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Szanowni Państwo
Okres między kolejnymi Seminariami GAMBIT 2010 i 2012 zazna
czył się kilkoma ważnymi wydarzeniami dla transportu i jego 
bezpieczeństwa. Przede wszystkim światowy kryzys gospodar
czy, który znacząco wpłynął na podstawowe założenia nowych 
planów rozwoju systemu transportu, stał się głównym proble
mem wiążącym pierwszą i drugą dekadę XXI wieku. Unia 
Europejska nadal boryka się z problemem  „jak ograniczyć zuży
cie ropy i zmniejszyć emisję, nie obniżając mobilności społeczeń
stwa?”, co stanowi zasadnicze zadanie określone w polityce trans
portowej UE. Z mobilnością zaś związane jest zagrożenie zdrowia 
i życia człowieka, które w skali całego świata ciągle rośnie. 

Straty ekonomiczne i społeczne powodowane wypadkami 
stały się tematem obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
a Sekretarz Generalny ogłosił dekadę 2011–2020 Dekadą BRD. 
11 maja 2011 Sejm RP zainaugurował udział Polski w realizacji 
programu Dekady, przygotowanego przez Parlamentarny 
Zespół ds. BRD we współpracy z Krajową Radą BRD, jednostka
mi administracji rządowej i samorządowej, organizacjami poza
rządowymi oraz instytucjami naukowymi. Równocześnie 
Komisja Europejska opublikowała IV Program BRD UE, którego 
głównym celem jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertel
nych ofiar wypadków drogowych. W IV Programie nadal wska
zuje się prędkość, alkohol i narkotyki, niestosowanie urządzeń 
bezpieczeństwa w pojazdach oraz niewłaściwe zachowania 
w ruchu drogowym jako główne czynniki sprawcze wypad
ków. Jednocześnie proponuje się sprawdzone metody działań 
prewencyjnych, podkreślając, że ambitne plany powinna łą
czyć jedna wspólna cecha, jaką jest wiara w wyniki naukowych 
badań i rzetelnych analiz, by przeciwstawiać się błędnym decy
zjom bazującym na opiniach obiegowych. Te działania powin
ny nas łączyć w staraniach o pozyskanie społecznego poparcia 
dla programów poprawy bezpieczeństwa oraz woli politycznej 
rozwiązania problemu ofiar wypadków w transporcie. 

W Polsce, po prawie dwóch dekadach metodycznej pracy 
wielu instytucji, organizacji i osób głęboko zaangażowanych 
w rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, liczba 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o po
łowę; z 8 do 4 tysięcy rocznie. Ponadto uzyskano liczbowe po
twierdzenie prawidłowości wielu stosowanych metod i środ
ków poprawy brd. Potwierdzeniem tym był stały trend spadko
wy liczby śmiertelnych ofiar, obserwowany w ciągu 7 lat, aż do 
ubiegłego roku, kiedy to liczba ta nagle wzrosła. Trudno jest 
porównywać ten wzrost liczby śmiertelnych ofiar z czymkol
wiek. Byłoby to bowiem sprzeczne z fundamentalną zasadą 
koncepcji „Wizja Zero”, że życia ludzkiego nie należy traktować 
zamiennie w stosunku do komfortu bądź kosztów. Jednakże 
nie sposób nie wyrazić zdumienia, że do chwili obecnej nawet 
nie zamówiono szczegółowych analiz w celu określenia fak
tycznych przyczyn tych negatywnych zmian zaobserwowa
nych w Polsce w roku 2011. 

20 lat temu, w Raporcie Gerondeau napisano, że główną 
przyczyną tragicznego stanu na polskich drogach był brak 
osoby politycznej, odpowiedzialnej za brd oraz brak długofa
lowego krajowego programu brd. W ten sposób autorzy 
Raportu zalecali polskim władzom utworzenie organu, który 
mógłby swymi decyzjami zespolić wieloresortowy zespół od
powiedzialny za wdrażanie programów brd. To dzięki tym za
leceniom powstała Krajowa Rada BRD, a następnie opracowa
no Program GAMBIT’96. Tymczasem ostatnie decyzje podjęte 
w roku 2011, tzn. w roku zmiany trendu liczby śmiertelnych 
ofiar z malejącego na rosnący, degradujące rangę Sekretariatu 
Krajowej Rady BRD w strukturach resortu transportu, świad
czą o tym, że dla brd nadchodzą czasy jeszcze trudniejsze niż 
poprzednio. 

W tej sytuacji inicjatywa Komitetu Transportu PAN, zakoń
czona utworzeniem przez ministra nauki grantu na projekt 
„Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu – ZEUS” wy
daje się znacząco wyprzedzać obecne działania administracji 
rządowej. Już dwa lata temu wydaliśmy trzytomową monogra
fię pod tym samym tytułem. Była to reakcja zespołu autorskie
go na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie syste
mów bezpieczeństwa transportu. Podręcznik akademicki był 
opracowany głównie dla studentów kierunku „transport”, tak 
chętnie ostatnio otwieranego na uczelniach, nie tylko technicz
nych zresztą. Jednak mogą z niego korzystać także przedstawi
ciele administracji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
transportu, to z myślą o nich przygotowano Syntezę jako pod
ręczny skrót dla praktyków.

Wydawało się, że katastrofa pod Smoleńskiem będzie koron
nym argumentem do podjęcia prac nad budową polskiego syste
mu bezpieczeństwa transportu. Niestety, nawet Komisja Badania 
Wypadków Lotniczych nie przyjęła wniosku, by zalecić wdrożenie 
tego systemu, choć dziś już wiemy, że to właśnie błędy systemo
we były głównym czynnikiem sprawczym katastrofy. Mało tego, 
już w niespełna dwa lata później tragiczna katastrofa kolejowa 
dowiodła, że najwyższy czas, by do systemu bezpieczeństwa 
transportu podejść metodycznie, uwz ględ nia jąc jeden z najważ
niejszych czynników, jakim jest rentowność systemu. Otóż straty 
powodowane katastrofami w transporcie, licząc tylko te ekono
miczne, są tak wielkie, że jakiekolwiek dyskusje na temat rentow
ności podejmowanych działań prewencyjnych wydają się bezza
sadne. A zatem bez żadnej zwłoki, bez oczekiwania na następną 
katastrofę, trzeba rozpocząć szeroko zakrojoną akcję edukacyjną 
społeczeństwa pod hasłem „Nakłady na bezpieczeństwo trans
portu, to inwestowanie w ochronę ludzkiego życia, a nie wydatki 
budżetowe”! 

Zapraszam zatem do aktywnego uczestnictwa w IX Między
narodowym Seminarium BRD GAMBIT, które odbędzie się na 
Politechnice Gdańskiej w dniach 26 i 27 kwietnia 2012 pod ha
słem „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011–
2020”.

prof. Ryszard Krystek
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responsibility for all citizens and the monetary value of prevention of 
collisions on the roads as estimated in terms of people’s willingness 
to pay to reduce their number. More widely, the findings are related 
to the World Health Organisation’s Global Plan for the United 
Nations’ Decade of Action for Road Safety 2011–2020.
Key words: road safety, ZEUS, policy UN
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Rozwój społeczno-gospodarczy głównym uwarunkowaniem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie: Wykorzystując wyniki studiów literatury i prac własnych, 
zaproponowano wskaźnik śmiertelności demograficznejw wypadkach 
drogowych WSD jako miarę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zgromadzone zbiory dostępnych danych pozwoliły na zidentyfikowanie grupy 
najbardziej istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na obszarze kraju. Opracowano model zmian tego wskaźnika 
WSD z wykorzystaniem funkcji potęgowo-wykładniczej uwzględniającej 
najbardziej istotne czynniki. Do budowy tej funkcji zastosowano kilkanaście 
zmiennych niezależnych reprezentujących charakterystyki przestrzenne, 
demograficzne, ekonomiczne, społeczne, motoryzacyjne, infrastrukturalne  
i transportowe analizowanych krajów, z których najbardziej istotnym  
okazał się poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiona  
w artykule funkcja opisująca zmiany wskaźnika WSD może być 
wykorzystana do wyjaśniania aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w poszczególnych krajach oraz jego prognoz.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, wskaźnik 
śmiertelności demograficznej, czynniki wpływu, modele

 
Human-economic development as the main condition of road safety 

Abstract: Based on a study of literature and own work the road accident 
demographic mortality rate (WSD) was developed as a measure of 
road safety. Sets of available data helped to identify groups of the most 
critical factors which affect a country’s level of road safety. A model 
was developed to show how the WSD rate changes using the power–
exponential function which includes the most relevant factors. The 
function is built from more than ten independent variables representing 
spatial, demographic, economic, social, motorization, infrastructural 
and transport characteristics of the countries under analysis. It was 
established that the level of human-economic development is the most 
critical factor. The article presents a function which describes how the 
WSD rate changes. It can be used to explain a country’s current level of 
road safety and its forecasts.
Key words: road safety, mortality rate, influencing factors, models

Lech Michalski, Kazimierz Jamroz, Dorota Gajda . . . . . . . . . . . . . .  13
Wstępna ewaluacja interim Krajowego Programu Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego GAMBIT 2005

Streszczenie: Sześć lat funkcjonowania Krajowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, obecny stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz nowe wyzwania w tym 
zakresie, wyznaczone przez Unię Europejską do roku 2020, skłaniają do 
wykonywania ocen i identyfikacji przeszkód oraz barier powodujących 
opóźnienia w realizacji wcześniej przyjętych celów i zadań. Wstępne analizy 
wskazują, że samo programowanie działań prewencyjnych lub ich częściowa 
realizacja nie wystarczają dla osiągnięcia stabilnego trendu zmniejszania 
liczby wypadków drogowych. W referacie przedstawiono wstępną ocenę 
efektów wdrażania Krajowego Programu GAMBIT 2005 oraz kierunki 
usprawnienia przy sporządzaniu kolejnych programów i ich wdrażania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, GAMBIT
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Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie ZEUS 
w kontekście polityki UE i dekady działań ONZ 2011–2020

Streszczenie: Zasadniczym celem projektu ZEUS było stworzenie 
i propagowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu 
w Polsce. Jednak na samym wstępie działanie to zostało umieszczone 
w kontekście międzynarodowym, co miało umożliwić skorzystanie 
z doświadczeń tych krajów, które już uruchomiły podobne systemy, 
w szczególności Stany Zjednoczone i Holandia. Projekt zakładał też, 
że opracowane w nim rozwiązanie będzie miało charakter nowatorski 
i będzie przyszłym wkładem Polski w tworzenie ogólnoeuropejskiej 
i światowej kultury bezpieczeństwa transportu, dzięki której obywatele będą 
mogli korzystać ze swojego prawa do bezpiecznej podróży i bezpiecznego 
przewozu towarów. Tak rozumiana kultura bezpieczeństwa musi objąć 
wszystkie środki transportu, przy czym ruch drogowy obejmujący ruch 
pieszy i ruch różnego rodzaju pojazdów może zapewnić największą 
skalę zmniejszenia ryzyka śmierci i utraty zdrowia. I właśnie w tej 
dziedzinie bardziej systematyczne zapewnianie bezpieczeństwa będzie 
zadaniem najtrudniejszym.Wyniki projektu ZEUS odnoszące się do 
zastosowań międzynarodowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały 
przedstawione w formie wniosków i podpowiedzi, z których mogą skorzystać 
inne kraje lub projekty międzynarodowe. W szczególności odnoszą się one 
do opracowanych przez Komisję Europejską kierunków polityki brd na lata 
2011–2020 „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” oraz Białej Księgi „Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu”, jak również wizji brd jako prawa i obowiązku 
wszystkich obywateli oraz gotowości obywateli do zapłaty za działania 
zmniejszające liczby wypadków. W szerszym ujęciu wyniki te odnoszą się 
również do „Planu globalnego” opracowanego przez Światową Organizację 
Zdrowia na potrzeby Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na lata 2011–2020 Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, ZEUS, polityka UE

Zeus findings on road safety in the context of EU policy and the UN 
decade of action 2011–2020

Abstract: The central objective of the ZEUS programme has 
been to develop and promote an integrated system of transport 
safety for Poland. But from the outset this work was seen in an 
international context – learning from past experience in those 
countries that already have such systems in place, notably the USA 
and the Netherlands, and for the future offering a pioneering Polish 
contribution to the task of achieving across Europe and worldwide 
a transport safety culture which can deliver to citizens their right to 
travel and move goods in safety. This safety culture must embrace 
all means of transport, but it is in use of the roads, on foot and 
using vehicles of all kinds, that the scale of avoidable death and 
injury is greatest, and the requirement for more systematic delivery 
of safety is the most challenging. The internationally relevant 
findings of the ZEUS programme as they apply to road safety are 
therefore summarised and discussed in terms of lessons that they 
may contain for other countries and for international activity. In 
particular they are related to the European Commission’s policy 
orientations on road safety 2011–2020, Towards a European 
road safety area, and White Paper, Roadmap to a single European 
transport area, as well as the vision of road safety as a right and 
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A preliminary interim evaluation of the National Road Safety Programme 
GAMBIT 2005

Abstract: Six years of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005, 
the current state of road safety in Poland and new challenges in this scope 
defined by the European Union until 2020, tend to perform assessments 
and identify obstacles and barriers causing delays in the implementation 
of planned goals and objectives. Preliminary analyzes indicate that only 
programming of prevention or partial realization is not sufficient to achieve  
a stable trend of reducing the number of road accidents. This paper 
presents a preliminary assessment of the effects of implementing the 
National Programme GAMBIT 2005 and directions of improvement when 
preparing next programs and during the implementation.
Key words: road safety, GAMBIT 
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Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w województwach

Streszczenie: Województwa stanowią podstawową jednostę 
zarządzania w Polsce. Jak dotąd mało rozpoznanym problemem są 
czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego na poziomie 
województw. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano metody 
analiz bezpieczeństwa na poziomie regionanym, a także niektóre czynniki 
wpływające na bezpieczeństwo ruchu na obszarze regionów. Następnie 
zebrano dane dostępne dla województw w Polsce w latach 1998–2008. 
Przeanalizowano zebrane dane i zidentyfikowano najbardziej istotne 
czynniki wpływające na liczbę ofiar śmiertelnych oraz inne miary 
bezpieczeństwa. Niniejszy referat prezentuje wyniki wstępne  
szerszego programu prac badawczych dotyczących bezpieczeństwa  
ruchu drogowego na obszarach województw.
Słowa kluczowe: regiony, bezpieczeństwo ruchu drogowego,  
czynniki wpływu, modelowanie, województwa

 
Surveys of factors affecting road safety in voivodeships

Abstract: Voivodeships are basic territorial regions in Poland. Factors 
influencing road safety in voivodeships are poorly known so far. Some 
analysis methods and factors have been identified from literature 
research from other countries. Then available data referring to the 
situation in voivodeships between 1998 and 2008 have been collected 
to be analyzed in order to find the most significant factors. This article 
presents preliminary results of wider voivodeships road safety scientific 
research.
Key words: regions, road safety, factors, models, voivodeships

Piotr Olszewski, Anna Zielińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Badania i modelowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym

Streszczenie: Analiza danych o zabitych pieszych w Polsce w latach 
2001–2011 na tle krajów UE. Analiza wzrostu zagrożeń pieszych według 
pory roku i pory dnia. Zastosowanie metody regresji logistycznej do 
modelowania ciężkości wypadków z pieszymi. Wyniki modelowania 
w postaci ilorazu szans śmierci pieszego dla różnych okoliczności 
potrącenia oraz funkcji prawdopodobieństwa śmierci w zależności od 
wieku i płci pieszego, a także charakteru obszaru i dozwolonej prędkości.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pieszych, wypadki drogowe, zagrożenie 
pieszych, regresja logistyczna, model ciężkości wypadku

 
Analysis and modelling of pedestrian safety in road traffic

Abstract: Analysis of pedestrian fatalities in Poland in the years 2001–2011 
in comparison to other EU countries. Examination of factors increasing 
fatality rates according to time of the day and time of year. Application of 

logistic regression for modelling pedestrian accident severity. Results in the 
form of odds ratios of pedestrian death under different circumstances and 
probability functions of death for different pedestrian gender and age as well 
as different area type and road speed limit.
Key words: pedestriansafety, roadaccidents, pedestrianhazard, 
logisticregression, modelofaccident’sseverity
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Projekt SOL – Kompleksowa Strategia Poprawy Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego w Europie

Streszczenie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne 
Centrum BRD w Olsztynie wspólnie z innymi instytucjami z Europy 
Środkowej realizują europejski projekt SOL – „SaveOurLives”, 
finansowany z Programu Operacyjnego – Europa Środkowa w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jego celem jest promowanie 
w krajach Europy Środkowej zrównoważonego podejścia do rozwoju 
transportu i mobilności oraz wzrost świadomości związanej z problemami 
niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, co zdecydowanie przyczyni się  
do wzrostu jakości życia społeczeństw krajów partnerskich projektu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd), programy 
europejskie, strategie brd, partnerstwo na rzecz brd

 
SOL Project – A Comprehensive Road Safety Strategy  
for Central Europe

Abstract: Regional Traffic Centre – Road Safety Centre in Olsztyn together  
with other institutions located in the Central Europe has been developing 
European Project SOL – „Save our lives” financed from the European 
Operational Project – Central Europe in the frame of the European Regional 
Development Fund. Its aim is to promote sustainable mobility development  
as well as increase of road safety awareness in the central European  
countries which will influence life quality of the societies in the project  
partner countries. 
Key words: road safety, European programmes, road safety strategies, 
road safety partnership
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Program edukacyjny KIEROWCA 50+

Streszczenie: Według prognoz demograficznych dla krajów 
uprzemysłowionych w ciągu najbliższych 30 lat nastąpi znaczny przyrost 
liczby osób starszych. Wiele z tych osób będzie mobilnych i aktywnych,  
także jako kierowcy, pomimo ograniczeń sprawności wynikających  
z upływu lat. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych  
na świecie dotyczących starszych kierowców, działania podejmowane  
z myślą o nich w wybranych krajach oraz pakiet edukacyjny przeznaczony 
dla kierowców kategorii B powyżej 50 roku życia, opracowany w Instytucie 
Transportu Samochodowego.
Słowa kluczowe: osoby starsze, kierowcy, program edukacyjny

 
Educational programme DRIVER 50 +

Abstract: According to the demographic prognoses for the industrialized 
countries in the following 30 years a significant increase in the number 
of elderly people will take place. Majority of these people will remain 
active, also as drivers, despite the limitations resulting from their 
age.The article presents the results of various researches carried out 
worldwide with regard to older drivers, activities undertaken towards 
them in selected countries as well as educational package dedicated to 
B category drivers over 50 years old developed in the Motor Transport 
Institute.
Key words: elderly people, drivers, educational programme
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Jan Unarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Rola kultury bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

Streszczenie: W artykule opisano wyczerpywanie się możliwości dalszej 
poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego w koncepcji rozproszonych 
sił i środków. Na obecnym etapie tylko zintegrowane systemy 
bezpieczeństwa i rozwijająca się nowa forma poprawy, nazywana kulturą 
bezpieczeństwa transportu, mogą pomóc w ograniczeniu wypadków  
i katastrof. Jej cechą szczególną jest wymuszenie przez społeczeństwo 
powszechnego zainteresowania się decydentów korzyściami społecznymi, 
jakie płyną z poprawy bezpieczeństwa transportu, i stworzenie klimatu 
przyjaznego poprawie. Wskazano również dwanaście obszarów działania 
i opisano kluczowe dla nich czynniki, które należy uwzględnić przy 
planowaniu ich wdrażania.
Słowa kluczowe: transport, kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo 
ruchu drogowego

The role of safety culture in the development of the  
road traffic safety

Abstract: The article describes the depletion of the possibility of further 
improvement of the road transport safety in the idea of disperced forces 
and means. At this phase, only integrated security systems and a new, 
developing wave called a safety culture in transport can contribute to 
reducing accidents and disasters. Its special feature is to arouse by 
the society policy makers general interest for the social benefits that 
follow from improved transport safety and to create a friendly climate 
to complete this changes. It also identifies twelve areas of action and 
describes the key factors to be taken into account when planning their 
implementation.
Key words: transport, safety culture, road traffic safety 

Dla Autorów – przygotowanie tekstów do druku
„Transport Miejski i Regionalny” publikuje oryginalne artykuły poświę-
cone funkcjonowaniu miejskich i regionalnych systemów transporto-
wych. W szczególności obejmuje to zagadnienia techniki, organizacji, 
planowania, eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu. 
W ujęciu gałęziowym dotyczy to problemów transportu szynowego 
(kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowe-
rowego i pieszego. Istotnym obszarem zainteresowań jest transport 
zbiorowy. Akceptowane są także materiały związane z ochroną środo-
wiska w transporcie, geografią, historią i socjologią transportu.

Wymagana objętość materiałów do publikacji to 10–15 stron (1800 
znaków na stronie). Tekst artykułu powinien zostać napisany w edytorze 
Microsoft Word czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt. Wzo-
ry i opisy wzorów, tabele, rysunki, fotografie z podpisami powinny być 
wkomponowane w tekst. Należy stosować odrębne numeracje tabel, 
rysunków i fotografii, a rysunki i tabele przygotować w technice czarno-
-białej. W tekście powinny znajdować się odwołania do numerów tabel, 
rysunków i fotografii. W tekście i we wzorach należy stosować jednostki 
układu SI. Dopuszczalne jest pogrubianie i oznaczanie kursywą istot-
nych części tekstu, nie stosować podkreślania tekstu. Tytuł artykułu 
winien być zwięzły i odpowiadać zawartości artykułu.

Odwołania do tekstów źródłowych należy opisywać w przypisach 
lub oznaczać numerami w nawiasach kwadratowych. Numery po-
winny odpowiadać pozycji w zestawieniu literatury na końcu tekstu. 
Zestawienie literatury powinno być ułożone nie w porządku alfabe-
tycznym, a w porządku pojawiania się odwołań w tekście.

Struktura artykułu: imię i nazwisko Autora, tytuł artykułu w języku 
polskim i angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, 
streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, tekst artykułu podzie-
lony obowiązkowo na części opatrzone śródtytułami, spis literatury. Po na-
zwisku Autora w przypisie dolnym należy podać: stopień i tytuł naukowy, 
afiliację (miejsce pracy), adres pocztowy, telefon, adres mailowy.

Streszczenie powinno mieć około 200–250 słów i powinno wska-
zywać przyczyny podjęcia tematu, opis problemu (podejście, badania, 
symulacje, analizę danych, stosowane narzędzia, kolejne kroki analizy, 
czynniki, wskaźniki itp.), rezultaty i wnioski.

