsparcie i wola polityczna, lokalna dla 
poradzenia sobie z problemem ? 
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 Bazy danych – „idealny zestaw 
 danych” (1) 

 

• Dane o ryzyku /zabici, ranni/100 tys./km 

• Dane o prędkości pojazdów,  

• Dane o udziale alkoholu i podobnie działających 
substancji 

• Dane z systemu opieki zdrowotnej 
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 Bazy danych – „idealny zestaw 
 danych” (2) 

 

Dane o wypadkach: 

- Liczby poszkodowanych z podziałem na ofiary 
śmiertelne, ciężko i lekko ranne, 

- z uwzględnieniem: wieku, płci, kategorii 
uczestników ruchu, 

- Z uwzględnieniem: czasu, miejsca i okoliczności, 

- Z uwzględnieniem przyczyn /kto, kogo, z jakiego 
powodu itd./, 
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 Bazy danych – „idealny zestaw 
 danych” (3) 

 

Dane o wypadkach: 

- Udział alkoholu i podobnie działających substancji 

- Udział prędkości  

- Stosowanie urządzeń zabezpieczających przez 
uczestników wypadku 

- Dokładne współrzędne i dane o lokalizacji w celu 
określenia „obszarów wysokiego ryzyka” 
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 Bazy danych – „idealny zestaw 
 danych”  
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
Dlaczego bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga 
zarządzania? 

• Liczbę wypadków i ich ofiar można ograniczać 
skutecznymi działaniami prewencyjnymi 

• Bezpieczeństwo ruchu drogowego to różne 
środowiska i różni interesariusze 

• Aby działania były efektywne konieczne jest 
zarządzanie i koordynacja 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
Działania podejmowane w dotychczasowy sposób, 
automatycznie nie poprawią sytuacji w stopniu 
oczekiwanym z uwagi na: 

• Dalszy rozwój motoryzacji 

• Rosnącą prędkość pojazdów 

• Niski szacunek do prawa 

• Ilość odrębnych podmiotów, rozproszoną 
odpowiedzialność, brak lidera itd. 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
SZANSE 

• Bezpieczeństwo można „wyprodukować” jak inne 
dobra czy usługi 

• Proces „produkcji” wymaga ZARZĄDZANIA 

• Korzystanie z sieci drogowej wzrosło  
w wyniku braku planowania i odpowiednich 
interwencji 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
WYZWANIA 

• Brak świadomości społeczeństwa 

• Obawa liderów i decydentów przed zmianami 

• Powszechna akceptacja słabych rezultatów 

• Brak ODPOWIEDZIALNOŚCI 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
POZIOM AMBICJI 

• Progres w zakresie redukcji liczby wypadków i ich 
ofiar? 

czy 

• Ostateczna eliminacja ofiar śmiertelnych i ciężko 
rannych w ruchu drogowym? 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
ZORIENTOWANIE NA WYNIKI 

• Postęp jest ograniczony możliwościami 
realizacyjnymi 

• Znaczna poprawa jest warunkowana zrozumieniem 
znaczenia systemu zarządzania brd, w tym: funkcji 
zarządzania instytucjonalnego, interwencji i 
rezultatów 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
Dyskusja najczęściej koncentruje się na 
interwencjach 

17 | S t r o n a  
 

3. Cele Programu 

Zasady Programu 

Doświadczenie polskie, jak i międzynarodowy dorobek w programowaniu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wskazują, że Program powinien być  wdrażany z uwzględnieniem kilku kluczowych zasad: 
1. Zasada systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. 
2. Zasada poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o ideę Bezpiecznego systemu. 
3. Zasada poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o ideę Wizji Zero. 
4. Zasada stawiania ilościowych celów, umożliwiających monitorowanie realizacji strategii 

i formułowanie jednoznacznych ocen. 
5. Zasada formułowania działań strategicznych, oparta na podstawowych filarach bezpieczeństwa 

według ONZ (patrz: Rozdział 2). 
6. Zasada koncentracji na głównych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ustalaniu 

priorytetów oraz kierunków działań według podejścia 4xE: (1) inżynieria (Engineering), (2) nadzór 
(Enforcement), (3) edukacja (Education) oraz (4) ratownictwo (Emergency). Ponieważ ratownictwo 
zostało ujęte w podejściu Bezpieczny  system, jako osobny filar, to w Programie poświęcono dla 
niego osobny rozdział. 

