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Polska na tle UE w 2016 r.

Rys. Wskaźnik demograficzny: liczba zabitych/100 tys. mieszkańców w krajach UE w roku 2007 
i 2016, przygotowany na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską
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Polska na tle UE

Zmiana wskaźnika demograficznego: liczba zabitych/100 tys. mieszkańców
w krajach UE w roku 2007 i 2016, przygotowany na podstawie danych udostępnionych przez
Komisję Europejską
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Trendy w latach 2007-2016

… zmiany od roku 2007

MOTOCYKLIŚCI – OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH

ROWERZYŚCI – OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH

PIESI – OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH

WYPADKI DROGOWE

OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH



Narodowy Program BRD

o co najmniej 50% 
nie więcej niż 2 000 

zabitych 

o co najmniej 40% 
nie więcej niż 6 900 ciężko 

rannych 
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Realizacja celów Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020

Rys. Barometr realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020 (źródło: KGP)
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Art. 140e. ust. 3 i 4 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym

3. Przewodniczący Krajowej Rady składa 
Radzie Ministrów corocznie, do końca 
marca, sprawozdanie dotyczące stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
działań realizowanych w tym zakresie.

4. Prezes Rady Ministrów składa Sejmowi, 
Senatowi i Prezydentowi corocznie, do 
końca kwietnia, sprawozdanie dotyczące 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz działań realizowanych w tym zakresie.

31 marca 2017 r. – przyjęcie przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

20 kwietnia 2017 r. - przyjęcie przez Stały Komitet Rady 
Ministrów 

5 maja 2017 r. – uzgodniono w ramach Rady Ministrów

21 czerwca – przyjęcie przez  Sejmową Komisję 
Infrastruktury 

28 września – przedstawienie dokumentu na 48 
posiedzeniu Sejmu RP
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Wskaźniki zagrożenia 
w województwach w roku 2016

WSKAŹNIK DEMOGRAFICZNY I    WSKAŹNIK DEMOGRAFICZNY II 

liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców    liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców 

 

          
 

 

 
CIĘŻKOŚĆ WYPADKÓW     GĘSTOŚĆ WYPADKÓW 

liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków    liczba wypadków na 100 km dróg publicznych 
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Stan wdrożenia rekomendacji na 
przyszłość 

• Zwiększenie nacisku na edukację bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w szkołach 

Podjęto starania, które doprowadziłyby do uwzględnienia tematyki bezpieczeństwa ruchu
drogowego w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

Zagadnienia wychowania komunikacyjnego zostały uwzględnione m.in. poprzez zawarcie
podstaw udzielania pierwszej pomocy w klasach VIII szkoły podstawowej w przedmiocie
„Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz wyodrębnienie obszaru „Wychowanie komunikacyjne”
w klasach IV – VI w przedmiocie „Technika”.

W ramach uzgodnień międzyresortowych resort transportu w dniu 28 lipca 2017 r. zgłosił
zapisy do projektu nowej podstawy programowej szkół ponadpodstawowych. Jest to kolejny
etap trwającej gruntownej reformy edukacji.
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• Budowa systemu gromadzenia i udostępniania
informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który

usprawni prowadzenie polityki w tym obszarze opartej na faktach na każdym
poziomie zarządzania; w tym usprawnienie procesu zbierania danych przez Policję
(np. poprzez wprowadzenie dedykowanych narzędzi IT do gromadzenia danych
z miejsca zdarzenia drogowego), określenie procedur i standardów
w gromadzeniu i udostępnianiu danych, ujednolicenie definicji i kategorii danych
stosowanych lokalnie, w perspektywie długookresowej wprowadzenie w Polsce
skali MAIS3+

Stan wdrożenia rekomendacji na 
przyszłość 



12

• Aktywizacja KRBRD 

m.in. utworzenie wspólnego ogólnopolskiego kalendarza działań i 
wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 roku 
i w latach następnych.

• Opracowanie i wdrożenie systemu 
pomocy ofiarom wypadków 
drogowych – Baza podmiotów 

Zakres działalności dopasowany do grupy docelowej:

Stan wdrożenia 
rekomendacji na 

przyszłość 
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Utworzenia ogólnopolskiego wspólnego kalendarza 
działań i wydarzeń dot. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w 2017 roku i w latach następnych

Zaproponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie spójności i koordynacji pomiędzy
działaniami dotyczącymi tematyki BRD, organizowanymi przez poszczególnych członków KRBRD.
Kalendarz udostępniony jest na stronie internetowej KRBRD (publicznie).