Radosnych Świąt Wielkanocnych  
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens życia jak również pogody w sercu i radości  
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób  

  życzy
Redaktor Naczelny  

wraz z Zespołem Redakcyjnym
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WynIKI bADAń bEZPIEcZEńStWA RUchU DROGOWEGO W PROJEKcIE ZEUS 
W KOntEKścIE POLItyKI UE I DEKADy DZIAłAń OnZ 2011–2020

ZEUS fInDInGS On ROAD SAfEty In thE cOntExt Of EU POLIcy  
AnD thE Un DEcADE Of ActIOn 2011–2020

Richard E. Allsop1

Projekt ZEUS1 
Projekt ZEUS został zrealizowany w latach 2007–2010, 
a jego liderami byli: profesor Ryszard Krystek z Politechniki 
Gdańskiej, profesor Marek Sitarz z Politechniki Śląskiej, profe
sor Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie i pro
fesor Józef Żurek z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 
w Warszawie [8, 9, 10, 11]. Głównym celem projektu było 
stworzenie i propagowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
transportu w Polsce. 

Jednak na samym wstępie działanie to zostało umieszczo
ne w kontekście międzynarodowym i zrealizowane zgodnie 
z tym założeniem. Projekt ZEUS skorzystał z doświadczeń 
innych krajów, w szczególności tych, które posiadały najbar
dziej zaawansowane systemy integracji, czyli Stany Zjedno
czone i funkcjonująca tam Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Trans portu oraz Holandia i jej Rada Bezpieczeństwa Trans
portu. Wykonawcy projektu ZEUS kierowali się wspólną 
wizją, zgodnie z którą ich praca ma się przyczynić do zapew
nienia obywatelom Europy i poza nią prawa do bezpiecznego 
podróżowania i przewozu towarów.

Uznano, że integracja jest działaniem korzystnym, po
nieważ wspiera transfer wiedzy i dobrych praktyk, zapew
nia większy stopień zgodności pomiędzy środkami trans
portu stosowanymi w transporcie drogowym, kolejowym, 
wodnym i powietrznym i wzmacnia efektywność działań 
prewencyjnych. Przejrzystość i niezależność badań nauko
wych, w tym badań przyczyn i okoliczności wypadków 
w celu zapobiegania tym wypadkom, a nie ustalania win
nych, to obszary o szczególnym znaczeniu dla realizato
rów projektu.

Koncepcja opracowana w wyniku projektu i jej ogólne założenia
Zgodnie z założeniami system bezpieczeństwa transportu 
ma być:
•	 wielomodalny poprzez włączenie co najmniej głównych ga

łęzi transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i po

1 Prof. dr hab. inż., Centre for Transport Studies, University College London,  
rea@transport.ucl.ac.uk.

wietrznego oraz wszystkich rodzajów transportu z wyko
rzystaniem tych gałęzi; 

•	 wieloaspektowy poprzez odzwierciedlenie wszystkich etapów 
działalności transportowej i wszystkich szczebli zarządzania 
tą działalnością, wszystkich czynników wpływających na 
bezpieczeństwo i wszystkich działań podnoszących bezpie
czeństwo, w tym etapy przed, w trakcie i po wystąpieniu 
wypadku lub innych niebezpiecznych zdarzeń; 

•	 zintegrowany zarówno pomiędzy gałęziami, jak i różnymi 
aspektami zarządzania bezpieczeństwem w poszczegól
nych gałęziach; 

•	 skoordynowany w wielu składnikach systemu transportu 
i współdziałający z innymi systemami w społeczeństwie, 
które oddziałują na transport lub są pod jego wpływem;

•	 standaryzowany jeśli chodzi o procesy, procedury i bazy 
danych i zharmonizowany w aspekcie przepisów; 

•	 niezależny od dostawców i regulatorów transportu, i in
nych grup interesu w odniesieniu do zatrudnienia, me
tod pracy i wykorzystania swojego budżetu, a co z tego 
wynika również w odniesieniu do prac naukowych, ba
dania wypadków i raportowania ustaleń; 

•	 innowacyjny w funkcjonowaniu, w udoskonaleniach, które 
może propagować oraz w dotrzymywaniu kroku innowa
cyjnym zmianom w transporcie i wszystkim wynikają
cym z tego aspektom.

Funkcje zintegrowanego systemu bezpieczeństwa trans
portu należy widzieć w dwóch kategoriach:
•	 funkcje podstawowe polegające na zapobieganiu wypad

kom w transporcie i zmniejszaniu szkód po ich wystą
pieniu. Łagodzenie skutków można uzyskać w trakcie 
wypadku poprzez zastosowanie rozwiązań ochronnych 
oraz po zaistnieniu wypadku poprzez zapewnienie bły
skawicznej akcji ratowniczej, dobrej opieki zdrowotnej 
dla osób poszkodowanych oraz pomocy społecznej dla 
osób poszkodowanych;

•	 funkcje wspomagające polegające na monitoringu systemu 
bezpieczeństwa i informacji oraz badaniu przyczyn 
i okoliczności wypadków.
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Opisane atrybuty i funkcje należy opracować i wdrożyć 
we wszystkich środkach transportu: z jednej strony w trans
porcie kolejowym, wodnym i powietrznym, których eks
ploatacja jest w większości zorganizowana profesjonalnie 
i odpowiednio zarządzana, a liczba wypadków jest na tyle 
niska, że wszystkie poważne wypadki można dokładnie 
zbadać. Z drugiej strony mamy do czynienia z transportem 
drogowym, w ramach którego każdy obywatel jest odpo
wiedzialnym uczestnikiem ruchu, lecz w większości korzy
stanie z tego systemu jest indywidualną sprawą poszcze
gólnych użytkowników, a liczba wypadków jest na tyle 
wysoka, że dokładne badania przyczyn można zreali zować 
jedynie wobec ich niewielkiej części.

W Polsce, w Unii Europejskiej (UE) i w wielu innych 
krajach istnieją już instytucje zajmujące się bezpieczeń
stwem i badaniem przyczyn oraz okoliczności wypadków 
w transporcie kolejowym, wodnym i powietrznym. Insty
tucje te są punktem wyjścia do wykorzystania atrybutów 
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu po
przez taką zmianę swojej struktury organizacyjnej i funkcji, 
które pozwolą uzyskać zgodność i integrację realizowanych 
przez nie zadań. W państwach członkowskich UE działania 
takie stymulują odpowiednie agencje powołane przez Unię. 
Włączenie transportu drogowego do zintegrowanego sys
temu bezpieczeństwa transportu niesie ze sobą znacznie 
większe wyzwania. Jest to jednak ważne, ponieważ to wła
śnie w transporcie drogowym ginie znacznie ponad 90% 
wszystkich ofiar wypadków transportowych.

Implikacje dla ruchu drogowego
Zintegrowane systemy bezpieczeństwa transportu zbudo
wane według koncepcji ZEUS i obejmujące swym działa
niem transport drogowy muszą działać w oparciu o struk
turę organizacyjną, która będzie realizować w sposób zhar
monizowany następujące działania w transporcie kolejo
wym, wodnym i powietrznym:
•	 bezpieczeństwo przy projektowaniu nowej i modernizo

wanej infrastruktury drogowej;
•	 stopniowe dostosowywanie istniejącej infrastruktury 

drogowej w celu naprawy braków w obszarze bezpie
czeństwa;

•	 utrzymanie infrastruktury drogowej w stanie bezpiecz
nym;

•	 bezpieczeństwo projektowania i eksploatacji pojazdów 
dopuszczonych do ruchu drogowego; 

•	 monitorowanie wykorzystania dróg w odniesieniu do 
poziomu ryzyka, poparte odpowiednimi publikacjami;

•	 przepisy i zarządzanie wykorzystaniem dróg w celu za
pewnienia bezpieczeństwa;

•	 egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i ruchu drogowego;

•	 natychmiastowa reakcja na wypadki w celu minimaliza
cji ich szkód osobowych;

•	 leczenie i rehabilitacja rannych i ich bliskich;
•	 naprawa lub zadośćuczynienie za szkody materialne;
•	 rejestrowanie wypadków i ich skutków wraz z publika

cją tych danych;

•	 badanie wielodyscyplinarne ukierunkowane nie na usta
lenie winnych, a na ustalenie ich przyczyn tak, aby moż
na było zmniejszyć liczbę podobnych wypadków, wraz 
z publikacją tych ustaleń;

•	 monitorowanie liczby wypadków w stosunku do pozio
mu zagrożenia, wraz z publikacją wyników tego moni
toringu;

•	 prowadzenie badań nad nowymi lub usprawnionymi 
efektywnymi kosztowo metodami pozwalającymi na 
zmniej szenie liczby wypadków, publikowanie oraz wdra
ża nie wyników takich badań. 

W krajach o wyższym poziomie dochodu w ciągu ostat
nich 20 lat podjęto wiele wysiłków na rzecz przyjęcia bar
dziej systematycznych działań brd i ich wdrożenia. 
Przykłady europejskie można znaleźć w działaniach realizo
wanych między innymi przez Europejską Radę Bezpie
czeństwa Transportu (ETSC) w programie PIN [2], a w kra
jach OECD w podejściu bezpiecznego systemu udokumento
wanego przez OECD oraz Międzynarodowe Forum Trans
portu [12]. Ale nawet w tych krajach, może z wyjątkiem 
Holandii i Szwecji, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, 
zanim zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki. 
W krajach o niższych dochodach wyzwanie jest jeszcze 
większe, jak na to wskazują opracowania Światowej Orga
nizacji Zdrowia [14].

bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE 2011–2020
Od roku 1993 powołana przy Komisji Europejskiej (KE) 
Jednostka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyję
ła i zrealizowała serię trzech Programów Działań na Rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RSAP), a w roku 2001, 
kiedy Unia liczyła 15 państw członkowskich, Komisja przy
jęła ambitny cel zmniejszenia o połowę rocznej liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych na terenie UE do 
roku 2010 [3]. Cel ten został również nałożony na 10 ko
lejnych krajów, które wstąpiły do UE w roku 2004 oraz na 
dwa nowe kraje przyjęte w roku 2006. Łączna liczba ofiar 
śmiertelnych w obecnych 27 państwach członkowskich była 
o 43% niższa w roku 2010 w stosunku do 2001. Tendencje, 
jakie zarysowały się w ostatniej dekadzie, wskazują, że samo 
wyznaczenie celu ilościowego przyczyniło się do przyspie
szenia spadku liczby zabitych zarówno w 15 początkowych 
państwach członkowskich, jak i w tych przyjętych w roku 
2004. Kraje przyjęte w roku 2006 również zaobserwowały 
powolny trend spadkowy [7]. Ci sami autorzy informują, że 
w okresie 2002–2010 liczba ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych była niższa o 102 tysiące w EU27 w stosunku do 
rocznej liczby, jaka wystąpiła w roku 2001, a wartość mone
tarna korzyści społecznoekonomicznych dla społeczeństwa 
na podstawie zagregowanego spadku ofiar śmiertelnych jest 
szacowana przez ETSC na około 176 miliardów euro, licząc 
według wskaźników kosztów i cen bieżących w roku 2009. 

Trzeci program działań przyjął rok 2010 jako datę zakoń
czenia, a kolejny czwarty program miał się zacząć w roku 
2011. Jednak w roku 2010 Komisja opublikowała kierunki 
polityki brd na lata 2011–2020 [5]. 
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Kierunki polityki na lata 2011–2020
W kierunkach polityki zakłada się zapewnienie ogólnych 
ram zarządzania oraz ambitnych celów, które powinny nadać 
kierunek strategiom krajowym i lokalnym stanowiącym 
podstawę dla tworzenia polityki brd zintegrowanej z innymi 
politykami zgodnie z zasadą subsydiarności.

W ramach tych kierunków postuluje się przyjęcie dzia
łań priorytetowych:
•	 utworzenie uporządkowanych i spójnych ram współpra

cy w oparciu o najlepsze praktyki wszystkich państw 
członkowskich,

•	 opracowanie strategii dotyczących ofiar rannych wypad
ków drogowych i pierwszej pomocy dla nich, 

•	 poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników 
dróg.

Przyjęto nowy cel ilościowy, czyli zmniejszenie o połowę 
rocznej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do roku 
2020 w stosunku do liczby w roku 2010. Określono sie
dem kluczowych celów:
1. Poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg. 
2. Poprawa nadzoru nad przepisami ruchu drogowego. 
3. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. 
4. Bezpieczniejsze pojazdy.
5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technolo

gii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
6. Poprawa działania służb ratowniczych i powypadko

wych. 
7. Ochrona niechronionych użytkowników dróg. 

Kierunki polityki zostały wzmocnione w kolejnej publi
kacji, jaką była Biała Księga Plan utworzenia jednolitego euro-
pejskiego obszaru transportu [6]. Jako dodatkowe wsparcie 
zawarto w niej ambitne założenie zbliżenia się do zerowej 
liczby zabitych na drogach UE do roku 2050.

Niektóre kroki w kierunku zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa transportu 
Szereg przewidywanych działań i komentarzy, jakie znalazły 
się w Komunikacie o kierunkach polityki, można potraktować 
jako kroki w kierunku stworzenia zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa transportu wzorowanego na modelu ZEUS. 
Pierwszym wskazaniem jest priorytet nadany powołaniu upo
rządkowanych i spójnych ram współpracy w oparciu o naj
lepsze praktyki wszystkich państw członkowskich. Działanie 
takie obejmowałoby opracowanie krajowych planów brd oraz 
współpracy w monitorowaniu postępów przy wykorzystaniu 
usprawnionych metod zbierania danych. Kolejnym prioryte
tem jest stworzenie strategii zmniejszenia liczby ofiar rannych 
wypadków drogowych i pierwszej pomocy dla nich, zreduko
wanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi w poziomie 
brd, stworzenie wspólnej strategii na rzecz edukacji i szkolenia 
brd oraz przyjęcie standardów nauki jazdy.

Niedawno przyjęta dyrektywa o transgranicznym egze
kwowaniu prawa dotyczącego ruchu drogowego jest kro
kiem w kierunku równego traktowania łamania przepisów 
ruchu drogowego przez obywateli wszystkich państw 

człon kowskich. Z kolei dyrektywa w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury odnosząca się do transeu
ropejskiej sieci dróg mogłaby posłużyć jako prekursor dla 
przyjęcia wspólnych zasad zarządzania bezpieczeństwem na 
wszystkich drogach UE za pomocą proponowanego stan
dardu ISO 39001, obecnie tworzonego przez odpowiedni 
Komitet Techniczny ISO. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo po
jazdów, przewiduje się, że już istniejące wspólne standardy 
bezpieczeństwa w zakresie budowy mogłyby być uzupeł
nione poprzez harmonizację testów wytrzymałościowych 
przeprowadzanych w trakcie cyklu życia pojazdów oraz 
standardy inspekcji drogowych badających stan techniczny 
pojazdów. Uznaje się też, że potencjalny wkład na rzecz po
prawy bezpieczeństwa dzięki systemom współpracy opar
tych na autonomicznej komunikacji pojazd–pojazd oraz 
pojazd–infrastruktura zależy od tego, jak szeroko zostaną 
one zastosowane w Europie.

Znajomość metod ograniczania liczby rannych w wypad
kach drogowych oraz monitorowanie ich efektów w dużym 
stopniu zależą od stworzenia wspólnego podejścia do defini
cji różnych poziomów ciężkości obrażeń. Mówiąc bardziej 
ogólnie, jeśli chodzi o ryzyko, przewiduje się poprawę zbiera
nia danych i ich analizy, rozbudowanie roli Europejskiego 
Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [1] oraz 
zbadanie zakresu, w jakim zasady i metody badania przyczyn 
wypadków w transporcie kolejowym, wodnym i powietrz
nym mogą być zastosowane w transporcie drogowym.

Ale tylko niektóre kroki 
Pierwsze ważne kroki powinny obejmować poprawę zbie
rania danych o wypadkach drogowych oraz uzgodnienia, 
w jaki sposób metody badania przyczyn wypadków sto
sowane w innych środkach transportu można zastosować 
wobec wypadków drogowych. Jednak będzie to cały czas 
za mało w porównaniu z metodami rejestracji i badania 
wypadków kolejowych, wodnych i lotniczych. Brak też ja
kichkolwiek wzmianek o systematycznym pomiarze pozio
mu ryzyka zależnie od różnych rozwiązań dróg. 

Również i w tym przypadku niezależne badania odpo
wiedniej liczby wypadków drogowych wzmocnione reko
mendacjami opracowanymi w programie SafetyNet [13] 
dałyby jedynie początek i pierwsze kroki w kierunku zhar
monizowanego podejścia, jakie przewidziano w zintegrowa
nym systemie bezpieczeństwa transportu. Brak też wzmian
ki o wypracowaniu strukturalnych relacji pomiędzy Euro
pejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Euro
pejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Euro
pejską Agencją Kolejową (ERA) a inną równorzędną instytu
cją zajmującą się brd w UE. Co prawda Biała Księga przewi
duje powołanie do roku 2020 ram na rzecz europejskiej wy
miany informacji o transporcie multimodalnym, systemie 
zarządzania i płatności, jednak brak jest jakichkolwiek suge
stii, że rozwiązanie to miałoby obejmować również bezpie
czeństwo. Chociaż już w roku 2006 grupa ekspertów powo
łana przez KE w roku 2003 w charakterze doradców na te
mat strategii postępowania wobec wypadków w sektorze 
transportu, złożyła szczegółowe propozycje opracowania 
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europejskiej metodologii [4] badania przyczyn wypadków 
pod kątem zapobiegania wypadkom w odróżnieniu od ba
dań ukierunkowanych na ustalenie winnych.

Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego OnZ 
W świetle raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
z roku 2004 [14] oraz dalszych publikacji w trakcie pierwszej 
globalnej konferencji ministrów na temat brd, jaka odbyła 
się w Moskwie w roku 2009, zwrócono się do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) z wnioskiem o ogłoszenie 
dekady 2011–2020 Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniej
szenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 
całym świecie do roku 2020. W ten sposób uczestnicy kon
ferencji uznali, że kraje o niskich i średnich dochodach po
trzebować będą wsparcia w realizacji tego celu.

Dekada działań na rzecz brd została przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w marcu 2010, a w maju 2011 
uruchomiona jako działanie globalne. Organizacja WHO 
opublikowała globalny plan działań [15]. W krajach o ni
skich dochodach i w wielu krajach o dochodach średnich 
problemy zagrożenia życia i zdrowia na drogach są tak 
ogromne, że rozważania o integracji systemów bezpieczeń
stwa różnych środków transportu są przedwczesne. Jednak 
w globalnym planie jest mowa o wielu aspektach integracji 
w ramach systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po pierwsze bierze się pod uwagę podejście bezpiecznego sys-
temu (OECD i Międzynarodowe Forum Transportu) [12], któ
re uwzględnia wkład na rzecz bezpieczeństwa, jaki powinni 
wnieść użytkownicy dróg, pojazdy i otoczenie drogi w sposób 
zintegrowany. Plan wskazuje na potrzebę integracji z sektora
mi spoza sektora transportu, harmonizacji z ustawodawstwem 
pomiędzy krajami, wzmocnienia struktury zarządzania bez
pieczeństwem, poprawy jakości zbierania danych oraz monito
rowania rezultatów podejmowanych działań. Oprócz spraw 
podstawowych, takich jak bezpieczne drogi, bezpieczne pojaz
dy i bezpieczni użytkownicy dróg, gdzie rekomendowane są 
konwencjonalne działania, podkreśla się znaczenie zarządzania 
brd oraz działań podejmowanych po zaistnieniu wypadku.

W przypadku zarządzania brd zachęca się kraje do two
rzenia krajowych strategii, planów i celów, potencjału 
i struktur organizacyjnych brd potrzebnych do ich realiza
cji oraz systemu zbierania danych, które umożliwią prowa
dzenie badań i monitoringu. W ramach rekomendacji do
tyczących działań podejmowanych po wypadku proponuje 
się dłuższe okresy rehabilitacji dla ofiar rannych oraz kom
pleksowe badanie przyczyn wypadku i rozwój odpowied
nich instytucji ratowniczych.

Intencje są znakomite i wymagają wsparcia wszystkich 
krajów o wysokich dochodach. Jest jednak ryzyko, że plan 
zostanie zrozumiany jako zalecenie „Rób, to co my robimy 
w krajach o wysokich dochodach”. Dlatego też podmioty 
odpowiedzialne za brd w krajach o niskich dochodach mogą 
mieć trudności z ustaleniem, „co i jak” należy wykonać 
w pierwszej kolejności, szczególnie biorąc pod uwagę ich 
niewątpliwie ograniczone budżety i kwalifikacje.

Uwagi końcowe 
W działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Europie osiągnięto spory postęp, ale i tak pozostaje wiele 
do zrobienia, zanim uda się osiągnąć zintegrowany system 
brd. Nie podjęto właściwie jeszcze żadnych działań w kierun
ku włączenia innych środków transportu do zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa transportu. Co więcej, dla krajów 
o średnich i niskich dochodach już rozpisano plan na przy
szłość w obszarze brd w kategoriach, które nam w Europie 
są dobrze znane i niewątpliwie słuszne co do zasady. Jednak 
wykonawcy tych założeń we wspomnianych krajach mogą 
mieć trudności ze zinterpretowaniem i praktyczną realizacją, 
jeżeli pozbawieni będą bezpośredniej pomocy merytorycznej 
i materialnej ze strony krajów o wysokich dochodach.

Niezależnie od kraju samo myślenie o ulepszaniu systemu 
nie może nigdy zastąpić działania realizowanego tu i teraz. 
Każdy kraj może podjąć już znane i niedrogie działania w kie
runku szybkiego zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i życia. 
Podjęte już dziś rozsądne działania pomogą nam zrealizować 
udoskonalone systemy, które tworzymy dla przyszłości.  
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Wprowadzenie1 
Pierwszy wypadek drogowy z udziałem pojazdu mecha
nicznego, czyli uderzenie w drzewo pierwszego samochodu 
parowego skonstruowanego przez N.J. Cugnot’a, wydarzył 
się w roku 1771. Od tego czasu na świecie doszło do kil
kaset milionów wypadków drogowych, w których zginęło 
ponad 60 milionów osób. W ciągu roku na świecie w wy
padkach drogowych ginie około 1,3 miliona osób, a kolej
ne 50 milionów odnosi obrażenia [1]. Prawie połowa ofiar 
śmiertelnych ma miejsce w Azji, a największa roczna liczba 
ofiar śmiertelnych występuje w krajach o bardzo dużej licz
bie ludności, ale jeszcze o niskim poziomie motoryzacji, tj. 
w Chinach (110 tys.) i w Indiach (52 tys.).