Zarządzanie systemowe 

Według systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, na poziomie krajowym 
i regionalnym,  powinno się uwzględniać trzy powiązane z sobą elementy: (1) funkcje zarządzania 
instytucjonalnego, (2) konkretne działania (interwencje) oraz (3) rezultaty.13 

  

Rysunek 3.1. Zarządzanie systemowe bezpieczeństwem ruchu drogowego
14 

                                                            
13 Wytyczne Banku Światowego: Podejście Bezpieczny System (Safe System Approach), na podstawie TOWARDS ZERO – 
Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach, OECD/ITF 2008 

CO WDRAŻAMY 

FUNKCJE 
ZARZĄDZANIA 
OKREŚLAJĄCE 
ZDOLNOŚĆ 
WDRAŻANIA 

WIZJA I CELE 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
Funkcje zarządzania instytucjonalnego 

• Koncentracja na rezultatach 

• Koordynacja 

• Ustawodawstwo i systemy wspierające 

• Finansowanie i alokacja zasobów 

• Promocja i wsparcie 

• Monitorowanie i ocena 

• Badania naukowe, transfer wiedzy 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym  
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /ocena sytuacji/ 
Dlaczego etap oceny sytuacji jest niezbędny ? 

• Dyskusja jest pożądana 

• Umożliwia korektę ewentualnych błędów 

• Warunkuje uzyskanie jednomyślności w sprawie 
najważniejszych problemów 

• Jest krytycznym elementem dla strategii 

• Umożliwia uzyskanie zgody co do dalszych kroków 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /ocena sytuacji/ 

Konsekwencje pominięcia etapu oceny sytuacji 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /ocena sytuacji/ 

Efekty właściwej oceny sytuacji 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /ocena sytuacji/ 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /strategia/ 
Projekt pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 

Zakres  
i jakość 

Koszty  

Zasoby  

Czas 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /strategia/ 
Projekt pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”  

  – cykl życia projektu 

• planowanie (programowanie),  

• identyfikacja,  

• opracowanie (formułowanie),  

• finansowanie,  

• wdrożenie, 

• ewaluacja.  
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /strategia/ 
Cele projektu pn. „Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego” powinny być SMART: 

 

Specific – konkretne, szczegółowe, 

 Measurable – mierzalne, 

Affirmative – akceptowane, doceniane, 

 Realistic – realistyczne, 

Timeframed – określone w czasie 
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 Zarządzanie brd na poziomie 
 regionalnym /strategia/ 
Czynniki sukcesu: 

• Jednomyślność  

• Zaangażowanie wszystkich interesariuszy 

• Regularna aktualizacja – monitorowanie danych 

• Spójna strategia komunikacji 

• Zarządzanie projektowe 

• SSF /staff, skills, founding/ 
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 Wnioski  

• W kontekście strategicznego planowania działań z 
zakresu brd, rola rzetelnej diagnozy i oceny sytuacji 
jest krytyczna 

• Bagatelizowanie znaczenia etapów: diagnozy i 
oceny sytuacji, utrudnia funkcjonowanie 
mechanizmów zarządzania brd – w oparciu o 
skuteczną praktykę zarządzania projektowego 

• W efekcie, utrudniony jest proces wdrażania działań 
brd na każdym etapie, począwszy od planowania, 
na ewaluacji skończywszy 
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 A zatem… 

 

 

 DO THE RIGHT THINGS 

  DO THE THINGS RIGHT 
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            DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

 

Krzysztof Piskorz 

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej 

w Gdańsku 

  