Poszczególni członkowie 
KRBRD zobowiązani są do 
przekazywania do SKRBRD 

kwartalnych informacji 
o planowanych wydarzeniach 
związanych z tematyką BRD. 
Rocznych do 31.12. każdego 

roku. 
Narzędzie udostępnione 

dla WRBRD ! 
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• Zwiększenie nacisku na problematykę osób 
starszych w ruchu drogowym

• Kompleksowa diagnoza potrzeb szkoleniowych, 
opracowanie i wdrożenie systemu permanentnych 
szkoleń kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego

• Opracowywanie i rozpowszechnianie wytycznych / 
katalogów dobrych praktyk; w pierwszej kolejności w 
zakresie zarządzania prędkością i przejść dla pieszych

Stan wdrożenia rekomendacji na 
przyszłość 
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• Uporządkowanie kwestii oznakowania dróg 
(w tym m.in. problemu „przeznakowania” oraz 
zasadności stosowania danego oznakowania)

• Zakończenie procesu ewaluacji NPBRD 
i PR 2018 – 2019 

• Wdrożenie permanentnej oceny wpływu 
podejmowanych działań na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego

Stan wdrożenia rekomendacji na 
przyszłość 



16

• Reforma systemu zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, w tym formuły funkcjonowania 
i zakresu kompetencji KRBRD 

• Zwiększenie środków finansowych na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego / 
wzmocnienie finansowania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i zapewnienie stałych i stabilnych 
źródeł tego finansowania 

Stan wdrożenia rekomendacji na 
przyszłość 
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

"60+ bezpiecznie w ruchu drogowym"
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EDUKACJA – wybrane działania
Ukierunkowane działania promujące bezpieczne postawy uczestników ruchu 

drogowego: kształtowania świadomości oraz zachęcenia odbiorcy do 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

(dobór narzędzi do problematyki BRD i grup docelowych). 

 w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych 
(kreacja „Nie odchodź. Żyj!” – jesień/zima 2016 r.),

https://www.youtube.com/watch?v=-4mSShXTFVw

 w zakresie obowiązujących limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej 
prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców 
w grupie wiekowej 18-24 lata (kreacja „Kierowco zwolnij! Kierujesz życiem” 
lato 2017 r.). 

https://www.youtube.com/watch?v=d7u5MFrLgGU

 w zakresie poprawy BRD w okresie jesienno – zimowym, kampanii 
dedykowanej „niechronionym uczestnikom ruchu drogowego”. 
Realizacja: 18 września br do 10 grudnia br.

https://www.youtube.com/watch?v=ONF3Uopl5VU

https://www.youtube.com/watch?v=-4mSShXTFVw
https://www.youtube.com/watch?v=d7u5MFrLgGU
https://www.youtube.com/watch?v=ONF3Uopl5VU
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

Kampania współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020.
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

Kampania „kierujesz życiem”
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

Audycja w Programie Pierwszym Polskiego Radia
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
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Działania podejmowane 
przez SKRBRD

Udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych, konferencjach, 
działaniach informacyjno-edukacyjnych
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1260 – tekst jednolity) :

DZIAŁ Va - Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Art. 140b. 1. Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną 
dalej „Krajową Radą”.
2. Krajowa Rada działa przy ministrze właściwym do spraw transportu jako 
międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
Art.140c. 1. Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji 
rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(…)
Art. 140g. 1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, zwaną dalej „Wojewódzką Radą”.
2. Wojewódzka Rada działa przy marszałku województwa jako wojewódzki 
zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Art. 140h. 1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań 
administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

KR BRD i WR BRD
Podstawa prawna funkcjonowania 
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2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w
szczególności:
1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;
2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego;
3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w
części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
6) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami 
pozarządowymi;
7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
8) analizowanie i ocena podejmowanych działań.

3. Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin 
przyjęty przez radę w drodze uchwały.
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Zarządzanie prędkością na drogach 
samorządowych

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
zostały opracowane : „Wytyczne zarządzania prędkością na drogach 
samorządowych” (X-XI 2016 r.), zawierające wskazania w zakresie skutecznych 
metod eliminowania przypadków jazdy z nadmierną prędkością.