Analizując stopień zmian liczby ofiar śmiertelnych wy
padków drogowych na świecie, obserwujemy duży rozrzut 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczegól
nych krajach. Śmiertelność wypadków drogowych zawiera 
się dla analizowanych krajów na świecie w przedziale od 4,5 
do 450 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 1 mi
lion mieszkańców. Ponadto można stwierdzić, że najwięk
sze przyrosty liczby ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniej 
dekady obserwujemy w krajach azjatyckich, natomiast naj
większą redukcję obserwuje się w rozwiniętych krajach eu
ropejskich [2]. Nasuwają się zatem pytania: 

•	 od czego zależy poziom śmiertelności w wypadkach 
drogowych w poszczególnych krajach?

•	 dlaczego występują tak duże dysproporcje w poziomie 
bezpieczeństwa użytkowników dróg między krajami 
wysoko rozwiniętymi i krajami rozwijającymi się?

•	 jakie są prognozy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dla następnego pokolenia? 

Odpowiedzi na te pytania nurtujące wiele organizacji 
międzynarodowych, naukowców i poszczególne społeczeń
stwa nie są proste. Na niektóre z nich próbowano odpowie
dzieć w formie badań i teoretycznych studiów lub formie 
praktycznej, np. opracowując oraz wdrażając krajowe i re

1 Dr hab. inż., Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środo
wiska, Politechnika Gdańska, kjamroz@pg.gda.pl

ROZWóJ SPOłEcZnO-GOSPODARcZy GłóWnyM  
UWARUnKOWAnIEM bEZPIEcZEńStWA RUchU DROGOWEGO

hUMAn-EcOnOMIc DEvELOPMEnt  
AS thE MAIn cOnDItIOn Of ROAD SAfEty

Kazimierz Jamroz1

gionalne programy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Konieczne są jednak dalsze badania naukowe zmierzające 
w pierwszej kolejności do identyfikacji głównych czynni
ków wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu dro
gowego w danym kraju, a następnie do opracowania metod 
prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i metod zarządzania nim. Pierwsze z wymienionych zagad
nień jest tematem niniejszego artykułu.

śmiertelność demograficzna w wypadkach drogowych
Śmiertelność (ang. mortality) jest jednym z powszechnie 
stosowanych wskaźników zdrowia publicznego i oznacza 
udział liczby zgonów w populacji mieszkańców analizowa
nego obszaru, w jednostce czasu. W przypadku bezpieczeń
stwa ruchu drogowego śmiertelność może być odnoszona 
do danych demograficznych lub motoryzacyjnych. Bardzo 
często stosowaną miarą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
jest wskaźnik śmiertelności demograficznej w wypadkach 
drogowych (zwaną również ofiarnością demograficzną zabi
tych), definiujemy jako stosunek liczby ofiar śmiertelnych 
LZ do liczby mieszkańców LM w jednostce czasu i opisuje
my wzorem:

(1)

gdzie: 
WSD – wskaźnik śmiertelności demograficznej w wy

padkach drogowych w ciągu roku na analizowa
nym obszarze (ofiar śmiertelnych/1 mln miesz
kańców/rok)

LZ – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w ciągu roku na analizowanym obszarze (ofiar 
śmiertelnych/rok)

LM – liczba mieszkańców na analizowanym obszarze 
(mln osób/rok).

Najstarszym makromodelem stosowanym w prognozo
waniu liczby ofiar śmiertelnych jest model Smeeda [3] 
z roku 1949 opracowany na danych z 20 krajów, w którym 
liczbę ofiar śmiertelnych uzależniono od liczby osób miesz
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kających i liczby pojazdów zarejestrowanych na analizowa
nym obszarze według formuły (2) lub (3):

(2)
lub

(3)

gdzie: 
D – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 

w ciągu roku na analizowanym obszarze (tys. 
ofiar śmiertelnych/ rok)

p – liczba mieszkańców na analizowanym obszarze 
(tys. osób/rok)

n – liczba pojazdów na analizowanym obszarze (tys. 
pojazdów/rok).

Model ten rozwinął Adams [4] i zastosował dla kilku
dziesięciu krajów. Zmodyfikowany model Smeeda zastoso
wano w wielu krajach. Wadą tego modelu jest brak możli
wości reakcji na zmiany gospodarcze, społeczne i infra
strukturalne poszczególnych krajów. Współczynniki wy
stępujące w równaniach (2) i (3) powinny być aktualizowa
ne, co ogranicza przydatność prognostyczną modelu.

Przykładem niedostosowania modelu Smeeda do warun
ków rzeczywistych jest prognoza dla Wielkiej Brytanii przed
stawiona na rysunku 1. Niezależnie od tego model ten jest 
uznawany za bazowy w szacowaniu liczby ofiar śmiertelnych 
w wypadkach drogowych na obszarze kraju, regionu, miasta. 
Stosowano także inne modele, uwzględniając różne czynniki, 
takie jak: produkt narodowy brutto, pracę przewozową, dłu
gość dróg, usprawnienia infrastruktury, poziom korupcji, po
ziom bezrobocia, poziom konsumpcji alkoholu itp.

Przedstawiony na rysunku 1 przykład wskazuje na wy
stąpienie punktu przełamania na wykresie liczby ofiar śmier
telnych w wypadkach drogowych (w przypadku Wielkiej 
Brytanii był to rok 1965), którego nie uwzględniają proste 
modele prognostyczne liczby ofiar śmiertelnych. Dlatego ko
nieczna była zmiana w budowie prostych modeli progno
stycznych. Kluczowymi w tym przypadku są prace Kopits 
[5], Koornstry [6], Yannis’a [7], w których przedstawiono 
analizę zmian śmiertelności w wypadkach drogowych i czyn
ników wpływających na jej wielkość i zmiany. 

W roku 2003 Kopits i Cropper na zlecenie Banku Świato
wego [5] zastosowały model ekonometryczny do opisu za
leżności śmiertelności w wypadkach od zmian poziomu go
spodarczego kraju. Do modelowania wykorzystano ogólny 
model Kuznetsa zastosowany wcześniej w ekologii [8]. 
Na bazie danych z 88 krajów z okresu 1963–1999, obej
mujących liczbę ofiar śmiertelnych, liczbę mieszkańców, 
liczbę pojazdów, produkt narodowy brutto, zastosowano 
do opisu omawianej zależności ekonometryczny model 
o ogólnej postaci:

 
   

(4)

gdzie:
ai

– stała charakteryzująca kraj
G (t), F[ln(JDNit)] – funkcje, które są wyznaczane na pod

stawie danych empirycznych
JPNBit – rzeczywisty, jednostkowy produkt na

rodowy brutto w kraju i, w roku t,
– błąd prognozy.

Przedstawiony model uwzględnia punkt przełamania 
zależności wskaźnika śmiertelności w wypadkach drogo
wych od produktu krajowego brutto. Przełamanie to wy
stępuje w tym przypadku dla PNB < 10 tysięcy USD/
mieszkańca. Taką prawidłowość potwierdzają także prace 
Koornstry, który przedstawił między innymi zależność 
śmiertelności demograficznej od produktu narodowego 
brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 
2000, dla uśrednionych danych z ponad 100 krajów (po
dzielonych na 8 grup). Uzyskany wykres odpowiada 
w przybliżeniu przebiegowi funkcji według modelu potę
gowowykładniczego. Optimum funkcji uzyskano przy 
PNB = 5 tysięcy USD/mieszkańca. Niestety stwierdza 
on, że ta zależność nie może być stosowana do prognozo
wania śmiertelności wypadków drogowych ze względu na 
brak monotoniczności [6]. W modelach tych, oprócz jed
nostkowego produktu narodowego brutto, brano pod 
uwagę także: wskaźnik rozwoju społecznogospodarcze
go, wskaźnik motoryzacji.

Rys. 1. Prognoza liczby ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii według modelu Smeeda 
Rys. 2. Wykresy zależności wskaźnika śmiertelności w wypadkach drogowych od jednostko-
wego produktu narodowego brutto PNB[5]
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Analiza czynników wpływających na śmiertelność  
w wypadkach drogowych
Korzystając z dostępnych baz danych (ECMT, Eurostat, 
FAO, IRF, IRTAD, OECD, TI, UN, WB, WHO) i wielu 
innych źródeł, zebrano dane empiryczne dotyczące liczby 
ofiar śmiertelnych oraz wiele danych charakteryzujących 
60 krajów świata z lat 1973–2008. Obejmowały one dla 
analizowanych krajów w poszczególnych latach dane: 
geograficzne (powierzchnia kraju, udział gruntów or
nych), demograficzne (liczba mieszkańców, gęstość zalud
nienia, udział mieszkańców miast), ekonomiczne (produkt 
narodowy, jednostkowy produkt narodowy), społeczne 
(wskaźnik rozwoju społecznogospodarczego, wskaźnik 
długości życia, wskaźnik korupcji, wskaźnik spożycia al
koholu), motoryzacyjne (liczba pojazdów ogółem, liczba 
pojazdów motorowych, udział pojazdów motorowych, 
wskaźnik motoryzacji ogółem, wskaźnik motoryzacji po
jazdów motorowych), drogowe (długość dróg ogółem, 
dróg twardych oraz autostrad i dróg ekspresowych; gę
stość obszarowa i demograficzna dróg ogółem, dróg twar
dych oraz autostrad i dróg ekspresowych), transportowe 
(praca przewozowa, średnia droga przebyta przez miesz
kańca pojazdami). Łącznie uzyskano dane dla 30 zmien
nych niezależnych [9]. 

W celu identyfikacji najbardziej istotnych zmiennych 
niezależnych przeprowadzono analizę siły współzależności 
pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X) i wybranymi mia
rami bezpieczeństwa (Y). Do badania zależności między 
zmiennymi X i Y wykorzystano współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona, będący miarą siły związku liniowego 
między dwiema cechami mierzalnymi. Na podstawie ana
lizy otrzymanych wyników stwierdzono, że bardzo silna 
zależność liniowa występuje pomiędzy liczbą ofiar śmier
telnych LZ a liczbą mieszkańców LM oraz liczbą pojaz
dów ogółem LP, natomiast dość silna zależność występuje 
pomiędzy liczbą ofiar śmiertelnych LZ, a produktem na
rodowym brutto GDP oraz pracą przewozową pojazdów 
PP. Natomiast słaba lub bardzo słaba współzależność li
niowa występuje pomiędzy analizowanymi zmiennymi 
niezależnymi a śmiertelnością wypadków drogowych 
WSD. Należy przypuszczać zatem, że są to uwikłane za
leżności nieliniowe. Spraw dzono to, wykorzystując sieci 
neuronowe, określając najbardziej istotne czynniki repre
zentowane przez zmienne niezależne, wpływające na po
szczególne miary bezpieczeństwa (zmienne zależne). Po 
przeprowadzonych szczegółowych analizach z grupy 30 
czynników najbardziej istotnymi dla zmian śmiertelności 
wypadków drogowych okazały się następujące czynniki: 
jednostkowy dochód narodowy JPSN (mierzony paryte
tem siły nabywczej) reprezentujący zmienne ekonomiczne 
kraju; wskaźnik rozwoju społecznogospodarczego HDI; 
gęstość ludności GLM jako zmienne demograficzna; 
udział ludności mieszkającej w miastach ULM i wskaźnik 
udziału gruntów ornych UGR jako zmienne reprezentu
jące zagospodarowanie przestrzenne kraju; wskaźnik dłu
gości życia LEI, reprezentujący poziom opieki zdrowotnej 

kraju; wskaźnik korupcji WKP, reprezentujący poziom 
funkcjonowania systemu organizacyjnego państwa; 
wskaźnik spożycia alkoholu WKA, reprezentujący zmien
ne społeczne i kulturowe; wskaźnik motoryzacji pojazdów 
motorowych WMP, reprezentujący zmienne motoryzacyj
ne (wielkość floty pojazdów); udział pojazdów motoro
wych UPM, reprezentujący strukturę floty pojazdów; sto
pień stosowania pasów bezpieczeństwa USB; jako miara 
kultury bezpieczeństwa; gęstość dróg twardych GDT i gę
stość autostrad i dróg ekspresowych GDAE, jako zmien
nych infrastrukturalnych; średnia droga przebyta przez 
mieszkańca kraju pojazdami SDPM, reprezentująca zmien
ne transportowe.

Model zmian wskaźnika śmiertelności demograficznej  
w wypadkach drogowych
W literaturze spotyka się kilka przypadków modelowania 
wskaźnika SD przy zastosowaniu modeli wykładniczych 
[6] lub modelu Kuznetza [5]. Natomiast do modelowa
nia śmiertelności demograficznej w wypadkach drogo
wych WSD przyjęto funkcję potęgowowykładniczą opi
saną wzorem (5) jako najlepiej aproksymującej analizowane 
dane empiryczne [9]: 

gdzie: 
JPSN – jednostkowy dochód narodowy, mierzony pary

tetem siły nabywczej (tys. ID/mieszkańca/rok)
GLM – gęstość zaludnienia obszaru (mieszkańców/ 

1 km2/rok)
SDPM – średnia droga przebyta przez mieszkańca po

jazdami (tys. km/mieszkańca/rok)
UGR – udział gruntów rolnych (%)

LEI – wskaźnik średniej, przewidywanej długości ży
cia mieszkańców

WKP – wskaźnik korupcji
WKA – wskaźnik konsumpcji alkoholu (l/mk/rok)

USB – wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa 
przez uczestników ruchu w pojazdach (%)

GDT – gęstość dróg twardych (km/100km2)
GDAE – gęstość dróg ekspresowych i autostrad 

(km/100km2)
a, b, …., l – współczynniki równania, opisy zmiennych 

niezależnych zamieszczono w poprzednim 
rozdziale.

Parametry równania obliczono, wykorzystując pakiet 
obliczeniowy STATISTICA [10]. W przedstawionym mo
delu użyto dziesięciu zmiennych niezależnych reprezentu
jących charakterystyki poszczególnych krajów i ich syste
mów transportowych.

W ten sposób uzyskano prosty model zmian WSD 
wykorzystujący funkcje potęgowowykładniczą z JPSN 
jako parametrem skali reprezentującym poziom rozwoju 
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społecznogospodarczego kraju (rys. 3). W początko
wym okresie rozwoju społecznogospodarczego kraju 
wraz ze wzrostem jednostkowego dochodu narodowego 
brutto JPSN wzrasta także dość gwałtownie wartość 
liczbowa wskaźnika WSD, aż do osiągnięcia maksimum 
(w punkcie przełamania JPSN

BP
 = 6,8 tys. ID/miesz

kańca, wg cen aktualnych). Potem po przekroczeniu 
tego punktu wraz z dalszym wzrostem JPSN zaczyna się 
zmniejszać wartość liczbowa WSD, początkowo dość 
gwałtownie, a następnie coraz wolniej w sposób asymp
totyczny do osi JPSN. Punkt przełamania funkcji WSD 
znajduje się zatem w pierwszej ćwiartce spotykanego za
kresu JPSN. 

Wartość liczbowa wskaźnika WSD (przy tej samej war
tości liczbowej parametru skali JPSN): 

•	 rośnie wraz ze wzrostem: średniej drogi przebytej 
przez pojazdy w przeliczeniu na mieszkańca SDPM, 
poziomu spożycia alkoholu WKA oraz gęstości dróg 
twardych GDT,

•	 maleje wraz ze wzrostem: gęstości ludności GLM, 
wskaźnika udziału gruntów ornych UGR, wskaźnika 
długości życia mieszkańców LEI, wskaźnika korupcji 
WKP oraz gęstości autostrad i dróg ekspresowych 
GDAE.

Zaproponowany model zmienności wskaźnika WSD 
ma zastosowanie do większości krajów świata. Odchylenia 
od tego modelu występują dla grupy krajów rozwijających 
się (przyśpieszenia rozwoju motoryzacji nie adekwatnego 
do poziomu rozwoju systemu transportu, systemu ochrony 
zdrowia, kultury bezpieczeństwa) oraz grupy krajów o wy
sokim poziomie przychodów, w których działania na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego są stosowane w małym 
zakresie, tj. znacznie poniżej możliwości finansowych i or
ganizacyjnych tych krajów.

Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym artykule model wskaźnika 
śmiertelności w wypadkach drogowych WSD dobrze wyja
śnia istotę zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowe
go w zależności od poziomu rozwoju społecznogospodar
czego kraju. Zmiana wskaźnika WSD opisanego modelem 
potęgowowykładniczym składa się z trzech charaktery
stycznych części: wzrostowej, przełamania i spadkowej. Jej 
maksymalna wartość zależy od wielu czynników, z których 
najważniejsze to: mobilność mieszkańców, poziom ochro
ny zdrowia, system organizacyjny państwa, struktura sieci 
drogowej, zagospodarowanie przestrzenne kraju, kultura 
bezpieczeństwa. Funkcja ta może być wykorzystana do wy
jaśniania aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowe
go oraz jego prognoz. 

Znając wpływy poszczególnych zmiennych niezależ
nych, rządy i instytucje zarządzające bezpieczeństwem ru
chu drogowego w poszczególnych krajach mogą wpływać 
na zmniejszenie śmiertelności w wypadkach drogowych, 
podejmując działania na poziomie strategicznym, np. po
przez:

•	 usprawnienie systemu organizacyjnego państwa, 
między innymi – budowa systemu zarządzania bez
pieczeństwem ruchu drogowego;

•	 rozbudowę systemu ochrony zdrowia; 
•	 budowę i rozwijanie sieci drogowej o drogi o wyso

kich standardach bezpieczeństwa; 
•	 wpływanie na zmiany zachowań transportowych 

mieszkańców: zmniejszenie wykorzystania pojazdów 
samochodowych w podróżach na rzecz innych, bez
pieczniejszych środków transportu, stosowanie za
bezpieczeń przez uczestników ruchu w pojeździe, 
zmniejszenie poziomu konsumpcji alkoholu.

Literatura
1. Global status report on road safety: time for action, World 

Health Organization, Geneva 2009.
2. World report on road traffic injury prevention, WHO, Geneva 

2004.
3. Smeed R.J., Some statistical aspects of safety research, „Journal 

of the Royal Stat. Soc.”, Serie A, 1949.
4. Adams J., Risk, University College London, UCL Press 

1995.
5. Kopits E., Cropper M., Traffic Fatalities and Economic Growth, 

The World Bank, Policy Research Working Paper, 2003.
6. Koornstra M., Prediction of traffic fatalities and prospects for 

mobility becoming sustainable – safe, Sadhana Vol. 32, Part 4, 
2007.

7. Yannis G., Antoniou C., Papadimitriou E., Katsochis D., 
When may road fatalities start decrease? „Journal of Safety 
Research”, 2011.

8. Kuznets, S., Economic growth and income inequality, „Ame
rican Economic Review”, vol. 65, 1955. 

9. Jamroz K., Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii dro-
gowej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 
2011.

10. Statistica – przewodnik, StatSoft Inc. Kraków 2008.
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Wprowadzenie123

Mija sześć lat od chwili przyjęcia przez Radę Ministrów 
Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
na lata 2005–2007–2013 GAMBIT 2005 [1]. Program 
ten powstał rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
i był potwierdzeniem zobowiązania się naszego kraju do 
realizacji unijnego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę, 
w ciągu dekady, liczby śmiertelnych ofiar wypadków dro
gowych. Już dziś można powiedzieć, że osiągnięcie celu 
głównego określonego w programie GAMBIT 2005 jest 
mało prawdopodobne, co w kontekście nowych, niemniej 
ambitnych zadań przewidywanych przez UE do roku 2020, 
należy traktować jako poważny sygnał do weryfikacji do
tychczasowej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

W 2003 roku, w przededniu wejścia do Unii Euro pej
skiej, Polska zajmowała 4 miejsce na 27 krajów, za Niem
cami, Francją i Włochami, biorąc pod uwagę łączną liczbę 
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, a udział Polski 
w łącznej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w UE wynosił 11%. Od 2008 roku, zajmujemy pierwsze 
miejsce w UE 27, a nasz udział w łącznej liczbie ofiar śmier
telnych wzrósł do 14%. W 2010 roku w wypadkach na 
polskich drogach zginęło 3904 osób (rys.1), a w roku 2011 
liczba ta ponownie przekroczyła 4 tysiące.

Mimo opracowania programu krajowego i wielu pro
gramów wojewódzkich efekty ich wdrażania są dalekie 
od oczekiwań. Podejmowane są liczne działania eduka
cyjne, prewencyjne i infrastrukturalne wpisujące się w za
łożenia programowe, a jednocześnie w wielu przypad

1 Doc. dr inż., Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Katedra Inżynierii Drogowej, michal@pg.gda.pl

2 Dr hab. inż., Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Katedra Inżynierii Drogowej, kjamroz@pg.gda.pl

3 Mgr inż., Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Katedra Inżynierii Drogowej, dorgajda@gmail.com

Lech Michalski1

Kazimierz Jamroz2

Dorota Gajda3

 WStęPnA EWALUAcJA IntERIM KRAJOWEGO PROGRAMU  
bEZPIEcZEńStWA RUchU DROGOWEGO GAMbIt 2005

A PRELIMInARy IntERIM EvALUAtIOn  
Of thE nAtIOnAL ROAD SAfEty PROGRAMME GAMbIt 2005

kach decyzje polityczne i administracyjne są niezgodne 
z tymi programami. Rzeczywiste oddziaływanie różnych 
programów na stan bezpieczeństwa ruchu nie jest jedno
znaczne. Dlatego niezwykle ważne są wyniki ewaluacji 
śródokresowych (interim) realizacji programu, gdyż 
mogą one wpłynąć na zmiany lub intensyfikację niektó
rych zadań. GAMBIT 2005 jak dotąd nie doczekał się 
takiej ewaluacji, mimo że jest ona standardowym instru
mentem wspomagającym realizację każdego długookre
sowego programu. Ewaluacja dotyczyć może bilansu 
podjętych działań, bilansu efektów, oceny realizacji syste
mu monitorowania i wskaźników monitorowania, stoso
wania się do przyjętych zasad itp. 

Z punktu widzenia potrzeb tworzenia wizji, celów i za
dań po to, by poprawić bezpieczeństwo ruchu do roku 
2020 warto podjąć próbę podsumowania minionej dekady 
i sformułowania odpowiedzi na następujące pytania:

•	 jakie są szanse na realizację założonych celów ilościo
wych i jakościowych w roku 2013?

•	 czy program jest skutecznym instrumentem poprawy 
bezpieczeństwa w Polsce i pomaga w realizacji celów 
przyjętych w UE? 

Rys. 1. Zmiany wskaźnika śmiertelności w wypadkach drogowych WSD w krajach UE 27.
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•	 jakie są mankamenty zapisów programowych, a tak
że jakie są główne przeszkody i bariery wdrożenia za
planowanych zadań?

•	 jak, na bazie dotychczasowych doświadczeń, należy 
podejść do programowania brd do roku 2020?

charakterystyka programu GAMbIt 2005
Program GAMBIT 2005 składa się z czterech zasadniczych 
elementów:

•	 diagnozy stanu systemu brd w Polsce,
•	 wizji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,
•	 strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 

2013 zawierającej program średnioterminowy, 
•	 programu realizacyjnego brd na lata 2006–2007 jako 

programu krótkoterminowego.

Diagnoza
W roku 2003, który przyjęto jako bazowy dla dalszych 
porównań, podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu 
w Polsce liczone liczbą ofiar śmiertelnych wynosiły: 14,7 
ofiar na 100 tysięcy mieszkańców, 3,5 ofiary na 10 tysięcy 
pojazdów, 31,6 ofiar na 1 miliard pojazdokilometrów.

Wskaźniki te kształtowały się na poziomie notowanym 
w latach 70. w Szwecji, Holandii oraz Anglii i były dwu, 
trzykrotnie wyższe od notowanych w tych krajach. Z analiz 
diagnostycznych wynika, że grupami szczególnie wysokie
go ryzyka śmierci w wypadku drogowym w Polsce, pod 
względem liczby ofiar i udziału w ruchu, byli: niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, dzieci) 
i młodzi kierowcy. Podstawowymi problemami brd w Polsce 
były i pozostają nadal:

•	 niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogo
wego, 

•	 niska jakość infrastruktury drogowej,
•	 brak efektywnego systemu zarządzania brd. 

Tymczasem prognozy motoryzacji w Polsce wskazują, że 
w latach 2011–2020 liczba pojazdów może wzrosnąć o dal
sze 15–25% tj. powyżej 25 mln pojazdów, co oznacza, że 
stagnacja intensywności i skuteczności działań prewencyj
nych w tym okresie może doprowadzić do dalszego wzrostu 
liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Szacuje się, że w tym 
stanie rzeczy do roku 2020 w wypadkach drogowych może 
zginąć ponad 40 tysięcy osób, a ponad 0,5 miliona osób 
może być rannych. Straty materialne i społeczne tych zda
rzeń drogowych mogą sięgnąć w ciągu 10 lat kwoty około 
200 miliardów złotych. 

Wizja
Mając zatem na względzie doświadczenia krajów o wy
sokim poziomie brd, przyjęto WIZJĘ ZERO jako polską 
dalekosiężną i etycznie uprawnioną wizję bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, której celem jest dążenie do zrównania 
się naszego tempa poprawy brd z tempem obserwowanym 
w najlepszych krajach UE. 

Etapowymi programami realizującymi tak przyjętą 
WIZJĘ ZERO są średnioterminowe programy strategiczne. 

Zgodnie z zasadami planowania finansowego wsparcia 
unijnego pierwszy program strategiczny opracowano na 
okres do roku 2013. Przyjęta w Polsce strategia brd do 
roku 2013 zakłada osiągnięcie unijnego celu zmniejszenia 
liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003 
tj. do poziomu nie więcej niż 2800 ofiar śmiertelnych. Dla 
realizacji tego celu przyjęto pięć celów szczegółowych i 15 
grup działań priorytetowych.

Strategia
Strategia brd dla Polski do roku 2013 została przyjęta przez 
Radę Ministrów RP w kwietniu 2005 roku. Do podstawo
wych zadań strategii brd należą:

•	 wytyczenie perspektywicznych kierunków działań,
•	 lepsze dostosowanie działań do zmieniającego się oto

czenia poprzez wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń,
•	 optymalne wykorzystanie własnych środków popra

wy brd (finansowych, kadrowych itp.) i ułatwienie 
dostępu do środków zewnętrznych.

Stworzenie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeń
stwem ruchu drogowego stanowi warunek konieczny powo
dzenia każdego programu brd wdrażanego w Polsce. System 
ten powinien precyzować reguły prawne, organizacyjne oraz 
finansowe, określające zasady współdziałania organizacji, in
stytucji i osób zaangażowanych w proces poprawy brd. 

Programy realizacyjne
Pierwszy program realizacyjny BRD jako program krót
koterminowy został sporządzony na lata 2005–2007. 
Określono w nim projekty stanowiące uszczegółowienie 
zadań przedstawionych w strategii. Do każdego projektu 
przypisano jednostkę wykonawczą, podano źródła finan
sowania oraz wskaźniki do monitorowania efektywności 
wdrażania programu. Program został przyjęty przez Radę 
Ministrów we wrześniu 2006 roku, jednak bez zapewnienia 
źródeł finansowania. 

Drugi program realizacyjny BRD jako program krótko
terminowy na lata 2008–2010 nie został opracowany. 
Natomiast opracowano i przyjęto niektóre programy bran
żowe (Program BRD GAMBIT Drogi Krajowe [2] realizo
wany przez GDDKiA pod nazwą Drogi Zaufania [3]), pro
gramy wojewódzkie (województwa: podkarpackie, opol
skie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, warmińsko 
mazurskie, kujawskopomorskie, pomorskie itp.) oraz pro
gramy lokalne (miasta: Olsztyn, Gdańsk, Gdynia oraz po
wiaty: krasnostawski, kętrzyński, człuchowski, kwidzyński, 
wejherowski, bytowski itp.). 

Ogólna ocena realizacji celów programu GAMbIt 2005
W ogólnej ocenie realizacji programu BRD GAMBIT 2005 
do roku 2010 wzięto pod uwagę:

•	 realizację etapowego celu głównego,
•	 realizację celów przewidzianych dla poszczególnych 

kategorii dróg i poszczególnych województw, 
•	 osiągnięcie szczegółowych wskaźników monitorowa

nia programu.
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Cel główny
Celem ilościowym realizacji programu było nieprzekrocze
nie 3500 ofiar śmiertelnych w 2010 roku. Szczególnie w la
tach 2008–2010 zaznaczyła się bardzo korzystna tendencja 
spadkowa liczby ofiar. Wpływ na to miały głównie działania 
podjęte w tych latach, ale także może to być długofalowy 
efekt zmian i środków podjętych w latach poprzednich. Nie 
bez znaczenia są tu środki bezpieczeństwa czynnego i bier
nego w pojazdach oraz warunki pogodowe (mroźne, śnieżne 
i długie zimy powodujące zwiększoną ostrożność kierowców 
i znaczną redukcję prędkości pojazdów). Mimo tego w roku 
2010 na polskich drogach zginęło 3907 osób i jest to mniej 
o 31% w stosunku do roku bazowego (2003), ale także jest 
to o 407 ofiar tj. 11,6% więcej, niż zakładano w progra
mie (tab. 1). Barometr realizacji programu GAMBIT 2005 
wskazuje (rys. 2), że nadwyżka rzeczywistych ofiar śmier
telnych nad ofiarami prognozowanymi w ciągu siedmiu lat 
(2004–2011) wynosiła 6650 ofiar śmiertelnych. Straty ma
terialne związane z tymi wypadkami drogowymi wynoszą 
ponad 25 miliardów złotych, tj. więcej, niż miało wynosić 
finansowanie całego programu GAMBIT 2005. Dzięki pro
wadzonym kompleksowym działaniom w zakresie edukacji, 
kontroli i nadzoru, legislacji oraz poprzez kampanie społecz
ne i zaangażowanie wielu instytucji, organizacji i osób osią
gnięto w latach 2001–2010 około 30% zmniejszenie liczby 
ofiar śmiertelnych związanych z analizowanymi problemami 
i grupami ryzyka.

szenie liczby ofiar śmiertelnych do 770 ofiar). Nato
miast liczba ofiar śmiertelnych dla tej kategorii dróg 
była większa od przewidywanej o 82%;

•	 osiągnięto cele etapowe w przypadku pozostałych ka
tegorii dróg, liczby ofiar śmiertelnych dla tych kate
gorii dróg są niższe od przewidywanych o 4–15%.

Tak duże rozbieżności w osiągnięciu celu etapowego na 
rok 2010 w przypadku dróg krajowych wynika z nałożenia 
bardzo wysokich wymagań w krajowym programie brd 
GAMBIT 2005 dla dróg krajowych, m.in. z powodu prze
widywanych dużych nakładów na rozbudowę i moderniza
cję tych dróg (cel główny redukcja o 75% w liczby ofiar 
śmiertelnych), podczas gdy w przypadku pozostałych kate
gorii dróg cel główny określono w sposób zachowawczy 
(redukcja liczby ofiar śmiertelnych o 35%). W programie 
brd GAMBIT drogi krajowe zmieniono cel etapowy na rok 
2010 na 1250 ofiar śmiertelnych, a także sposób realizacji 
tego celu. Cel ten także nie został osiągnięty, co oznacza, że 
w ciągu następnych trzech lat (do roku 2013) konieczna 
byłaby drastyczna redukcja ofiar śmiertelnych o 900 osób. 
Wyniki roku 2011 wskazują, że może to być bardzo trudne 
do osiągnięcia.

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych 
w Polsce wskazuje, że w latach 2008–2010:

•	 76% długości dróg krajowych, to „czarne i czerwone 
odcinki” – drogi niebezpieczne i zagrożone, 

•	 tylko 11% długości dróg krajowych spełnia kryteria 
bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez Euro
RAP [4] jako poziom ryzyka akceptowanego dla pod
stawowej sieci dróg; są to odcinki głównie autostrad 
oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych.

Z porównania sieci drogowych z piętnastu krajów Europy, 
zrzeszonych w programie EuroRAP wynika, że najmniejsze 
ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną jest na dro
gach krajowych w Szwecji, Austrii i Holandii, natomiast naj
większe jest w Polsce, Słowacji i Chorwacji. Porównanie po
ziomu bezpieczeństwa polskich dróg krajowych z innymi 
krajami wskazuje, że ryzyko bycia ofiarą śmiertelną na dro

Rys. 2. Barometr realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. 

Porównanie liczby ofiar śmiertelnych dla poszczególnych kategorii dróg 
dla oceny II etapu realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005 

Kategoria 
drogi

Liczba ofiar śmiertelnych

Zmiany w latach
2003 – 2010

Różnica pomiędzy 
liczbą przewidy-
waną i rzeczywi-
stą w roku 2010

2003 2010 2013

bazowa przewi-
dywana

rzeczy-
wista

przewi-
dywana

ofiary ofiary ofiary ofiary ofiary % ofiary %

Krajowe 2053 770 1406 500 –647 –31,5 636 82,6

Wojewódzkie 1137 865 786 730 –351 –30,9 –79 –9,1

W powiatach 
grodzkich 866 655 556 550 –310 –35,8 –99 –15,1

Pozostałe  
powiatowe 
i gminne

1586 1210 1159 1020 –427 –26,9 –51 –4,2

Razem 5640 3500 3907 2800 –1733 –30,7 407 11,6

Cele w kategoriach dróg
Na podstawie analizy zmian liczby ofiar śmiertelnych dla 
poszczególnych kategorii dróg (tab. 1) stwierdzono, że:

•	 nastąpiło zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych 
w stosunku do roku bazowego (2003) od 27% 
w przypadku dróg powiatowych i gminnych do 36% 
w przypadku dróg w powiatach grodzkich; 

•	 nie osiągnięto etapowego celu programu GAMBIT 
2005 w przypadku dróg krajowych (zakładano zmniej

 Tabela 1
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gach krajowych Polsce jest czterokrotnie większe niż na dro
gach krajowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a na auto
stradach aż sześciokrotnie większe. 

Cele w województwach
Na podstawie analizy zmian liczby ofiar śmiertelnych w po
szczególnych województwach (tab. 2) stwierdzono, że:

•	 we wszystkich województwach nastąpiło zmniejsze
nie liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do roku ba
zowego (2003) od 19% w województwach święto
krzyskim i podkarpackim do 40% w województwie 
lubuskim;

•	 w trzech województwach: lubuskim, zachodniopo
morskim i warmińskomazurskim osiągnięto zakła
dany cel na rok 2010;

•	 w pozostałych województwach nie osiągnięto celu 
na rok 2010, a największe różnice pomiędzy rzeczy
wistymi i prognozowanymi liczbami ofiar śmiertel
nych w roku 2010, wynoszące ponad 30%, wystąpi
ły w województwach świętokrzyskim, podkarpackim 
i lubelskim.

Przedstawione wyniki analiz wskazują, że w większości 
województw powinny być podjęte zdecydowane działania 
w celu osiągnięcia założonego celu Krajowego Programu 
BRD, szczególną uwagę należy zwrócić na trzy województwa: 
świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie. Potwierdzają to tak

że wyniki oceny ryzyka na drogach krajowych prowadzonych 
w ramach Programu EuroRAP. Ale także pozostałe woje
wództwa muszą prowadzić dalej intensywne działania, na co 
wskazuje wzrost liczby ofiar śmiertelnych w roku 2011 w wy
mienionych trzech najlepszych województwach w roku 2010. 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w po
szczególnych województwach w Polsce zależy przede wszyst
kim od wielkości województwa, liczby mieszkańców, długości 
i stanu sieci drogowej. Największa liczba ofiar śmiertelnych 
występuje w województwie mazowieckim, następnie w woje
wództwach: wielkopolskim, śląskim i łódzkim, a także w wo
jewództwach dolnośląskim, małopolskim i lubelskim. Łączna 
liczba ofiar śmiertelnych w tych siedmiu województwach sta
nowi ponad 62% wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych w Polsce. Zatem w tych województwach jest naj
większy potencjał redukcji liczby ofiar śmiertelnych i tam po
winno się podjąć w pierwszej kolejności najbardziej intensyw
ne działania na rzecz poprawy brd. Powinno to zaowocować 
istotnym zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych. Biorąc jed
nak pod uwagę wskaźnik ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub 
ciężko ranną wypadku drogowego, najgorsza sytuacja wystę
puje w województwach: świętokrzyskim, lubelskim, warmiń
skomazurskim, małopolskim i podkarpackim. 

Wskaźniki monitorowania
Z 15 wskaźników przyjętych do monitorowania realizacji 
programu GAMBIT 2005 tylko dla 10 z nich możliwe było 
określenie wartości uzyskanych w 2010 roku. Takie ograni
czenie wynika z braku aktualnych danych dotyczących za
chowań uczestników ruchu (stopień przekraczania limitów 
prędkości, stopień stosowania pasów bezpieczeństwa w po
jazdach), a także danych o stosowanych działaniach infra
strukturalnych. Na podstawie analizy zmian oszacowanych 
wartości liczbowych wskaźników monitorowania (tab. 3) 
stwierdzono, że:

•	 niewiele zmieniły się konsekwencje wypadków, co 
świadczy o dużej liczbie wypadków spowodowanych 
nadmierną prędkością oraz nadal „twardym” otocze
niem dróg;

•	 największe przekroczenia planowanej wartości wskaź
nika dotyczą ciężkości wypadków drogowych, a w 
szczególności udziału osób zmarłych w ciągu 30 dni 
od wypadku do ogólnej liczby wypadków, co może 
świadczyć zarówno o występowaniu nadmiernej 
pręd kości i „twardego” otoczenia dróg, jak słabym 
poziomie ratownictwa na drogach i systemu ochrony 
zdrowia w Polsce; 

•	 większy niż planowano jest udział niechronionych 
uczestników ruchu wśród ofiar śmiertelnych;

•	 mimo dużego spadku większy od oczekiwanego jest 
także udział ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem 
uczestników pod wpływem alkoholu.

W celu prowadzenia rzetelnego monitorowania realiza
cji programu należy wznowić system prowadzenia badań 
zachowań uczestników ruchu drogowego (prędkość, pasy 
bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad ruchu itp.) w Polsce.

Porównanie liczby ofiar śmiertelnych dla poszczególnych województw 
dróg dla oceny II etapu realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

Województwo

Liczba ofiar śmiertelnych
Zmiany  
w latach  

2003–2010

Różnica  
między liczbą 
przewidywaną 
i rzeczywistą 
w roku 2010

2003 2010 2013

bazowa przewi-
dywana

rzeczy-
wista

przewi-
dywana

ofiary ofiary ofiary ofiary ofiary % ofiary %

Dolnośląskie 374 232 241 185 –133 –35,6 9 3,9

Kujawsko-
Pomorskie 290 180 228 145 –62 –21,4 48 26,7

Lubelskie 336 208 256 165 –80 –23,8 48 23,1

Lubuskie 180 112 108 90 –72 –40,0 –4 –3,6

Łódzkie 493 306 320 245 –173 –35,1 14 4,6

Małopolskie 367 228 235 180 –132 –36 7 3,1

Mazowieckie 902 561 655 450 –247 –27,4 94 16,8

Opolskie 163 101 107 80 –56 –34,4 6 5,9

Podkarpackie 250 155 202 125 –48 –19,2 47 30,3

Podlaskie 215 133 146 105 –69 –32,1 13 9,8

Pomorskie 276 171 198 140 –78 –28,3 27 15,8

Śląskie 513 318 352 255 –161 –31,4 34 10,7

Świętokrzyskie 242 150 197 121 –45 –18,6 47 31,3

Warmińsko-
-mazurskie 271 168 169 135 –102 –37,6 1 0,6

Wielkopolskie 525 326 343 260 –182 –34,7 17 5,2

Zachodnio-
-pomorskie 243 151 151 120 –92 –37,9 0 0,0

Razem 5640 3500 3907 2800 – 1733 – 30,7 407 11,6

 Tabela 2
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Ocena realizacji wybranych działań strategicznych  
programu GAMbIt 2005
Plan osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest 50procen
tową redukcja ofiar śmiertelnych w dekadzie, związany jest 
z działaniami strategicznymi ujętymi w pięciu celach szcze
gółowych. Uwarunkowaniem programowych realizacji 
każdego z tych celów jest podejmowanie działań w sposób 
kompleksowy, intensywny, efektywny i zintegrowany na 
obszarze całego kraju. Przyjęte w programie na lata 2005– 
2007–2013 kierunki działań strategicznych przedstawiono 
w tabeli 4. Do wstępnej oceny skuteczności podejmowa
nych działań wybrano dwa problemy brd – prędkość i alko
hol oraz grupę najwyższego ryzyka – pieszych.

Prędkość 
Do programowych działań służących redukcji liczby ofiar 
wypadków spowodowanych nadmierną prędkością (priory
tet 2.1) należą:

•	 modyfikacja aktów prawnych w zakresie represjono
wania kierujących nie stosujących się do ograniczeń 
prędkości,

•	 promowanie jazdy z bezpieczna prędkością,
•	 unowocześnienie nadzoru w zakresie kontroli prędkości,
•	 weryfikacja oznakowania i doskonalenie zasad ustala

nia dopuszczalnych prędkości
•	 systematyczne badania prędkości. 

W okresie obowiązywania programu GAMBIT 2005, 
działania te były realizowane w różnym stopniu. Jak wska
zują dane o wypadkach z nadmierną prędkością, w latach 
2001–2007 występowały niewielkie wahania liczby ofiar 
śmiertelnych związanych z tymi wypadkami. Dopiero w la
tach 2007–2010 obserwowany był istotny, około 35pro
centowy spadek liczby ofiar śmiertelnych (rys. 3 i 4). Jest to 
niewątpliwie efektem rozpoczęcia intensywnego wdrażania 
systemu automatycznego nadzoru nad prędkością, mimo 
że nie uzyskano zakładanego nasycenia sieci drogowej urzą
dzeniami automatycznego nadzoru nad prędkością. Nies
tety zawirowania związane ze zmianą sposobu zarządzania 
prędkością (podwyższenie limitu prędkości na autostradach 
i drogach ekspresowych, przejmowanie systemu automa
tycznego zarządzania nad prędkością przez ITD) spowodo
wały pogorszenie zachowań kierowców i wzrost liczby ofiar 

Porównanie wskaźników monitorowania realizacji  
Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005 dla roku 2010

Cele 
Programu Wskaźnik monitorowania

Rok

2003
2010

2013
cel realizacja

Cel ogólny

Liczba ofiar śmiertelnych 5640 3500 3907 2800

Liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. 
mieszkańców 14,7 9,1 10,2 7,4

Liczba ofiar śmiertelnych na 10 tys. pojazdów 3,5 1,7 1,76 1,3

Liczba ofiar śmiertelnych na 1 mld pojazdo-
-kilometrów 31,8 15,7 18,5 11,7

Cel 2 – 
Kształtowanie 
bezpiecznych 
zachowań 
uczestników 
ruchu 

Stosunek liczby pojazdów przekraczających 
dopuszczalne limity prędkości do ogólnej 
liczby pojazdów w ruchu –% 45 28 bd 22,5

Stosunek liczby uczestników ruchu w samo-
chodach osobowych z przodu stosujących 
pasy bezpieczeństwa do ogólnej liczby 
uczestników ruchu w samochodach osobo-
wych z przodu – %] 72 87 bd 95

Stosunek liczby ofiar śmiertelnych w wypad-
kach spowodowanych przez uczestników 
ruchu pod wpływem alkoholu do ogólnej liczby 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych – % 12,2 7,5 11,6 6

Cel 3 – 
Ochrona 
pieszych, 
dzieci i rowe-
rzystów

Liczba ofiar śmiertelnych wśród niechro-
nionych uczestników ruchu na 100 tys. 
mieszkańców 6,8 3,1 4,2 2,2

Stosunek liczby niechronionych uczestników 
ruchu jako ofiar śmiertelnych do ogólnej liczby 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych – % 46 34 40,9 30

Cel 4 – 
Budowa 
i utrzymanie 
bezpiecznej 
infrastruktury 
drogowej

Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach na 
drogach krajowych 2053 770 1269 500

Stosunek liczby projektów objętych audytem 
brd do ogólnej liczby realizowanych projek-
tów drogowych na drogach krajowych –% 5 41 bd 100

Stosunek liczby „zlikwidowanych” „czarnych 
punktów” do ogólnej liczby czarnych punk-
tów na drogach krajowych – % 5 38 bd 90

Stosunek liczby przejść dróg tranzytowych 
przez miejscowości z wykonanym uspokoje-
niem do ogólnej liczby tych przejść –% 5 35 bd 80

Cel 5 – 
Zmniejszenie 
ciężkości 
i konsekwencji 
wypadków 
drogowych

Liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków 11,1 6,4 10,1 5

Stosunek liczby ofiar zmarłych w ciągu 30 
dni od wypadku w wyniku obrażeń odnie-
sionych w wypadku drogowym do liczby 
wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych –% 28 12,7 31,3 14

 Tabela 3  Tabela 4

Cele i priorytety programu GAMBIT 2005
Cele Priorytety (działania strategiczne)

1.
Stworzenie podstaw do 
prowadzenia skutecznych 
i długofalowych działań 
na rzecz brd

1.1 Struktury 
organizacyjne brd

1.2 Zarządzanie brd 1.3 Działania 
sektorowe

2.
Kształtowanie bezpiecz-
nych zachowań uczestni-
ków ruchu

2.1 Prędkość 2.2 Pasy bezpieczeń-
stwa

2.3 Alkohol 

3. Ochrona pieszych, dzieci 
i rowerzystów

3.1 Piesi 3.2 Dzieci 3.3 Rowerzyści

4.
Budowa i utrzymanie 
bezpiecznej infrastruktury 
drogowej

4.1 Rozwój działań 
kontrolnych – 
audyt

4.2 Rozwój bezpiecz-
nej sieci dróg i ulic

4.3 Nowoczesne 
zarządzanie ruchem 
drogowym

5. Zmniejszenie ciężkości 
wypadków

5.1 Urządzenia 
zabezpieczające 
uczestników ruchu 
w pojeździe

5.2 Kształtowanie 
dróg i ich otoczenia 
jako dróg „wyba-
czających” błędy 
kierowców

5.3 Optymalizacja 
działań ratow-
niczych według 
„Łańcucha prze-
życia”

Rys. 3. Wykres liczby ofiar śmiertelnych związanych z wybranymi problemami brd w Polsce 
w latach 2001–2011.
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śmiertelnych o 7% w roku 2011. Dotychczasowe doświad
czenia sugerują, że zarządzanie prędkością powinno być 
prowadzone przez zarządcę drogi, a policja, IRD, straże 
gminne powinny być głównie instytucjami realizującymi 
działania represyjne.