Podręcznik podzielono na trzy części:

 część I - wprowadzająca do problematyki zarządzania prędkością 
zatytułowana „Zarządzanie prędkością i jego rola z uwagi na  
funkcjonowanie sieci dróg samorządowych”,

 część II będąca właściwymi wytycznymi pt. „Wytyczne zarządzania 
prędkością na drogach samorządowych”,

 część III będąca katalogiem wybranych  środków zarządzania prędkością 
omawianych w części I i II. 
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Aktualnie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
realizowane jest zamówienie dotyczące opracowania wytycznych organizacji 
bezpiecznego ruchu rowerowego w celu wskazania rekomendacji w zakresie 
projektowania i eksploatacji infrastruktury rowerowej oraz przybliżenia związanego 
z tymi zagadnieniami aktualnego stanu prawnego.

Opracowanie obejmuje dwie części :

 Badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń/rozwiązań 
inżynieryjnych z zakresu ruchu rowerowego rozumianej jako wpływ na redukcję 
liczby kolizji, wypadków i ofiar (śmiertelnych, ciężko i lekko rannych) po 
zastosowaniu danego środka (metod) lub zestawu środków (metod). 
Badanie podzielone jest na:

 urządzenia/rozwiązania dopuszczone do zastosowania w aktualnym krajowym 
stanie prawnym;

 urządzenia/rozwiązania możliwe do zastosowania po dokonaniu ewentualnych 
zmian w obowiązujących przepisach prawa (badania eksperymentalne).

Bezpieczna infrastruktura rowerowa
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 Wytycznie i rekomendacje wskazane w odniesieniu do wszystkich 
analizowanych i badanych rodzajów urządzeń/rozwiązań dedykowanym 
rowerzystom.

W wyniku badań opracowana zostanie procedura doboru ww. urządzeń, określająca:

 schematy rozwiązań technicznych i organizacji ruchu;
 warunki stosowania;
 przykłady zastosowania (zdjęcia – także z praktyki innych krajów);
 szacunkowe koszty realizacji (wdrożenia);
 aspekty pozytywne i negatywne wdrożenia;
 propozycje zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie do polskiego 

porządku prawnego badanych rozwiązań eksperymentalnych.

Okres realizacji zamówienia : Część I (badania) – wrzesień 2018 r. Część II (wytyczne) 
– marzec 2020 r.  
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MAPY RYZYKA 
DROGOWEGO DLA 

WOJEWÓDZTW 
I POWIATÓW

Podręcznik dla zarządców 
dróg samorządowych 

pomocny w procedurze 
uzyskania dofinansowania 

na modernizację w celu 
poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników
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Klasyfikacja ryzyka dla wybranych 
rodzajów wypadków drogowych na 
drogach wojewódzkich oraz dla obszarów 
województw i powiatów
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Klasa 

ryzyka

Poziom 

ryzyka

LOSiCR

[Liczba]

[of. śmiert., 

ciężko ranni/ 

3 lata]

[%]

A
Bardzo 

małe
1 951 2,1

B Małe 7 13016 28,5

C Średnie 2 5147 11,3

D Duże 2 7217 15,8

E
Bardzo 

duże
4 19307 42,3

Razem 16 45638 100,0

Tablica 3.3 Wszystkie wypadki - Zestawienie liczby województw z 
podziałem na klasy ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę 
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2012-2014

Klasa 

ryzyka
Poziom ryzyka

Liczba ofiar śmiertelnych, ciężko 

rannych

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków

LOSiCR WDPW WDKW

[of. śmiert., ciężko ranni/ 3 lata]
(wyp./ 100 tys. 

mk/3 lata)

(mln zł/ 100 tys. 

mk/3 lata)

Granica dla obszaru województw powiatów województw i powiatów

A Bardzo małe 1600,0 50,0 60,0 140,0

B Małe 2200,0 75,0 80,0 180,0

C Średnie 3000,0 100,0 110,0 220,0

D Duże 4000,0 150,0 140,0 280,0

E Bardzo duże >4000,0 >150,0 >140,0 >280,0

Tablica 2.2 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego dla województw i
powiatów – wypadki ogółem
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http://myslowice.net/

http://www.motofakty.pl

http://www.bialystok.pl

http://www.mzuim.chorzow.eu

https://zdm.waw.pl

Wytyczne dotyczące prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pieszych 

Planowana publikacja: I kwartał 2018 r.
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Opracowanie wytycznych organizacji 
bezpiecznego ruchu pieszych – Wytyczne 
dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść 
dla pieszych .