Alkohol
W celu zmniejszenia liczby osób kierujących pojazdami 
pod wpływem alkoholu w programie brd GAMBIT 2005 
wskazano między innymi na takie działania priorytetowe 
jak (priorytet 2.3):

•	 doskonalenie edukacji uświadamiającej rolę alkoholu 
w wypadkach drogowych;

•	 usprawnienie nadzoru nad ruchem, w tym losowa 
kontrola kierowców; 

•	 promowanie środków wyposażenia pojazdów. 

Z powodu braku badań skuteczności podejmowanych 
działań, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki był wpływ 
działań edukacyjnych i promocyjnych na redukcję wypad
ków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alko
holu. Niezależnie od tego spadek liczby ofiar tych wypadków 
w latach 2001–2010 wynosi około 40% i jest to statystycz
nie najkorzystniejsza zmiana zaobserwowana w odniesieniu 
do zachowań uczestników ruchu drogowego. 

Piesi
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ru
chu wskazano kilka działań priorytetowych (priorytet 3.1), 
w tym:

•	 weryfikację zasad pierwszeństwa dla pieszych na 
przejściach i odcinkach bez chodników,

•	 edukację szkolną kształtującą właściwe postawy pie
szych w ruchu drogowym,

•	 powszechne stosowanie drogowych środków ochrony 
pieszych.

Zadania podejmowane dotąd w ramach tych działań 
przyczyniły się do ponad 20% spadku liczby ofiar śmier
telnych wśród pieszych, chociaż jak to wykazano w tabe
li 3, spadek ten jest zbyt mały, aby osiągnąć cele planowa

ne na rok 2010 i 2013. Ten spadek jest niewątpliwie skut
kiem obniżenia prędkości pojazdów spowodowanych nad
zorem nad prędkością, ale także efektem prowadzenia wie
lu działań inwestycyjnych nakierowanych na usprawnienie 
i poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego (budowa ciągów 
pieszych poza jezdnią, uspokojenie ruchu, budowa bez
piecznych przejść dla pieszych). Również w tym przypad
ku brak ogólnokrajowych i lokalnych badań skuteczności 
podjętych środków edukacyjnych i inżynierskich uniemoż
liwia wskazanie, które z tych środków były najbardziej 
efektywne.

Inne podejmowane działania 
Największa liczba podejmowanych działań dotyczy tzw. 
działań sektorowych (priorytet 1.3), zwłaszcza w zakresie: 

•	 szkolenia i egzaminowania kierowców; między inny
mi pod koniec 2004 roku przeprowadzono noweliza
cję rozporządzenia z 14 grudnia 2001 roku w sprawie 
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzami
natorów, co spowodowało zwiększenie liczby godzin 
zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie szkole
nia kandydatów na kierowców i instruktorów;

•	 zwiększenia efektywności nadzoru nad ruchem; od 
2002 roku działania policji wspiera Inspekcja Trans
portu Drogowego, a strażnicy gminni (miejscy) nabyli 
prawo używania urządzeń samoczynnie rejestrujących 
przekroczenie limitu prędkości lub niezasto sowanie się 
do wskazań sygnalizacji świetlnej przez kierowców; 

•	 prowadzenia cyklicznych działań policji w okresach 
wzmożonego ruchu drogowego; akcje „Znicz”, „Week
end majowy”, „Weekend czerwcowy” czy też związane 
z powrotem z wakacji oraz w czasie świąt mają na celu 
kontrolę trzeźwości kierowców, kierowanie ruchem 
oraz natychmiastową reakcję na wykroczenia z tytułu 
prędkości i niebezpiecznych manewrów, które wpły
wają na bezpieczeństwo między innymi pieszych;

•	 wprowadzenia nowych technik kontroli uczestników 
ruchu drogowego z zastosowaniem nieoznakowanych 
radiowozów z systemem wideo rejestratorów, fotora
darów umożliwiających robienie zdjęć pojazdowi 
zbliżającemu się do masztu jak oddalającemu się, ka
skadowej kontroli przestrzegania prędkości na szcze
gólnie zagrożonych odcinkach dróg;

•	 usprawnienia kontroli technicznej pojazdu; jednym 
z pierwszych było wprowadzenie w 2002 roku obo
wiązku wyposażenia autobusów o dopuszczalnej ma
sie całkowitej powyżej 10 ton i samochodów ciężaro
wych powyżej 12 ton w homologowane ograniczniki 
prędkości. 

W zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań 
uczest ników ruchu drogowego (priorytety 2.1 i 2.3) szcze
gólnie istotne były działania dotyczące:

•	 obniżenia w 2004 roku do 50 km/h dopuszczalnej 
prędkości jazdy w obszarze zabudowanym w okresie 
dziennym; 

Rys. 4. Wykres zmian procentowych liczby ofiar śmiertelnych związanych z wybranymi pro-
blemami brd w Polsce w latach 2001–2011.
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•	 kampanii społecznych o charakterze krajowym i ogól
nopolskim; najpopularniejsze z nich to kampanie 
z cyklu Włącz myślenie, realizowane w latach 2005–
–2010 i dotyczące zmiany stereotypowego myślenia 
na temat przyczyn wypadków, wzbudzenie społecz
nej nieakceptacji dla jazdy po alkoholu, nadmiernej 
prędkości czy brawury młodych kierowców, kierując 
się przewodnimi hasłami jak np.: „Prędkość zabija”, 
„Ostatni wyskok”, „Nie testuj prędkości na rodzi
nie”, „Piłeś? Nie jedź” itp.

W zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogo
wej (priorytet 4.1), działania koncentrowały się głównie na: 

•	 wdrażaniu przez GDDKiA wieloletnich programów 
likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych tj. odno
wie, budowie i przebudowie chodników oraz skrzyżo
wań z uwzględnieniem środków służących redukcji 
nadmiernej prędkości (ronda, środki uspokajania ru
chu) i liczby ofiar wśród pieszych (budowa sygnalizacji 
świetlnych, poboczy, oświetlenia przejść dla pieszych),

•	 modernizacji dróg samorządowych, współfinansowa
nej ze środków UE i dotyczącej głównie budowy/
przebudowy skrzyżowań, chodników i poboczy, po
prawy jakości nawierzchni, widoczności i bezpieczeń
stwa przejść dla pieszych.

Działania zaniechane
W programie GAMBIT jest wiele działań prioryteto
wych, które nie były dotąd wdrażane lub ich wdrażanie 
jest w tak małej skali, że nie mają one istotnego wpływu 
na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W szczególności doty
czy to działań, których celem jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia skutecznych działań na rzecz brd. Jak dotąd 
nie podjęto istotnych kroków w celu (priorytety 1.1, 1.2, 
3.1, 4.3, 5.2):

•	 usprawnienia struktur instytucji centralnych zwłasz
cza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe
go; obecnie instytucja ta nie zajmuje się sprawami 
strategicznymi dla brd (np. nadzorem nad realizacją 
krajowego programu), a raczej akcjami, które mogą 
być prowadzone przez inne instytucje, w tym organi
zacje pozarządowe;

•	 tworzenia warunków finansowoprawnych dla syste
mu szkolenia kadr brd i powoływania lokalnych insty
tucji wykonawczych (inspektorzy, oficerowie, liderzy), 
co jest typowym elementem systemu brd w wielu kra
jach UE;

•	 usprawnienia procesu programowania brd, tworzenia 
nowoczesnych baz danych i prowadzenia monitorin
gu brd na wszystkich poziomach administracji;

•	 sukcesywnego wprowadzenia obligatoryjności stoso
wania metod zarządzania bezpieczeństwem infra
struktury drogowej na samorządowych drogach pu
blicznych; obligatoryjność zamierza się wprowadzić 
jedynie na drogach będących w sieci TENT;

•	 wprowadzenia systemu finansowania brd i pomocy 
ofiarom wypadków;

•	 systemowej ochrony pieszych; przestrzeń dla pieszych 
jest nadal ograniczana na korzyść ruchu lub parko
wania samochodów i rowerów;

•	 wprowadzenia warunków dla unowocześniania zarzą
dzania ruchem drogowym; zastosowanie środków 
ITS w zarządzaniu brd, jak i zarządzanie mobilnością 
jest jak dotąd śladowe (szersze stosowanie ITS doty
czy tylko autostrad); 

•	 kształtowania bezpiecznego pasa drogowego (strefy 
bezpieczeństwa); z uwagi na uwarunkowania środo
wiskowe pozostawia się stare drzewa w koronie drogi 
bez właściwych środków brd, nie wprowadzono także 
zmiany wymagań w przepisach technicznobudowla
nych.

Podsumowanie
1. Pomimo istotnej redukcji liczby wypadków drogowych 

i ofiar tych wypadków w latach 2004–2010 stan bez
pieczeństwa ruchu drogowego w Polsce mierzony 
wskaźnikiem demograficznym nadal jest jednym z naj
gorszych w Unii Europejskiej. Ofiary śmiertelne wypad
ków drogowych w Polsce stanowią 13% ofiar śmiertel
nych całej Unii.

2. Przyjęta w Krajowym Programie BRD GAMBIT 2005 
strategia zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych o 50% 
w ciągu 10 lat nie uzyskała właściwego wsparcia ani 
w postaci nakładów finansowych, działań legislacyj
nych, ani w postaci oczekiwanych zmian strukturalnych 
dla właściwego skoordynowania podejmowanych dzia
łań we wszystkich resortach. Efektem tych zaniechań 
jest zbyt małe tempo redukcji liczby ofiar śmiertelnych. 
W ciągu siedmiu lat, licząc od roku bazowego 2003, na 
polskich drogach zginęło o 6650 osób więcej, niż prze
widywano. 

3. Program GAMBIT 2005 nie jest właściwie monitoro
wany i nie są prowadzone jego oceny ewaluacyjne, tak 
aby na ich podstawie możliwe były usprawnienia i ko
rekty procesu realizacji programu. Wiele działań priory
tetowych nie zostało dotąd wdrożonych, wśród nich 
kluczowe dla trwałości procesu poprawy brd w Polsce. 

4. W pracach nad kierunkami działań, które należy pod
jąć do roku 2020, powinno się wziąć pod uwagę do
świadczenia z realizacji obecnych programów, a sta
wiane cele trzeba dostosowywać do realnych uwarun
kowań organizacyjnych, legislacyjnych i finansowych 
w Polsce.
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Wprowadzenie1

Problem analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na po
ziomie krajowym doczekał się już wielu publikacji. Analizy 
tego zagadnienia przez specjalistów z wielu, czasem pozornie 
dalekich dziedzin nauki, takich jak: drogowcy, ekonomiści, 
matematycy, lekarze czy transportowcy, pokazały, jak wiele 
elementów składa się na poziom bezpieczeństwa w poszcze
gólnych krajach. Jednak by móc efektywnie wpływać na wa
runki bezpieczeństwa ruchu na mniejszym obszarze admini
stracyjnym, często ogólne modele krajowe wypadków mogą 
okazać się niewystarczające, gdyż każdy kraj jest zróżnico
wany w jego poszczególnych regionach. Dlatego interesują
ca będzie odpowiedź na pytanie: czy i jakie charakterystyki 
regionów i ich systemów transportowych mogą wpływać na 
poziom bezpieczeństwa na sieci dróg?

Dotychczasowe doświadczenia
Problem analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na po
ziomie regionalnym to dość złożone zagadnienie z uwagi 
na bardzo zróżnicowaną dostępność danych regionalnych 
w poszczególnych krajach. Problem leży nie tylko w sposo
bie zbierania i zestawiania danych, co utrudnia ich ujedno
licenie i wspólne analizowanie, ale również w całkowitym 
braku dostępności danych dla badacza. Drugi z wymienio
nych problemów jest albo wynikiem braku gromadzenia 
pewnego rodzaju informacji, albo ograniczeniami dostępu 
do tych informacji, mającymi podłoże w uwarunkowaniach 
prawnych. 

Być może dlatego właśnie dotychczas powstałe opraco
wania dotyczące analiz poziomu bezpieczeństwa ruchu dro
gowego ograniczają się do wskaźnikowych porównań re
gionów pod względem bezpieczeństwa obszarów o znorma
lizowanym sposobie zbierania danych, np. regiony NUTS 
w Unii Europejskiej [1,2,3], a nawet do analiz w obrębie 
jednego państwa [4,5]. Kolejnym przykładem może być 
praca Fridstroma [6] z roku 1995, gdzie dokonano szcze
gółowej analizy dużego zbioru danych o krajach skandy
nawskich i stwierdzono, że zmienne objaśniające w mode

1 Mgr inż., Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Politechnika Gdańska, joanna.wachnicka@wp.pl
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lach wypadków można ograniczyć do gęstości zaludnienia. 
Podejście to nie jest niczym nowym, gdyż już w roku 1959 
Wasiutyński [7] wskazał na ten sam czynnik jako determi
nujący ruchliwość, a w konsekwencji liczbę wypadków. 
Niestety tego rodzaju studia nie biorą pod uwagę struktu
ralnych i kulturowych różnic pomiędzy regionami, z któ
rych wynikają następnie różnice w warunkach ruchu dro
gowego. 

Dotychczas przykładano małą uwagę w analizach ofiar 
śmiertelnych na drogach do tych regionalnych różnic. 
Analizowano to jako problem zdrowotny, bardziej skupia
jąc się na miejscu zamieszkania ofiary niż na lokalizacji wy
padku. Również w opracowaniu Lassare’a i Thomasa [3] 
gęstość zaludnienia służy jako zmienna wyjaśniająca śmier
telność na drogach regionów europejskich. Wskaźnik ten 
wedługg autorów uwzględnia wiele czynników często nie
dostępnych w bazach danych regionalnych, takich jak pra
ca przewozowa na różnych typach dróg, struktura sieci 
drogowej, poziom zurbanizowania. Można założyć, że re
gion o wyższej gęstości zaludnienia ma bardziej rozwiniętą 
i bezpieczniejszą strukturę sieci drogowej, a także większy 
dostęp do różnych środków transportu publicznego. Jest to 
niejako odpowiedzią na potrzebę większej mobilności i czę
ściowo uzależnione jest od lepszego rozwoju ekonomiczne
go, pozwalającego na poprawę infrastruktury. W obszarach 
wysoko zurbanizowanych zatłoczenie można rozpatrywać 
jako znaczący czynnik wpływający na wybór innego środka 
transportu publicznego. 

W badaniach wypadków drogowych często wskazuje 
się na różnicę pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 
Określa się je jako dwa różne środowiska, z czego wynika 
różna liczba wypadków drogowych. Przeważnie obszary 
wiejskie charakteryzują się większą śmiertelnością wypad
ków, co spowodowane jest m.in. gorszym dostępem do 
służb ratowniczych [3,8], większymi prędkościami pojaz
dów, większym przyzwoleniem społecznym na jazdę po 
spożyciu alkoholu. Dodatkowo obszary o mniejszej gęstości 
zaludnienia charakteryzują się inną strukturą wiekową, ze
psuciem społecznym, co wpływa na większy poziom ryzyka 
[9,10]. Ponadto z uwagi na większe odległości i dłuższy 
czas w podróży ryzyko bycia ofiarą wypadku wzrasta [1].
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Drugim podejściem w opisie bezpieczeństwa ruchu jest 
analiza szeregów czasowych, gdzie obserwuje się tendencje 
w bezpieczeństwie ruchu drogowego [11].

Trzecim sposobem podejścia do problemu jest analiza 
czynnikowa poszczególnych zmiennych, które mogą wpły
wać na statystyki bezpieczeństwa, lecz bez poszukiwania 
algorytmu łączącego kilka czynników, a także analiz kowa
riancji między nimi. Takie podejście przyjął m.in. Zhang 
[5], który badał wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowe
go produktu krajowego brutto w prowincjach, a także dłu
gości sieci dróg ekspresowych w prowincjach. Zaobserwował 
między innymi, że śmiertelność wypadków drogowych na 
drogach ekspresowych jest podobna jak na drogach krajo
wych i na wewnętrznych w prowincjach. 

Na poziomie krajowym modelowanie bezpieczeństwa ru
chu drogowego ma nieco dłuższą tradycję i stosowane są 
w nim wymienione powyżej podejścia. Podejście to poszerzył 
ostatnio Jamroz [12], wprowadzając metodę hierarchicznego 
szacowania ryzyka strategicznego w ruchu drogowym. 
Podstawą tej metody jest uzależnienie zmian poszczególnych 
czynników i miar ryzyka od zmian poziomu rozwoju społecz
nego kraju jako głównego wyznacznika funkcjonowania sys
temu transportu drogowego. Dzięki udowodnieniu tej tezy 
autor mógł przyjąć jednostkowy produkt narodowy jako 
podstawowy parametr skali prognozowanych miar i zmien
nych. Cząstkowe modele ryzyka uzależniono od wielu zmien
nych niezależnych reprezentujących parametry przestrzenne, 
demograficzne, ekonomiczne, społeczne, motoryzacyj ne, in
frastrukturalne i transportowe analizowanego kraju. Opra
cowane modele umożliwiają analizę ich wpływu na wielkość 
strat w wypadkach drogowych na poziomie strategicznym. 
Jest to nowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i autorka w swojej pracy naukowej próbuje za
aplikować takie podejście na poziomie regionalnym. Niniej
szy artykuł zawiera wstępną analizę czynników wpływają
cych na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach 
dających podstawę do budowy modeli bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla regionów.

charakterystyka zebranych danych
Stworzono bazę danych o wypadkach i czynnikach wpły
wających na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla woje
wództw obejmującą lata 1998–2008. Wzorując się na sze
roko przestudiowanej literaturze, zebrano jak najwięcej do
stępnych danych o województwach. Dane pochodzą m.in. 
z Eurostatu, GUSu, badań własnych. Niektóre z nich, 
takie jak np. dane o liczbie lekarzy, szpitali, informatyzacji 
czy zachorowań na gruźlicę są próbą scharakteryzowania 
województwa pod względem rozwoju edukacji, ochro
ny zdrowia, które jak wynika z wielu opracowań, w tym 
[12], mają znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa ru
chu drogowego. Poniżej przedstawiono zebrane dotychczas 
zmienne niezależne dla województw:

•	 dane demograficzne: liczba ludności (LM) z podziałem 
na grupy wiekowe (np. w przedziale wiekowym 15–24 
lat – ULM1524), gęstości zamieszkania (GLM) oraz 
odsetek ludności mieszkającej w miastach (ULM);

•	 dane motoryzacyjne: liczba pojazdów ogółem, samo
chodów osobowych, gęstość pojazdów osobowych 
(GSO), gęstość pojazdów ogółem (GPO), wskaźniki 
motoryzacyjne, w tym wskaźnik samochodów osobo
wych (WMSO);

•	 dane infrastrukturalne: długość dróg ogółem (LDO), 
a także z rozróżnieniem zarządzających (krajowych – 
LDK, wojewódzkich – LDW, powiatowych – LDP, 
gminnych – LDG), udział terenów zabudowanych 
(LDTZ) i niezabudowanych (LDTNZ), intensywność 
dróg, np. krajowych (ILDK);

•	 dane ekonomiczne: wskaźnik bezrobocia i dochód na
rodowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
(JPKB);

•	 dane społeczne: odsetek licealistów i studentów, 
4latków w przedszkolach, liczba osób korzystają
cych z pomocy społecznej (POMOC), zachorowania 
na gruźlicę (GRUZL), wskaźnik lekarzy na 100 
mieszkańców, komputeryzacja szkół, liczba szpitali.

Charakterystyka społeczeństwa pod względem struktu
ry wiekowej jest próbą uwzględnienia w danych najbardziej 
narażonej grupy ryzyka wśród kierowców (tu uwzględnio
no wiek 15–24 lata), a także wymienianej w literaturze 
grupy osób starszych, których percepcja niestety może po
wodować zwiększoną wypadkowość, czy to wśród kierow
ców, czy to wśród pieszych. Z oczywistych względów naj
bardziej naturalne byłoby zebranie danych o liczbie kierow
ców z podziałem na grupy wiekowe, jednak do tej pory 
autorce nie udało się uzyskać takich danych.

Jako miary ryzyka przyjęto:
•	 liczbę ofiar śmiertelnych (LZ), a także ofiarochłon

ność demograficzną ofiar śmiertelnych (ODZ),
•	 liczbę ofiar śmiertelnych wśród pieszych oraz ich ofia

rochłonność demograficzną (ODZP).

Podobnie przeanalizowano liczbę rannych, rannych pie
szych, liczbę wypadków ogółem, wypadków z pieszymi.

badania zależności między zmiennymi
Pierwszym krokiem, jaki zrobiono podczas analiz wpływu, 
była wielowymiarowa analiza korelacji liniowych. 

Na rysunku 1 przedstawiono wizualizacje korelacji li
niowych pomiędzy wybranymi miarami ryzyka, takimi jak 
liczba ofiar śmiertelnych (LZ) oraz ofiarochłonność demo

Rys. 1. Wykres wielkości korelacji liniowych dla liczby ofiar śmiertelnych (LZ) oraz ofiaro-
chłonności demograficznej ofiar śmiertelnych (ODZ).
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graficzna ofiar śmiertelnych (ODZ). W przypadku liczby 
ofiar śmiertelnych korelacja była dodatnia dla wszystkich 
przedstawionych na rysunku 1 zmiennych, natomiast 
w przypadku ofiarochłonności ofiar śmiertelnych z wszyst
kimi przedstawionymi niezależnymi była ujemnie skorelo
wana poza intensywnością dróg krajowych. 

Analizy zależności liniowej pokazały również związek ofia
rochłonności demograficznej ofiar śmiertelnych wśród 
pieszych z udziałem samochodów osobowych we flocie 
(R2=–0,26) oraz z udziałem grupy mieszkańców powyżej sie
demdziesiątego roku życia (R2=0,26). Wpływ drugiej z wy
mienionych zmiennych jest potwierdzeniem wniosków płyną
cych z literatury [13]. Ponieważ poszukiwanie zależności po
między miarami ryzyka a potencjalnymi czynnikami nie może 
sprowadzać się do badania korelacji liniowych, przeprowadzo
no analizę doboru zmiennych za pomocą metody Data Mining. 
Przykład jednej z takich analiz pokazano na rysunku 2. Jako 
najlepszą zmienną objaśniającą wybrano udział ludności miesz
kającej w miastach (ULM), następnie gęstość demo gra ficzną 
dróg ogółem (GDO), a także gęstość zamieszkania (GLM). 
Co ciekawe, wśród 10 najlepszych predyktorów znalazła się 
liczba osób korzystających z pomocy społecznej, co może być 
miarą rozwoju społecznego i zamożności populacji, podobnie 
jak liczba zachorowań na gruźlicę może być wyznacznikiem 
opieki zdrowotnej. 

Niestety powyższa metoda poszukiwania najlepszych 
zmiennych niezależnych oraz ich wpływu na zmienną za
leżną nie wskazuje na kształt funkcji, która mogłaby opisać 
ten wpływ, przez co jest mało przydatna do tworzenia kon
kretnych algorytmów opisujących rozważane powiązania. 
Pokazuje jednak pewne związki, które można wykorzystać 
podczas procesu tworzenia modelu matematycznego.

W poszukiwaniu kształtu zależności przeprowadzono ko
lejne analizy, tym razem były to analizy funkcji dopasowania. 
Na rysunku 3 pokazano wykres zależności liczby ofiar śmier
telnych od produktu krajowego brutto na osobę. Jak widać, 
teoretyczne dopasowanie funkcji kwadratowej daje całkiem 
dobre wyniki, niestety występuje zbiór danych odstających 
od pozostałych danych oraz od estymowanej krzywej. Po 
szczegółowej analizie okazało się, że są to dane dla wojewódz
twa mazowieckiego, które mimo dużego dochodu ma wyso
kie wskaźniki liczby ofiar śmiertelnych.

W przypadku miary ryzyka bardziej unormowanej, jaką 
jest ofiarochłonność demograficzna ofiar śmiertelnych 
(ODZ), pokazano próbę znalezienia funkcji zależności od od
setka ludności mieszkającej w miastach (ULM), zależność tę 
bowiem wskazała analiza klasyfikacyjna doboru zmiennych 
(rys. 2). Nie zauważono tu zbioru danych odstających, jed
nak zależność ta jest na poziomie R2=0,24 (rys. 4).

Z analiz przeprowadzonych za pomocą Data Mining 
wynikało, że gęstość obszarowa dróg ogółem ma wpływ na 
ofiarochłonność demograficzną ofiar śmiertelnych (rys. 5). 
Zarysowująca się tendencja spadkowa ofiarochłonności de
mograficznej ofiar śmiertelnych w przypadku zwiększania 
się gęstości obszarowej dróg ma w przypadku funkcji wy
kładniczej poziom dopasowania R2=0,36.

Rys. 2. Przykład zastosowania metody Data Mining do znalezienia najlepszych predyktorów 
dla ofiarochłonności demograficznej ofiar śmiertelnych (ODZ).

Rys. 3. Wykres zależności liczby ofiar śmiertelnych (LZ) od jednostkowego produktu krajowego 
brutto (JPKB).

Rys. 4. Wykres zależności ofiarochłonności demograficznej ofiar śmiertelnych (ODZ) od od-
setka ludności mieszkającej w miastach (ULM).

Rys. 5. Wykres zależności ofiarochłonności demograficznej ofiar śmiertelnych (ODZ) od gę-
stości obszarowej dróg (GDO). 33
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Wprowadzenie12

W 20113 roku na drogach w Polsce zginęło 1397 pieszych 
a 10 258 zostało rannych. Udział pieszych wśród wszystkich 
zabitych w wypadkach drogowych utrzymuje się na bar
dzo wysokim poziomie, wynosi 34% ogółu zabitych i jest 
jednym z najgorszych w Unii Europejskiej. W całej Unii4 
(UE27) udział ten to średnio 20%, a w niektórych krajach 
jak Holandia jedynie 10%. Problem wysokiego zagroże
nia pieszych na polskich drogach jest powszechnie znany 
i był opisywany w literaturze [4], [9], [10], [11]. Wciąż 
jednak nasza wiedza na temat przyczyn takiego stanu rze
czy jest niewystarczająca dla podjęcia skutecznych działań 
zaradczych. Celem referatu jest pokazanie, jak można wy
korzystać analizy i modele statystyczne wypadkowości do 
określenia głównych czynników wpływających na wysokie 
wskaźniki zagrożenia pieszych w Polsce. 

Wypadki z pieszymi w Polsce i w Unii Europejskiej
Analiza danych o wypadkach drogowych z lat 2001–2011 
(rys.1) wykazała, że po wielu latach stabilizacji nastą
pił spadek liczby zabitych pieszych w latach 2008–2010. 
Niestety, w roku 2011 pozytywna tendencja spadkowa 
z poprzednich 2 lat została zatrzymana. Nastąpił wzrost 
liczby pieszych zabitych na drogach o 13% w stosunku do 
roku poprzedniego. Zmiany te są tym bardziej niepokojące, 
że wzrost ogółu zabitych w wypadkach drogowych w tym 
samym czasie wyniósł 7%. 

W Polsce wskaźnik zagrożenia pieszych, wyrażony 
liczbą zabitych na 1 milion mieszkańców, spadł z 49 
w roku 2001 do 37 w roku 2011. Znaczny spadek zagro
żenia nastąpił prawie we wszystkich grupach wiekowych. 
Wskaźnik zagrożenia w 2011 roku wzrósł jedynie dla 
osób w wieku 60–64 lat (o 10%) oraz 80–84 lat (o 5%) 

1 Prof. PW, dr hab. inż., Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 
p.olszewski@il.pw.edu.pl

2 Mgr inż., Instytut Transportu Samochodowego, anna.zielinska@its.waw.pl
3 Źródło: Komenda Główna Policji , System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) 

– dla 2011 roku dane wstępne.
4 Źródło: Europejska Baza Danych CARE, Komisja Europejska DG Move 

bADAnIA I MODELOWAnIE bEZPIEcZEńStWA PIESZych  
W RUchU DROGOWyM

AnALySIS AnD MODELLInG Of PEDEStRIAn SAfEty In ROAD tRAffIc

Piotr Olszewski1

Anna Zielińska2

Rys. 1. Piesi zabici w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2001–2011.

Rys. 2. Zagrożenie pieszych w Polsce w 2001, 2011 r. i krajach Unii Europejskiej w 2009 r. 
(zabici piesi na 1 mln mk.).

(rys. 2). Wciąż jednak dla wszystkich grup wiekowych za
grożenie pieszych jest znacznie wyższe niż w krajach UE, 
w której w 2009 roku zginęło 16 pieszych na 1 milion 
mieszkańców. Różnica pomiędzy Polską a UE jest szcze
gólnie duża dla osób w wieku średnim i starszych (po 40 
roku życia).

Analiza porównawcza danych z roku 2001 i 2011 
(tab. 1, rys. 3) nie wykazała znaczących różnic w strukturze 
rodzajowej ofiar i okoliczności wypadków. Podobnie jak 10 
lat wcześniej zabici piesi stanowią 34% ogółu zabitych 
w wypadkach drogowych. Większość zabitych pieszych to 
mężczyźni (73%). Udział pieszych zabitych w obszarach za
budowanych zwiększył się z 63% do 65%. Nastąpił rów
nież wzrost udziału procentowego zgonów pieszych w nocy. 
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W 2011 roku aż 73% zabitych pieszych zostało potrąco
nych w warunkach ograniczonej widoczności. W krajach 
Unii Europejskiej piesi zabici w nocy oraz o świcie lub 
zmroku stanowią 58% [3].

Porównanie wskazało na istotne różnice sytuacji w Polsce 
i w krajach Unii (UE22 – bez Bułgarii, Cypru, Irlandii, 
Litwy, Szwecji). Wzrost udziału pieszych wśród zabitych 
w wypadkach drogowych w miesiącach zimowojesiennych 
jest w Polsce znacznie większy niż w innych krajach (rys. 4). 
Co więcej, różnice między Polską a UE w tej kwestii przez 
ostatnie 10 lat nie maleją i w miesiącach zimowych docho
dzą do 20%. 

 Wypadki z pieszymi w porze popołudniowo-wieczornej
Ze względu na zwiększone zagrożenie pieszych w miesią
cach jesiennozimowych podjęto próbę dokładniejszego 
zbadania tego zjawiska. Porównano dane o wypadkach 
z trzech lat (2009–2011) dla okresów jesiennozimowych 
(październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) 
i okresów wiosennoletnich (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień). Stwierdzono (rys. 5), że w miesiącach 
jesiennozimowych następuje gwałtowny wzrost liczby pie
szych zabitych w godzinach późno popołudniowych (godz. 
16:00–21:59). W miesiącach jesiennozimowych w godzi
nach tych ginie 63% pieszych, podczas gdy w miesiącach 
wiosennoletnich odpowiednio 37%. 

Wzrost zagrożenia ma bezpośredni związek z oświetle
niem, a właściwie dłuższym okresem ciemności w miesiącach 
jesiennozimowych. Niekorzystny wpływ ma tu też zmiana 
czasu na zimowy, co powoduje że od końca października do 
końca marca zmrok zapada o godzinę wcześniej. Piesi po 
zmroku są gorzej widoczni, ale też sami gorzej widzą. W ta
beli 2 porównano liczbę zabitych pieszych dla obu okresów 
– ostatnia kolumna przedstawia procentowy wzrost liczby 
zabitych w okresie jesiennozimowym. Średnio ten wzrost 
zagrożenia pieszych wynosi 249% czyli 2,5 razy. W tabeli 2 
okoliczności dla których wzrost zagrożenia jest ponadprze
ciętny podkreślono wytłuszczeniem. Analiza wieku zabitych 
pieszych wykazała, że zwiększone zagrożenie w ciemnych 
porach dnia dotyczy osób powyżej 35 roku życia, a szczegól
nie osób w wieku powyżej 64 lat i dla osób tych jest trzy razy 
wyższe niż w miesiącach wiosennoletnich (rys. 6, tab. 2). 
Bardziej zagrożeni w nocy są też pijani piesi.

Piesi zabici w wypadkach drogowych w Polsce w 2001 i 2011 roku 

Kategoria zabitych pieszych 
liczba

2001 2011 (dane wstępne)

% liczba %

Płeć
kobiety 558 30% 379 27%

mężczyźni 1 305 70% 1 013 73%

Obszar
niezabudowany 686 37% 489 35%

zabudowany 1 180 63% 908 65%

Oświetlenie

dzień 615 33% 377 27%

noc – droga oświetlona 454 24% 369 26%

noc – droga nieoświetlona 601 32% 492 35%

świt/zmrok 196 11% 159 12%

Razem zabici piesi 1866 34% 1 397 34%

Ogółem zabici w wypadkach drogowych 5 534   4 170  

 Tabela 1

Rys. 3. Piesi zabici w wypadkach drogowych w Polsce w 2001 i 2011 roku – procentowe 
udziały wg pory dnia.

Rys. 4. Udział pieszych wśród zabitych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2001  
i 2011 oraz w 22 krajach Unii Europejskiej (2009) wg miesięcy.

Rys. 5. Piesi zabici w wypadkach drogowych w Polsce wg pory dnia i pory roku w latach 2009–2011.

Rys. 6. Piesi zabici w wypadkach drogowych w miesiącach jesienno-zimowych i wiosenno-
-letnich w latach 2009–2011 w godz. 16:00–21:59.
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Model ciężkości wypadków z pieszymi

Metoda regresji logistycznej
Modelowanie ciężkości wypadku pozwala na określenie 
wpływu różnych czynników na ryzyko śmierci pieszego 
przy potrąceniu. Do metod statystycznych stosowanych 
w takiej analizie zalicza się regresję logistyczną i uporząd
kowany probit. Przykłady takich zastosowań są opisane 
w literaturze [1] [5] [6] [7] [8]. 

Najprostszy sposób zdefiniowania ciężkości wypadku to 
podział według skutków: wypadki ze skutkiem śmiertelnym 
oraz potrącenia pieszych skutkujące tylko obrażeniami. Tak 
więc zmienna zależna jest dychotomiczna i możemy zastoso
wać binarny model logitowy dla wyrażenia prawdopodo
bieństwa skutku śmiertelnego. Prawdopodo bień stwo śmier
ci (Pfn) dla pieszego n można wyrazić wzorem: 

        
(1)

gdzie:
Pfn – prawdopodobieństwo śmierci potrąconego pie

szego n 
g(xn) – funkcja atrybutów dla pieszego n.

Można przyjąć, że funkcja g(x) jest kombinacją liniową K 
zmiennych objaśniających oraz współczynników:

(2)

gdzie:
Xn – wektor zmiennych objaśniających dla potrąco

nego pieszego n
b – wektor współczynników modelu.

Dane o wypadkach 
Do kalibracji modelu wykorzystano zbiór danych o 11 191 
przypadkach potrącenia pieszego przez pojazdy samochodowe 
w Polsce w 2010 roku. Spośród tych ofiar 1163 osoby (10.4%) 
zginęły na miejscu lub zmarły w ciągu 30 dni od wypadku. 
Liczba ta jest nieco mniejsza niż faktyczna liczba zabitych pie
szych w Polsce w roku 2010, gdyż pominięto szereg przypad
ków dla których brakowało kompletnych danych. 

Celem analizy była identyfikacja czynników zwiększają
cych ryzyko śmierci przy potrąceniu. Dlatego też – po 
wstępnej selekcji – wybrano następujące zmienne jako po
tencjalnie objaśniające ciężkość wypadku (poziomy podano 
w nawiasach): teren zabudowany (tak, nie), typ obszaru 
(miasto duże – ponad 100 tys. mieszkańców, miasto małe 
– poniżej 100 tys. mieszkańców, obszar zamiejski), typ drogi 
(dwujezdniowa, jednojezdniowa, jednokierunkowa), ogra
niczenie prędkości, lokalizacja wypadku (na jezdni, przej
ście dla pieszych, skrzyżowanie z sygnalizacją, inne), oświe
tlenie (światło dzienne, ciemność droga oświetlona, ciem
ność droga nieoświetlona), charakterystyka pieszego (płeć, 
wiek). Dla zmiennych jakościowych zdefiniowano szereg 
zmiennych zerojedynkowych.

 Tabela 2

Piesi zabici w wypadkach drogowych w Polsce  
w godz. 16:00–21:59, w latach 2009–2011

Okoliczności/ 
charakterystyka ofiar

Okres jesienno-zimowy 
październik-marzec 

Okres wiosenno-letni 
kwiecień-wrzesień

Wzrost 
zagrożenia  

październik-
-marzecliczba % liczba %

Razem 1543 100% 620 100% 249%

Wiek: 0–14 lat 16 1% 27 4% 59%

Wiek: 15–24 lat 78 5% 49 8% 159%

Wiek: 25–34 lat 105 7% 63 10% 167%

Wiek: 35–44 lat 182 12% 68 11% 268%

Wiek: 45–54 lat 347 22% 122 20% 284%

Wiek: 55–64 lat 357 23% 131 21% 273%

Wiek: 65 lat i więcej 432 28% 146 24% 296%

Pieszy pod wpływem 
alkoholu 215 14% 71 11% 303%

Opady deszczu 267 17% 77 12% 347%

Pochmurno 486 31% 84 14% 579%

Obszar zabudowany 970 63% 396 64% 245%

Obszar niezabudowany 573 37% 224 36% 256%

Przejście dla pieszych  
bez sygnalizacji,  
na skrzyżowaniu 

36 2% 23 4% 157%

Przejście dla pieszych  
z sygnalizacją,  
na skrzyżowaniu

20 1% 15 2% 133%

Przejście dla pieszych  
bez sygnalizacji,  
poza skrzyżowaniem

136 9% 36 6% 378%

Przejście dla pieszych  
z sygnalizacją,  
poza skrzyżowaniem 

10 1% 10 2% 100%

Droga krajowa 523 34% 213 34% 246%

Droga wojewódzka 329 21% 107 17% 307%

Droga powiatowa 303 20% 113 18% 268%

Droga gminna 62 4% 22 4% 282%

Prędkość dopuszczalna  
do 50 km/h 923 60% 391 63% 236%

Prędkość dopuszczalna 
ponad 50 km/h 620 40% 229 37% 271%

Dalsze analizy tego zjawiska wykazały (tab. 2), że 
zwięk szone zagrożenie pieszych w godzinach popołudnio
wych w miesiącach jesiennozimowych występuje, gdy do
datkowo pada deszcz lub jest pochmurno. Statystyka poka
zuje pozytywny wpływ sygnalizacji świetlnej: na przejściach 
dla pieszych z sygnalizacją wzrost zagrożenia jest niewielki 
(przy skrzyżowaniach) lub go nie ma (poza skrzyżowania
mi). Natomiast przejścia bez sygnalizacji położone poza 
skrzyżowaniami charakteryzują się 3,8 razy większym za
grożeniem w okresie jesiennozimowym. 

Na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
od października do marca liczba zabitych pieszych jest pra
wie trzy razy większa niż w analogicznych godzinach od 
kwietnia do września. Również na drogach z prędkością do
puszczalną powyżej 50 km/h liczba zabitych pieszych 
w miesiącach zimowych jest 2,7 razy większa niż w miesią
cach letnich.

g(x
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Wyniki
Do oszacowania prawdopodobieństwa śmierci pieszego po
trąconego w wypadku drogowym sformułowano binarny 
model logitowy. Zmienna zależna przyjmuje wartość 1, 
gdy wypadek kończy się śmiercią pieszego, a 0 w innym 
przypadku. Wyniki kalibracji modelu przedstawiono w ta
beli 3. Model posiada dobrą zgodność statystyczną, war
tość statystyki χ2 wynosi 1429 przy 11 stopniach swobody. 
Wszystkie wstępnie wybrane zmienne objaśniające oka
zały się statystycznie istotne na poziomie istotności 1% 
(P[|Z|>z] <0,01), z wyjątkiem zmiennych zerojedynko
wych oznaczających teren zabudowany oraz lokalizację = 
skrzyżowanie z sygnalizacją. Zmienna „obszar zabudowa
ny” jest skorelowana ze zmienną „typ obszaru” = miasto 
i obie zmienne nie powinny być używane razem w jednym 
modelu. 

frastruktura dla pieszych (chodniki, przejścia przez jezdnie), 
a opieka medyczna bardziej dostępna i na wyższym pozio
mie. Lokalizacja wypadku na jezdni w porównaniu do in
nych lokalizacji (chodnik, pobocze, przejście dla pieszych) 
zwiększa ryzyko śmierci 1,62 razy. 

Według skalibrowanego modelu największy wpływ na 
ryzyko śmierci pieszego mają warunki oświetlenia. Ryzyko 
śmierci pieszego potrąconego w ciemności (noc, droga nie
oświetlona) jest 3,37 razy większe, niż gdy do wypadku doj
dzie w dzień. Iloraz szans śmierci dla przypadku nocy i oświe
tlenia drogi lub dla okresu świtu/zmroku wynosi 2,08. 

Zastanawiającym wynikiem jest to, że ryzyko śmierci 
jest 1,61 razy większe, gdy potrąconym pieszym jest męż
czyzna. Początkowo wydawało się, że ma to związek z alko
holem – wśród potrąconych pieszych pod wpływem alko
holu jest więcej mężczyzn niż kobiet. Jednakże okazuje się, 
że bycie pod wpływem alkoholu nie zwiększa ryzyka śmier
ci potrąconego pieszego. Tak więc można przypuszczać, że 
mężczyźni mają skłonności do zachowań bardziej ryzykow
nych, takich jak chodzenie po jezdni w ciemności lub prze
chodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. 

Dla zmiennych ciągłych możemy wykorzystać równanie 
(2) do pokazania wpływu wielkości zmiennej na prawdopo
dobieństwo śmierci potrąconego pieszego. Rysunek 8 
przed stawia zależność pomiędzy Pf a wiekiem i płcią ofiary. 
Wartości prawdopodobieństwa obliczono, zakładając śred
nie wartości pozostałych zmiennych w równaniu. W po
równaniu do osoby 20letniej, prawdopodobieństwo śmier
ci po potrąceniu dla 50letniego pieszego jest 2,5 razy wyż

Wyniki regresji logistycznej

Charakterystyka  Zmienna Współczynnik b b/błąd 
standard. P[|Z|>z]

 Stała modelu –5,3356 –14,907 0,000

Typ obszaru 
 Miasto–duże = 1  –0,9044  –8,782 0,000 

 Miasto–małe = 1  –0,5570  –6,005 0,000 

Typ drogi
 Dwujezdniowa = 1  0,5505  4,993 0,000 

Ograniczenie prędkości km/h  0,0178  4,677 0,000 

Lokalizacja
 Na jezdni = 1  0,4792  5,473 0,000 

Skrzyżowanie z sygnalizacją = 1  –0,1168  –0,815 0,415 

Oświetlenie
 Ciemność bez oświetlenia = 1 1,1984 11,460 0,000 

 Ciemność z oświetleniem = 1 0,7352 9,036 0,000 

Pieszy
 Płeć: mężczyzna = 1  0,4763  6,261 0,000 

 Wiek (lat)  0,0328  19,027 0,000 

Liczba obserwacji 
Funkcja log-wiarygodności 
Ograniczona funkcja log-wiarygodności 
Chi-kwadrat (χ2) 
Liczba stopni swobody 
Pr[χ2 > wartość krytyczna] 

11191
–3018,9 
–3733,5

1429,0 
11

0,000 

 Tabela 3

Współczynniki b dla statystycznie istotnych zmiennych 
jakościowych w regresyjnym modelu logistycznym można 
wykorzystać do obliczenia „ilorazu szans” śmierci pieszego 
potrąconego w określonych okolicznościach. Iloraz szans 
wyraża się następującym wzorem: 

  
Iloraz szans (xi) = exp(bi)  (3)

Iloraz szans w tym wypadku wyraża, ile razy bardziej 
prawdopodobna jest śmierć pieszego, gdy zachodzi dana 
okoliczność w stosunku do sytuacji, gdy ta okoliczność nie 
występuje. Na przykład iloraz szans śmierci pieszego wyno
si 1,68, gdy do wypadku potrącenia dojdzie na drodze 
dwujezdniowej (czyli ryzyko śmierci jest wtedy 1,68 razy 
większe niż na drodze jednojezdniowej). Rysunek 7 przed
stawia ilorazy szans obliczone dla zmiennych jakościowych. 