W opracowaniu zawarte zostaną następujące zagadnienia:

• warunki techniczne/standardy projektowania i utrzymania oświetlenia przejść dla pieszych, określające 
parametry dopuszczane obowiązującymi przepisami prawa i normami, z uwzględnieniem ew. różnic dla 
poszczególnych typów przejść;

• przytoczone, dla poszczególnych zagadnień, związane z nimi obowiązujące przepisy lub normy;

• analiza porównawcza wymagań w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych w wybranych państwach Unii 
Europejskiej;

• przytoczenie wyników badań oraz wniosków z badań przeprowadzonych w zakresie oświetlenia przejść dla 
pieszych, zarówno w Polsce jak i zagranicą; 

• zasady projektowania oświetlenia przejść dla pieszych oraz metody doboru typu/rodzaju oświetlenia dla 
poszczególnych typów przejść dla pieszych przy uwzględnieniu co najmniej: istniejącego i prognozowanego 
natężeniu ruchu pieszych i pojazdów oraz jego struktury, prędkości dopuszczalnej na drodze, parametrów 
widoczności, parametrów/ warunków technicznych drogi;

• podstawowy zakres modernizacji oświetlenia na przejściach dla pieszych, rozumiany jako propozycje 
działań możliwych do realizacji na istniejących przejściach dla pieszych, pozwalających na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych przy użyciu niewielkich nakładów finansowych;

• przykłady rozwiązań/studia przypadku zawierające zdjęcia/ilustracje/grafiki/schematy, warunki stosowania, 
cechy konstrukcyjne, przykłady zastosowania (np. w formie przed modernizacją przejścia oraz po, 
wykaz/zakres modernizacji), zasady doboru i realizacji oświetlenia przejścia dla pieszych, szacunkowe koszty 
realizacji (wdrożenia), pozytywne i negatywne aspekty wdrożenia; 
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Nazwa szkolenia : Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg 
w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego.

W zakresie projektu działania koncentrować się będą :

 pośrednio - na podnoszeniu  świadomości stosowania rozwiązań sprzyjających 
poprawie BRD. 

 bezpośrednio – na rozwijaniu  współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego pomiędzy organami administracji rządowej, administracji 
samorządowej oraz  podnoszeniu kompetencji kadr odpowiedzialnych za poprawę 
stanu BRD. 

Planowany zasięg : Projekt o zasięgu ogólnopolskim – realizowany w każdym
z 16 województw. Realizacja szkolenia w proponowanej formule pozwoli na
przeszkolenie wszystkich osób na poziomie samorządowym kierujących jednostkami
infrastruktury drogowej w danej jednostce administracji samorządowej.
Przewiduje się, że przeszkolonych zostanie łącznie ponad 3500 osób na co dzień
realizujących projekty mające wpływ na stan bezpieczeństwa infrastruktury
drogowej.

Szkolenie kadr BRD na poziomie regionalnym
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Założenia projektu : Projekt zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń dla 
samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków 
poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Szkolenia dedykowane będą grupie docelowej obejmującej :

 przedstawicieli kadry kierowniczej organów zarządzających ruchem na drogach 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W strukturach tych jednostek występują 
zarządcy infrastruktury drogowej realizujący bezpośrednio lub pośrednio zadania z 
zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dostosowanie zakresu szkolenia do problematyki przyczyn wypadków występujących 
w danym województwie w założeniach beneficjenta (Sekretariat KRBRD) byłoby 
najatrakcyjniejszą merytorycznie dla uczestników formą szkolenia (poruszającą 
konkretne problemy i oferującą środki ich rozwiązywania).

Szkolenie kadr BRD na poziomie regionalnym
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Szkolenie kadr BRD na poziomie regionalnym

Planowane działania i oczekiwania  ?

… wszelkich materiałów pomocnych w identyfikacji problemów lokalnych 
w danym województwie, aby indywidualnie dopasować program szkoleń dla 
kadr samorządowych zajmujących się problematyką BRD.

Dzięki zdiagnozowaniu indywidualnych problemów  występujących 
w danym województwie przez beneficjenta projektu  (Sekretariat KRBRD) 
oraz  informacji  przekazanych bezpośrednio przez zainteresowanych 
uczestnictwem w szkoleniu, programy szkoleń przygotowane dla 
poszczególnych województw umożliwią w konsekwencji optymalne  
wykorzystanie kadr BRD w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu na 
polskich drogach.  



Przyszłość: odpowiedź 
KRBRD na wyzwania

Skuteczne zarządzanie 
projektami BRD w SYSTEMIE

Koncentracja na rezultatach 
i beneficjentach końcowych 

Skuteczna współpraca na 
linii KRBRD – WRBRD  

Sprzyjające ustawodawstwo  
wpływające na poprawę 
BRD 

Zapewnienie  
finansowania działań

Monitorowanie efektywności 
i ocena podejmowanych 
działań 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
„Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego – to nasza 

wspólna sprawa” 