Jak można się tego spodziewać, ryzyko śmierci potrąco
nego pieszego jest niższe na terenie miast dużych (0,39 
razy) oraz miast małych (0,57 razy) w porównaniu z obsza
rami zamiejskimi. Można to wytłumaczyć tym, że w mia
stach prędkości pojazdów są na ogół niższe, lepsza jest in

Rys. 7. Iloraz szans śmierci pieszego dla różnych okoliczności potrącenia.

Rys. 8. Szacowane prawdopodobieństwo śmierci potrąconego pieszego w zależności od wie-
ku i płci.
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sze, a dla osoby 80letniej 6 razy wyższe. Efekt płci jest 
wyraźnie widoczny na rysunku 8 – jest to zgodne z ilora
zem szans równym 1,61 dla mężczyzn. 

Rysunek 9 przedstawia zależność pomiędzy prawdopodo
bieństwem śmierci pieszego Pf  a prędkością dopuszczalną 
w miejscu zdarzenia. Według skalibrowanego modelu logi
stycznego prawdopodobieństwo śmierci rośnie o 21% na 
każde 10 km/h wzrostu dozwolonej prędkości. Należy pod
kreślić, że faktyczna prędkość pojazdu w momencie wypad
ku nie jest znana – możemy tylko przypuszczać, że była sko
relowana z prędkością dozwoloną na drodze. Rysunek 9 po
kazuje jak potencjalnie szkodliwa jest krajowa praktyka 
zwiększania dozwolonej prędkości na obszarach zabudowa
nych do 60 km/h w godzinach nocnych (23:00 do 5:00).

kształtowanie bezpieczniejszych rozwiązań drogowych i kon
strukcji pojazdów minimalizujących skutki potrąceń. Jak 
wynika z przedstawionych analiz zagrożenia pieszych w dużej 
mierze dotyczą osób starszych. Przy kształtowaniu przestrze
ni miejskiej należy znacznie więcej uwagi poświęcać stworze
niu przyjaznych, bezpiecznych warunków dla mieszkańców. 
Żeby doprowadzić do zmniejszenia liczby zabitych pieszych, 
konieczne jest powszechne stosowanie w obszarach miejskich 
technicznych środków uspokajania ruchu, zmuszających kie
rowców do zmniejszenia prędkości, szczególnie przed przej
ściem dla pieszych. Wprowadzanie stref zamieszkania, w któ
rych przestrzeń ulicy jest przeznaczona przede wszystkim dla 
pieszych, sygnalizacji wzbudzanej przez pieszych (zamiast 
kładek i przejść podziemnych), powinna dopro wadzić do 
znacznego spadku zagrożenia pieszych na obszarach miejs
kich i przechodzących przez małe miejscowości. Poza obsza
rami zabudowanymi jedynym bezpiecznym roz wią  zaniem 
wydaje się separacja ruchu pieszego od ruchu samochodów. 
Ważne jest takie kształtowanie dróg pozamiejskich, aby pie
szy nie był zmuszony do poruszania się po jezdni [4], co jest 
szczególnie niebezpieczne w nocy, kiedy widoczność jest 
ograniczona do zasięgu świateł pojazdu. Należy również 
podjąć starania w celu wyeliminowania z polskich dróg pija
nych pieszych.
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Podsumowanie
Na podstawie ogólnych analiz danych o zabitych pieszych, 
a także oszacowanych ilorazów szans (ryzyka śmierci po
trąconego pieszego) można powiedzieć, że najważniejsze 
czynniki zagrożenia pieszych to ciemność bądź słabe oświe
tlenie. Najbardziej niebezpieczną dla pieszych porą dnia są 
godziny 16:00–21:59, a najgorszą porą roku są miesiące je
siennozimowe (październik–marzec), kiedy to okres ciem
ności obejmuje popołudniowy szczyt ruchu. Wyniki mode
lowania ciężkości wypadków pokazują, że większe ryzyko 
śmierci występuje w następujących okolicznościach: brak 
oświetlenia, droga dwujezdniowa, lokalizacja wypadku 
na jezdni, wyższa prędkość dozwolona, obszar zamiejski. 
Ryzyko śmierci rośnie też wraz z wiekiem pieszego oraz gdy 
ofiarą jest mężczyzna. 

Wyniki analiz wskazują, że więcej uwagi należy poświę
cić dobremu oświetleniu dróg i przejść dla pieszych na tere
nach zabudowanych. Dozwolona prędkość na terenach za
budowanych w godzinach nocnych powinna pozostać na 
poziomie 50 km/h. Kampanie na rzecz bezpieczeństwa pie
szych powinno się kierować nie tylko do dzieci, ale także do 
osób dorosłych i starszych, szczególnie tych, którzy poru
szają się po drogach pieszo po zmroku. Wydaje się, że na
kłonienie dorosłych pieszych na terenach niezabudowa
nych, aby nosili elementy odblaskowe na zimowym ubra
niu może przynieść pozytywne skutki. 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej [2] podsta
wowym sposobem zmniejszenia zagrożenia pieszych jest 

Rys. 9. Szacowane prawdopodobieństwo śmierci potrąconego pieszego w zależności od ob-
szaru i dozwolonej prędkości.
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Wprowadzenie12

SOL (Save Our Lives) – to projekt współfinansowany 
z Programu Operacyjnego – Europa Środkowa, w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program dla Europy 
Środkowej jest programem Unii Europejskiej wspierającym 
współpracę transnarodową pomiędzy państwami tej części 
Europy w celu poprawy innowacyjności, dostępności, stanu 
środowiska, konkurencyjności i atrakcyjności miast i regio
nów. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007–2013 [3].

Biorąc pod uwagę złożoność problemów bezpieczeń
stwa ruchu drogowego (brd), jakim muszą stawić czoło 
państwa należące do obszaru Europy Środkowej i cele pro
gramu dla tej części Europy, kilka instytucji doświadczo
nych w pracach na rzecz brd i pochodzących z tego regionu 
aplikowało o realizację projektu, który dzięki swojemu za
sięgowi i doświadczeniu zaangażowanych partnerów mógł
by pozytywnie wpłynąć na zmianę sytuacji w ruchu drogo
wym. Projekt ten został pozytywnie oceniony przez 
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wiedniu i w 
ten sposób w marcu 2010 rozpoczęły się pierwsze prace 
w ramach inicjatywy SOL [4]. Projekt zakończy się w mar
cu 2013 roku. 

Podjęcie przez realizatorów projektu SOL tematyki bez
pieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego rozwoju 
transportu wynikało z następujących przesłanek:

•	 bezpieczeństwo ruchu drogowego ciągle nie jest do
ceniane przez decydentów w krajach Europy Środko
wej, a jeśli jest, to bardzo często staje się ono przed
miotem sporów oraz potyczek politycznych;

•	 nakłady finansowe kierowane są głównie w stronę 
rozwoju infrastruktury drogowej, ale już niekoniecz
nie w stronę zrównoważonego rozwoju transportu;

1 Dr inż., Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Politechnika Gdańska, jzukowska@pg.gda.pl

2 Mgr inż., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD 
w Olsztynie,

Joanna Żukowska1

Krzysztof Piskorz2

•	 brakuje profesjonalistów – ludzi z odpowiednią wie
dzą i umiejętnościami, którzy umieliby podejmować 
efektywne działania na rzecz kreowania zrównoważo
nego transportu;

•	 brakuje systemów zarządzania bezpieczeństwem ru
chu drogowego, obserwuje się brak koordynacji, pla
nowania i ewaluacji działań, w szczególności na po
ziomie lokalnym.

Pomimo powyższych braków istnieje w krajach Europy 
Środkowej bardzo wiele przykładów realizacji dobrych i sku
tecznych programów oraz działań rozwiązujących proble
my zrównoważonego transportu. Ambicją projektu SOL 
jest stać się jednym z nich.

cele i oczekiwane rezultaty projektu SOL
Nadrzędnym celem projektu SOL jest promowanie w kra
jach Europy Środkowej zrównoważonego podejścia do roz
woju transportu i mobilności oraz wzrost świadomości 
związanej z problemami niebezpieczeństwa w ruchu dro
gowym, co zdecydowanie przyczyni się do wzrostu jakości 
życia społeczeństw krajów partnerskich projektu. 

Partnerzy projektu zamierzają osiągnąć ten cel poprzez 
opracowanie uniwersalnej metodyki tworzenia i wdrażania 
strategii i programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
bazującej na najlepszych światowych doświadczeniach, któ
ra będzie łatwo adaptowalna w zróżnicowanych warunkach 
krajów Europy Środkowej [4]. Metodyka ta jest dedykowa
na działaniom na poziomie regionalnym oraz lokalnym 
i zakłada tworzenie w ramach tych społeczności kompe
tentnych struktur zarządzających brd, odpowiedzialnych za 
rozwiązywanie problemów związanych z negatywnymi 
skutkami funkcjonowania transportu drogowego na swoim 
terenie. 

Dodatkowo zakłada się również, że lokalni partnerzy 
projektu zostaną przeszkoleni i otrzymają szerokie wsparcie 
w zakresie technik komunikacji i promocji strategii popra
wy brd i wdrażanych planów działań. Ważny jest również 
fakt, że projekt zakłada budowę porozumień partnerskich, 

PROJEKt SOL – KOMPLEKSOWA StRAtEGIA POPRAWy  
bEZPIEcZEńStWA RUchU DROGOWEGO W EUROPIE

SOL PROJEct – A cOMPREhEnSIvE ROAD SAfEty  
StRAtEGy fOR cEntRAL EUROPE
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struktur i powiązań, która zapewni kontynuację podejmo
wanych działań nawet po zakończeniu jego realizacji w wy
branych miejscach pilotażowych.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:
•	 lepsze i skuteczniejsze planowanie działań z zakresu 

brd w miastach i regionach pilotażowych projektu;
•	 skoordynowana, wielosektorowa i multidyscyplinar

na współpraca w zakresie działań na rzecz bezpie
czeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego trans
portu w miastach i regionach pilotażowych;

•	 wdrażanie projektów, których realizacja wynika z rze
telnych analiz i badań, a nie z niczym nie popartych 
decyzji arbitralnych;

•	 rozwój międzynarodowej sieci współpracy i powiązań 
osób oraz instytucji mających wspólną wizję bezpie
czeństwa ruchu drogowego;

•	 stworzenie zestawu narzędzi dla pozostałych miast i re
gionów Europy Środkowej, pozwalającego na samo
dzielne wdrażanie idei i założeń projektu SOL w przy
szłości.

Partnerstwo w projekcie SOL
W projekt SOL zaangażowanych jest 12 partnerów 
z obszaru Europy Środkowej: z Włoch, Austrii, Niemiec, 
Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier. Partnerem 
wiodącym jest włoska agencja ALOT (Agency of East 
Lombardy for Transport and Logistic). Polscy partnerzy to: 
Instytut Transportu Samochodowego (ITS) z Warszawy 
i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne 
Centrum BRD (WORD–RCBRD) z Olsztyna (rys.1). 

Instytut Transportu Samochodowego jest odpowiedzial
ny za realizację pakietu zadaniowego dotyczącego oceny 
stanu i systemu brd w obszarze Europy Środkowej, a także 
analizę interesariuszy projektu na każdym poziomie jego 
realizacji. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – 
Regionalne Centrum BRD natomiast za pilotażowe wdro
żenie strategii i planów działań na rzecz brd opracowanych 
dla wybranych społeczności lokalnych w regionie warmiń
skomazurskim. 

Projekt SOL realizowany jest zgodnie z wizją, którą w po
czątkowej fazie prac projektowych stworzyli jego partnerzy 

(rys. 2). Długofalowa wizja SOL zakłada, iż miasta i regio
ny, w których realizowane będą działania pilotażowe, staną 
się obszarami wolnymi od śmiertelnych i ciężko rannych 
ofiar. Opiera się również na założeniu, że tylko na podsta
wie dokładnych danych o stanie bezpieczeństwa ruchu dro
gowego, badań i analiz można stworzyć innowacyjne pro
gramy i strategie brd. Do tego celu należy efektywnie wy
korzystać możliwości komunikacji i rozpowszechniania in
formacji oraz istniejące dobre praktyki w tym zakresie. 
Istotnym elementem jest również budowanie partnerstwa 
obejmującego przedstawicieli różnych sektorów zaintereso
wanych realizacją programów brd. Kolejną ważną kwestią 
jest zaangażowanie społeczności lokalnych, aktywnych 
i zdeterminowanych w dążeniu do celu i zainteresowanych 
budową efektywnego systemu zarządzania brd. Ostatnim 
elementem wizji jest stworzenie transnarodowej sieci po
wiązań, która pomoże w jej skutecznej realizacji zamierzeń 
poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk 
oraz szeroko rozumianą współpracę, również już po zakoń
czeniu realizacji projektu SOL.

Rys. 1. Instytucje uczestniczące w projekcie SOL (www.sol-project.eu).

Rys. 2. Wizja Projektu SOL (www.sol-project.eu).

Współpraca partnerska w działaniach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego ma ogromne znaczenie z punktu widze
nia metodyki przyjętej w projekcie SOL. Chociażby z tego 
względu, że brd to problem multidyscyplinarny i multisek
torowy (m.in. infrastruktura, technologie, uczestnicy ruchu 
drogowego). Tylko kooperacja między poszczególnymi sek
torami przynosi najlepsze efekty. Stąd w Programie dla 
Europy Środkowej i w projekcie SOL działania w bardzo 
dużej mierze oparte są na współpracy regionów. Współ
działanie na poziomie społeczności lokalnych ma zawsze 
ogromne znaczenie, bo mobilizuje tych, których podejmo
wane działania bezpośrednio dotyczą, gdyż w gruncie rze
czy pracując na rzecz projektu, pracują oni dla samych sie
bie. Zgodnie z regułą subsydiarności wprowadzoną przez 
traktat z Maastricht w 1992 roku, [10] jedną z podstawo
wych zasad ustrojowych Unii Europejskiej jest fakt, że spo
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łeczności lokalne powinny odgrywać główną rolę w działa
niach zmierzających do redukcji liczby ofiar wypadków 
drogowych. Zasada ta mówi, że na szczeblu wspólnotowym 
należy podejmować tylko te działania, których przeniesie
nie na wyższy szczebel oznacza większą skuteczność i efek
tywność niż w przypadku, gdyby prowadzenie stosownych 
akcji pozostawić w wyłącznej kompetencji rządów poszcze
gólnych państw członkowskich [7]. 

Właśnie dlatego projekt SOL zakłada stworzenie sieci 
zaangażowanych społeczności lokalnych, które wymieniać 
się będą dobrymi praktykami i doświadczeniami. Aktywność 
tej sieci to również mobilizowanie ludzi do działań zmierza
jących do redukcji liczby ofiar wypadków drogowych na 
swoim terenie i wypracowanie efektywnych rozwiązań w kon
tekście zrównoważonego transportu. Dodatkowo partne
rzy projektu SOL wesprą działania w ramach Europejskiej 
Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (www.erscharter.
eu). Założyli bowiem, że każdy z partnerów projektu wska
że co najmniej trzy lokalne instytucje współdziałające we 
wdrażaniu projektu SOL w miejscowościach pilotażowych, 
które przystąpią następnie do podpisania Europejskiej 
Kar ty BRD.

Metodyka prowadzenia projektu
Wszystkie działania realizowane w projekcie SOL po
dzielono na sześć pakietów zadaniowych (WP – Working 
Package). Liderem każdego pakietu została inna instytucja 
partnerska (tab. 1). Partnerzy, których zadaniem w pro
jekcie jest wdrożenie działań pilotażowych, nie koordynują 
realizacji pakietów zadaniowych, biorą natomiast w nich 
aktywny udział. Tematyka poszczególnych pakietów zada
niowych projektu SOL obejmuje następujące zagadnienia:

•	 WP 1 – koordynacja i zarządzanie projektem,
•	 WP 2 – komunikacja, zarządzanie wiedzą i rozpo

wszechnianie informacji,
•	 WP 3 – analiza i ocena stanu i systemu bezpieczeń

stwa ruchu drogowego,
•	 WP 4 – opracowanie strategii i planów działań,
•	 WP 5 – wdrożenie planów działań, monitoring i ewa

luacja ich realizacji,
•	 WP 6 – zapewnienie ciągłości wdrożonych działań.

W tabeli 1 zestawiono instytucje partnerskie projektu 
SOL i role, jakie zostały im przypisane w projekcie. 

W Polsce za opracowanie strategii brd i wdrożenie dzia
łań pilotażowych w wybranych miejscowościach odpowia
da WORD Olsztyn, który jest koordynatorem tych działań 
w województwie warmińskomazurskim i podobnie jak po
zostali partnerzy przyjął wspólną metodykę zarządzania 
projektem. Zgodnie z nią realizacja zadań w wymiarze za
rządzania i koordynacji projektu (WP 1) w całości spoczy
wa na WORD zie, jego zapleczu administracyjnym oraz 
Regionalnym Centrum BRD. Prace w pozostałych pakie
tach roboczych wykonywane są natomiast wspólnie z ze
społami lokalnymi reprezentującymi wybrane miejscowości 
pilotażowe: Barczewo, Nidzicę i Olsztyn. Zespołom tym 
przewodniczą koordynatorzy wybrani spośród lokalnych 

Instytucje partnerskie projektu SOL i ich rola
Partner 
projektu Nazwa instytucji Kraj Rola w projekcie

PP1 (lider 
projektu)

A.L.O.T. – Agencja Transportowo–
Logistyczna we wschodniej 
Lombardii

Włochy Lider WP1: Koordynacja 
i zarządzanie projektem

PP2 FGM–AMOR – Austriacki Instytut 
Badawczy Mobilności

Austria Lider WP2: Komunikacja, 
zarządzanie wiedzą i rozpo-
wszechnianie informacji

PP3 Prowincja Styrii – Wydział Ruchu 
drogowego 

Austria Wdrożenie działań pilotażowych

PP4 Instytut Geografii – Uniwersytet 
Tubingen

Niemcy Lider WP6: Zapewnienie cią-
głości wdrożonych działań

PP5 HBH Project Czechy Wdrożenie działań pilotażowych

PP6  ITS – Instytut Transportu 
Samochodowego

Polska Lider WP3: Analiza i ocena 
stanu i systemu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego

PP8 Uniwersytet w Zilinie Słowacja Wdrożenie działań pilotażowych

PP9 GRSP Hungary – Globalne 
Partnerstwo dla BRD na Węgrzech

Węgry Lider WP4: Opracowanie 
strategii i planów działań

PP10 KTI – Instytut Naukowy Transportu Węgry Lider WP5: Wdrożenie planów 
działań, monitoring i ewaluacja 
ich realizacji

PP11 AMZS – Automobilklub Słowenia Wdrożenie działań pilotażowych

PP12 ZAS – Stowarzyszenie Szkół Nauki 
Jazdy

Słowacja Wdrożenie działań pilotażowych

PP13 WORD Olsztyn Polska Wdrożenie działań pilotażowych

 Tabela 1

partnerów. Pewien zakres działań realizowany jest również 
wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego w War
szawie, który jest łącznikiem prac lokalnych i krajowych, 
w tym związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady 
SOLAB i promocją projektu.

Rada konsultacyjna SOLAb
Bardzo ważnym założeniem realizacji projektu SOL jest po
wołanie tzw. Rad Konsultacyjnych (SOL Advisory Board). 
Rady takie powstaną na każdym szczeblu zarządzania pro
jektem, tj. międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 
Ich celem jest nadzór nad zgodnością kierunków realizacji 
projektu SOL z europejską, krajowymi i regionalnymi strate
giami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspiera
nie prac w projekcie poprzez budowanie silnych porozumień 
z odpowiednimi partnerami w miejscach pilotażowych, oce
na postępów realizacji projektu oraz wykorzystanie doświad
czeń i rezultatów realizacji projektu, a także powielanie ich 
w innych miastach i regionach pilotażowych [7].

Rada Konsultacyjna SOL pełni następujące funkcje:
•	 monitoruje działania realizowane w ramach projektu 

SOL,
•	 zapewnia harmonizację z odpowiednimi programami 

krajowymi,
•	 rozpowszechnia rezultaty projektu,
•	 pomaga w pozyskaniu partnerów do współpracy,
•	 wykorzystuje efekty projektu do promocji bezpie

czeństwa ruchu drogowego.

Na poziomie międzynarodowym w skład rady weszli 
przedstawiciele następujących kluczowych dla brd instytu
cji europejskich:
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•	 ETSC – European Transport Safety Council – Euro
pejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, Bruksela 
(Belgia) – Programy poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i plany działań;

•	 GRSP – Global Road Safety Partnership of the In
ternational Red Cross – Światowe Partnerstwo Bez
pieczeństwa Ruchu Drogowego przy Międzynaro
dowym Czerwonym Krzy żu, Genewa (Szwajcaria) 
– Szkole nia z zakresu tematyki bezpieczeństwa ru
chu drogowego;

•	 Cities for Mobility CfM – Światowa sieć interesariu
szy działająca na rzecz zrównoważonej mobilności 
w miastach, Stuttgart (Niemcy) – Bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i zrównoważona mobilność;

•	 Cities for Children CfC – Europejska sieć interesariu
szy działająca na rzecz bezpieczeństwa dzieci na dro
gach, Stuttgart (Niemcy) – Bezpieczeństwo dzieci;

•	 FAI – Italian Federation of Truck Transporters, Rzym 
(Włoch) – Bezpieczeństwo transportu ładunków. 

Krajowa Rada Konsultacyjna ma zadania bardzo zbliżo
ne do europejskich, odnoszące się jednak do perspek tywy 
każdego państwa. W przypadku Polski w skład Rady 
Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele następujących in
stytucji:

•	 Sejm RP, Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogo
wego,

•	 OSK pod Patronatem ITS,
•	 Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
•	 Instytut Transportu Samochodowego,
•	 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie,
•	 Sekretariat Krajowej Rady BRD,
•	 Departament Analiz i Nadzoru MSWiA.

Obszary pilotażowe i partnerzy lokalni 
WORDRCBRD w Olsztynie – realizator projektu SOL 
w województwie warmińskomazurskim – wytypował 
trzy miejscowości jako obszary działań pilotażowych. Są 
to: Barczewo, Nidzica i Olsztyn. Wybór ten nie był przy
padkowy. Przystępując do projektu, wskazano bowiem 
na trzy główne problemy bezpieczeństwa, które WORD 
Olsztyn powinien podjąć. Były to: problem nadmiernej 
prędkości, niebezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym 
oraz problem uczestnictwa w ruchu drogowym pod wpły
wem alkoholu. 

W przypadku tego ostatniego naturalnym partnerem 
z regionu warmińskomazurskiego był olsztyński Miejski 
Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, stąd miasto 
Olsztyn. Jeśli zaś chodzi o zagadnienie bezpieczeństwa 
dzieci wybrano dwa z najbardziej aktywnie działających 
Centrów BRD, stworzonych kilka lat wcześniej w ramach 
współpracy z Wojewódzką Radą BRD. Są to centra funk
cjonujące przy szkołach w Barczewie i Nidzicy. Problem 
prędkości włączono w kompleksowe programy poprawy 
brd w otoczeniu tych szkół.

W każdej z trzech miejscowości pilotażowych powstały 
następnie grupy robocze, w skład których weszli:

•	 przedstawiciele administracji lokalnej, na czele któ
rych stanęli prezydent Olsztyna i burmistrzowie Bar
czewa i Nidzicy;

•	 przedstawiciele regionalnej i lokalnej administracji 
drogowej;

•	 policjanci (KWP, KPP, KMP);
•	 strażacy;
•	 nauczyciele;
•	 pracownicy MZPiTU (w przypadku Olsztyna);
•	 pracownicy WORD Olsztyn.

Wszystkie te osoby czynnie uczestniczą w pracach pro
jektowych, spotkaniach, konferencjach i szkoleniach.

Zakres realizowanych działań
Metodologia realizacji projektu SOL oparta jest na zalece
niach Światowej Organizacji Zdrowia i Banku Światowego 
[1] wskazujących na następujące warunki konieczne za
pewniające powodzenie działań na rzecz poprawy brd :

•	 utworzenie wielosektorowej grupy interesariuszy na 
obszarze, gdzie zostaną przeprowadzone działania pi
lotażowe; 

•	 przeprowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w mieście lub regionie pilotażowym; 

•	 podnoszenie kompetencji kadr i instytucji zajmujących 
się problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego;

•	 opracowanie nowej lub wzmocnienie istniejącej strate
gii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pla
nów działań przy pomocy lokalnych grup wsparcia;

•	 wdrożenie programów mających na celu ograniczanie 
liczby zabitych i rannych, a także przyczynianie się do 
wzrostu aktywnej i zrównoważonej mobilności po
przez: kampanie edukacyjne, wzmocnienie nadzoru 
nad ruchem drogowym i przestrzeganiem prawa;

•	 wspieranie lokalnych grup roboczych w opracowywa
niu planów działania;

•	 monitorowanie i ewaluacja postępów i rezultatów re
alizacji projektu.

Dodatkowe działania polegają na informowaniu o pro
jekcie SOL w Polsce i na świecie, budowaniu sieci kontak
tów na różnych poziomach, dzieleniu się doświadczeniami, 
opracowaniu materiałów i wytycznych z realizacji projektu. 
Takie też zadania stanęły przed zespołami roboczymi pro
jektu SOL na Warmii i Mazurach, koordynowanymi przez 
WORD Olsztyn.

Ogólny harmonogram realizacji regionalnych działań 
w projekcie SOL przewiduje kluczowe działania wskazane 
w tabeli 2. Ich realizacja wiąże się z podjęciem wielu innych 
działań, których nie wskazano w tabeli, łącznie z całym ze
stawem zadań informacyjnopromocyjnych.

Założenia kompleksowej strategii brd 
Jednym z systemowych elementów podejścia do brd jest 
działanie zgodnie z długofalową strategią poprawy brd i dla
tego opracowanie tego typu dokumentu dla każdej z miej
scowości pilotażowych stało się również jednym z głównych 
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celów realizacji projektu SOL na poziomie lokalnym. W ra
mach pakietu zadaniowego WP4 przedstawiono zestaw 
materiałów, wytycznych i założenia, zgodnie z którymi 
należy przygotowywać strategie brd. Zorganizowano też 
w tym celu specjalne warsztaty, które posłużyły opracowa
niu tych dokumentów dla Barczewa, Nidzicy i Olsztyna.

Ważnym założeniem strategii brd, jako dokumentu po
litycznego, jest jego jak najwyższe umocowanie w lokal
nych strukturach administracyjnych. Im wyższą zyska ran
gę, tym większa szansa na realizację strategii i jej należyte 
finansowanie. Dlatego projekt SOL rekomenduje, by ini
cjatorem i osobą kierującą taki dokument do potencjalnych 
instytucji wdrażających oraz mieszkańców, jako podmiotu 
podejmowanych działań, był sam włodarz miasta, w na
szym przypadku: prezydent Olsztyna i burmistrzowie 
Barczewa i Nidzicy. W ten sposób każda strategia powinna 
rozpoczynać się listem władz miasta do jego mieszkańców 
oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie strategii, 
w którym władze wyrażają swoje zainteresowanie i popar
cie dla działań na rzecz brd oraz dobrą wolę dla ich realiza
cji. Jest to niezwykle ważny element podejścia do brd, in
spirujący i zachęcający innych do wspólnych, akceptowa
nych przez władze miasta działań.

Kolejny element strategii to syntetyczna diagnoza aktu
alnego stanu i systemu brd. Nie można bowiem propono
wać określonych działań naprawczych bez wiedzy o tym, co 
naprawy rzeczywiście wymaga. Należy zatem wskazać, ja
kie są główne problemy związane z ruchem drogowym 
w mieście, które grupy użytkowników dróg są szczególnie 
narażone, jakie mogą być tego przyczyny oraz jakie trendy 
są obserwowane dzisiaj, a jakich można spodziewać się 
w przyszłości. 

Następnym krokiem jest analiza uwarunkowań, w któ
rych tworzona jest strategia. Chodzi zarówno o uwarunko

wania zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Pierwsze dotyczą 
wszyst kich istniejących strategii i programów działań, w ja
kikolwiek sposób związanych z tworzonym przez nas doku
mentem, wyznaczają cele i zadania, które należy uwzględnić, 
działając na rzecz brd i w nie się wpisać. Przykładem może 
być Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007–2013 [9], 
Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
GAMBIT 2005 [6], czy na poziomie regionalnym – Strategia 
Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa War miń
skoMazurskiego [8] i GAMBIT WarmińskoMazurski [5]. 
Drugim rodzajem uwarunkowań są uwarunkowania lokalne 
– wewnętrzne, a zatem te programy i dokumenty, które re
alizowane są na terenie miasta i które również trzeba wziąć 
pod uwagę, tworząc lokalną strategię brd. Mogą to być pro
gramy prozdrowotne, edukacyjne czy związane z bezpie
czeństwem mieszkańców.

Mając wiedzę o stanie brd i uwarunkowaniach, można 
przejść do określenia długofalowej wizji. W przypadku 
miast Barczewo, Nidzica i Olsztyn zaproponowano po
wszechnie przyjętą Wizję Zero [11], a zatem „zero śmier
telnych i ciężko rannych ofiar wypadków drogowych”. 
Następnie, po wykonaniu prognozy trendu zmian liczby 
ofiar wypadków drogowych, należy wyznaczyć ilościowe 
cele strategii: krótkoteminowy i długoterminowe. Pozwoli 
to monitorować i w przyszłości oceniać efektywność podej
mowanych działań. Uwzględniając uwarunkowania ze
wnętrzne, w tym program ONZ „Dekada Działań na Rzecz 
Brd 2011–2020”, jako długofalową perspektywę czasową, 
należałoby przyjąć rok 2020 [2].

W końcu, na bazie przeprowadzonej diagnozy, należy 
zaproponować działania naprawcze, których realizacja 
przyczyni się do osiągnięcia postawionych wcześniej celów 
ilościowych. Proponowane działania powinny wskazywać 
pewne priorytety, których realizacja jest konieczna w pierw
szej kolejności. Należy również przeprowadzić ekonomicz
ną analizę kosztów i korzyści, jakie przyniesie wdrożenie 
strategii, a także zdefiniować sposób zarządzania, realizacji, 
monitorowania, wskazać partnerów odpowiedzialnych i har
monogram czasowy.

Wskazane powyżej założenia są rekomendacjami lide
rów projektu SOL i bazują na dobrych praktykach realizacji 
oraz wdrażania strategii i programów brd w krajach, gdzie 
zagrożenie życia i zdrowia w ruchu drogowym jest na naj
niższym poziomie. Powstające strategie poprawy bezpie
czeństwa ruchu drogowego dla Barczewa, Nidzicy i Olsz
tyna bazują na tych właśnie standardach. 

Podsumowanie
Założeniem projektu SOL jest, by wdrażane progra
my pilotażowe nie były jedynie działaniami akcyjnymi, 
ale stanowiły część całego, systemowego podejścia do 
brd w miejscowościach pilotażowych i regionie Warmii 
i Mazur. Podejście to bazuje na najlepszych doświadcze
niach pochodzących z krajów i regionów, które osiągnęły 
znaczący postęp w poprawie brd w ostatnich latach. Stąd 
też duży nacisk w projekcie kładziony jest na: budowę sie
ci interesariuszy brd na poziomie lokalnym, wzmacnianie 

 Wykaz wybranych działań projektu SOL w województwie  
warmińsko-mazurskim

Termin Działanie

XI 2010 – organizacja I Krajowej Konferencji SOL

II 2011 – powołanie Rady Krajowej SOLAB

III–VIII 2011 – wykonanie analizy i oceny stanu i systemu brd w regionie warmińsko- 
-mazurskim i miastach pilotażowych

VI–IX 2011 – organizacja warsztatów wprowadzających w problem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i zrównoważonego transportu

– organizacja warsztatów nt. diagnozy stanu i systemu brd w regionie 
warmińsko-mazurskim

– organizacja II Konferencji Krajowej SOL

X 2011–II 2012 – organizacja warsztatów roboczych nt. tworzenia strategii i planów 
działań

– opracowanie strategii i planów działań w zakresie poszczególnych grup 
ryzyka

III 2012 – organizacja szkolenia nt. głównych problemów brd

III–IX 2012 – wdrożenie planów działań ukierunkowanych na prędkość, bezpieczeń-
stwo dzieci oraz przeciwdziałanie uczestnictwu w ruchu drogowym 
pod wpływem alkoholu

– przeprowadzenie kampanii społecznych w tych obszarach
– monitoring realizacji zadań
– organizacja III Konferencji Krajowej SOL

X 2012– I 2013 – ewaluacja realizacji zadań w obszarach pilotażowych
– ocena skuteczności działań

II 2013 – organizacja IV Konferencji Krajowej SOL

 Tabela 2
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struktur zarządzania brd, pozyskanie woli politycznej – 
głównie ze strony przedstawicieli władz miast i instytucji 
zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa. Projekt za
kłada też, że przedstawiciele tych jednostek wezmą udział 
w szkoleniu o tematyce związanej z głównymi problema
mi brd. Wreszcie, że odpowiednia motywacja sprawi, że 
sami poczują się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa 
w swoim otoczeniu i dzięki temu działania pilotażowe sta
ną się początkiem systematycznych prac na rzecz poprawy 
brd w tych miastach.
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Podsumowanie
Dotychczasowe studia literatury pokazały, że zagadnienie 
modelowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na po
ziomie regionalnym jest nadal rozwijane. Przedstawiona 
w niniejszym artykule wstępna analiza czynników wpływa
jących na bezpieczeństwo ruchu drogowego w wojewódz
twach jest jedynie pierwszym etapem w procesie poszuki
wania zależności między miarami ryzyka i czynnikami cha
rakteryzującymi regiony. Zależności te będą stanowiły pod
stawę do budowy modeli opisowych i prognostycznych dla 
wybranych miar ryzyka. Jednakże należy zwrócić uwagę, 
że jednoczynnikowe analizy zależności są niewystarczające 
do budowy takich modeli, gdyż jest to zagadnienie złożo
ne i wielowymiarowe. Dlatego budowane modele muszą 
uwzględniać wiele czynników i zależności. Te zagadnienia 
będą tematem dalszych prac badawczych, które staną się 
merytorycznym wsadem do opracowania narzędzi umożli
wiających skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem ru
chu drogowego na poziomie województwa. 
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Wprowadzenie1

Starzenie się społeczeństw krajów uprzemysłowionych ma cha
rakter powszechny. Obecnie przyrost ludności na świecie ma 
zdecydowanie mniejszą dynamikę. Do 2050 roku największy 
spadek urodzeń wystąpi w Japonii, a w Unii Europejskiej 
w Polsce, obok Litwy, Rosji, Niemiec i Włoch. Zmieni się 
także znacząco struktura wieku – według szacunków ONZ 
do 2050 roku średnia życia wzrośnie z obecnych 68 do 76 
lat, a w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Połowa 
z 2,5 miliardowego przyrostu ludności w ciągu najbliższych 
40 lat będzie w wieku powyżej 60 roku życia. Najszybszy 
będzie przyrost liczby osób najstarszych tj. powyżej 80 roku 
życia (obecnie w tej grupie wiekowej jest około 90 milionów 
osób na świecie). W 2050 roku będzie ich powyżej 400 mi
lionów. Wiele z tych osób będzie aktywnych i mobilnych, 
także jako kierowcy, pomimo ograniczeń sprawności wyni
kających z wieku.

W 2010 roku Komisja Europejska określiła kierunki poli
tyki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020. 
Na ich podstawie można podejmować działania na róż  nych 
poziomach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokal
nym. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest także kluczo
wym elementem Białej Księgi dotyczącej polityki transporto
wej na lata 2010–2020, ponieważ zmniejszenie liczby ofiar 
wypadków drogowych decyduje o poprawie całego systemu 
transportowego oraz zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań oby
wateli i przedsiębiorców w tym zakresie. W ciągu ostatniego 
dziesięciolecia liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogo
wych w Unii Europejskiej zmniejszyła się niemal o połowę. 
Inicjatywy w zakresie technologii, egzekwowania przepisów 
i edukacji oraz poświęcenie specjalnej uwagi szczególnie za
grożonym użytkownikom dróg będą kluczowe dla dalszego 
radykalnego ograniczenia liczby ofiar [3]. 

Jednym z działań służących eliminowaniu ofiar śmier
telnych na drogach jest skoncentrowanie się na szkoleniu 
i edukacji wszystkich uczestników ruchu.

W zakresie edukacji Komisja Europejska przywiązuje 
szczególną uwagę do szkolenia kierowców. Ze względu na 
postępujący w szybkim tempie proces starzenia się ludności 
Europy należy poddać pod rozwagę prowadzenie cyklicz

1 Mgr, Instytut Transportu Samochodowego, ida.lesnikowskamatusiak@its.waw.pl
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nych szkoleń dla kierowców niezawodowych, uwzględnia
jąc prawo osób starszych i niepełnosprawnych do swobod
nego poruszania się oraz – w razie takiej konieczności – 
przyjęcie rozwiązań alternatywnych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności poruszania 
się osobom starszym jest jednym z ważniejszych zadań 
władz rządowych i samorządowych. Wynika to z obowiąz
ku równego traktowania wszystkich obywateli i zapobiega 
wykluczeniu społecznemu tej stale rosnącej i już obecnie 
licznej grupy uczestników ruchu. Wymaga jednak zastoso
wania wielu różnych rozwiązań prawnych, technicznych, 
technologicznych, medycznych i edukacyjnych. Podsta
wowym narzędziem sprostania potrzebom starzejących się 
społeczeństw w zakresie mobilności jest edukacja adreso
wana zarówno do osób starszych, jak i członków rządu, par
lamentarzystów, osób odpowiedzialnych za mobilność na 
poziomie lokalnym, w tym szczególnie w miastach, dzien
nikarzy itd. Należy korzystać tu z najlepszych, sprawdzo
nych rozwiązań, zarówno na szczeblu międzynarodowym, 
jak i lokalnym, pamiętając przy tym, że w zakresie mobil
ności nie istnieją rozwiązania uniwersalne. Sama edukacja 
także podlega ustawicznemu doskonaleniu, gdyż jest to 
proces wymuszany rozwojem wiedzy, techniki i technolo
gii, a także koniecznością kształtowania właściwych postaw 
oraz uzyskiwania wiedzy o skutecznych sposobach radzenia 
sobie z trudnościami, w tym w ruchu drogowym.

W Polsce zmiany demograficzne będą następowały jesz
cze szybciej i liczba osób w wieku 65 lat i więcej ulegnie 
powiększeniu już w 2030 roku. Według Departamentu 
Badań Ludnościowych ONZ liczba mieszkańców Polski do 
2050 roku będzie spadać, przy czym liczba kobiet nadal 
będzie przewyższać liczbę mężczyzn. Przewidywany proces 
postępującego starzenia się społeczeństwa naszego kraju 
spowoduje pojawienie się dominującej grupy osób w wieku 
60–75 lat. Wzrośnie także odsetek osób w wieku 80 lat 
i więcej w społeczeństwie – w 2050 roku jedna osoba na 
dziesięć będzie liczyła powyżej 80 lat. 

W Polsce obecnie jest około 8 milionów kierowców 
w wieku 50 lat i więcej, posiadających prawo jazdy katego
rii B. Wielu z nich posiada bezterminowe prawo jazdy uzy
skane nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Wiedzę i umiejęt
ności zdobywali najczęściej w ośrodkach szkolenia kierow
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ców, czyli jednostkach świadczących usługi szkoleniowe 
w oparciu o prawo o swobodzie działalności gospodarczej, 
które nie gwarantuje wysokiej jakości działalności eduka
cyjnej. Kierowcy ci nigdy potem nie uzupełniali wiedzy 
i nie doskonalili swoich umiejętności odpowiednio do zmie
niających się warunków ruchu drogowego oraz stanu pra
wa drogowego. Do tych braków dołączają się zmiany bio
logiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem. 

Starzenie się jest długim i skomplikowanym procesem, 
który postępuje przez całe życie. Proces ten jest uznawany 
za naturalne zjawisko związane z upływem lat i dotyczące 
każdego człowieka. Polega na obniżaniu się wraz z wiekiem 
biologicznej aktywności organizmu i dotyczy wielu aspek
tów życia człowieka – aktywności fizycznej, mentalnej 
i społecznej. Starzenie jest uwarunkowane biologicznie oraz 
poprzez czynniki genetyczne, a także czynniki o charakte
rze społecznym i psychologicznym..

Zmiany zachodzące w ludzkim organizmie wraz z wie
kiem dotyczą zarówno sfery biologicznej (somatycznej), jak 
i psychicznej (emocjonalnej). Główne zmiany zachodzące 
w sferze biologicznej to:

•	 utrata sił i wytrzymałości fizycznej, 
•	 pogorszenie widzenia, 
•	 upośledzenie w obrębie słuchu, 
•	 ubytki i schorzenia w obrębie układu szkieletowo

mięśniowego (w tkance kostnej, łącznej i w masie 
mięśniowej),

•	 zgrubienie ścian tętnic i naczyń włosowatych,
•	 zmniejszenie poziomu hormonów, 
•	 zmniejszenie wielkości i ciężaru mózgu, 
•	 obniżenie objętości, giętkości i elastyczności płuc.

Główne problemy występujące w sferze psychicznej to:
•	 osłabienie funkcji spostrzegania, 
•	 zaburzenia snu,
•	 pogorszenie pamięci krótkotrwałej,
•	 depresja, fobie.

Ludzie starzeją się w różnym tempie, ale każdy człowiek 
doświadcza z wiekiem określonych zmian zachodzących 
w jego organizmie. Zmiany te mogą nie mieć wpływu na co
dzienne życie, ale mają znaczenie dla kierowania pojazdem, 
gdyż kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na je
den kilometr przejeżdżanej drogi, mając na to mniej niż pół 
sekundy. Oznacza to, że nawet niewielkie zmiany związane 
z wiekiem w zakresie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, 
czasu reakcji i koncentracji uwagi, mogą odegrać dużą rolę 
przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem.

Starsi kierowcy
Szacuje się, że w Europie w 2030 roku 1/4 wszystkich kie
rowców stanowić będą osoby w wieku 65 lat i więcej. Już 
obecnie osoby starsze są najszybciej rosnącą grupą kierow
ców zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby przeje
chanych kilometrów. W przyszłości będą oni odbywali wię
cej podróży dłuższych i częściej jako kierowcy niż obecni 
kierowcy w starszym wieku. Dotyczy to szczególnie kobiet.

Starsi kierowcy od ponad dekady są obiektem intensyw
nych międzynarodowych badań. Między innymi w 2009 
roku ukazał się Safety Research Report Collisions Involving 
Older Drivers: An In-depth Study [6] opracowany przez 
Department for Transport London, sumujący wyniki badań 
przeprowadzonych w tym zakresie w wielu krajach na ca
łym świecie. Poniżej przedstawiono główne wnioski wypro
wadzone z tych badań.

Nie ma dowodu na to, że starsi kierowcy stanowią więk
sze niż młodzi kierowcy lub kierowcy w średnim wieku za
grożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 
Natomiast to oni są bardziej narażeni na wszelkie obraże
nia, włącznie ze śmiertelnymi. 

Tay [15], wykorzystując modele regresji Poissona, 
stwierdził, że wzrost liczby aktywnych kierowców w star
szym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych 
wypadków, ale jest ściśle związany z liczbą wypadków, 
w wyniku których są ranni. Zdaniem Tay’a starsi kierowcy 
rekompensują braki w prowadzeniu pojazdów wynikające 
z wieku redukcją prędkości, ograniczeniem jazdy w nocy, 
stosowaniem pasów bezpieczeństwa, niepiciem alkoholu 
przed jazdą, korzystaniem ze sprawdzonych tras itd.

W pracach [9, 10] porównano liczby przejechanych ki
lometrów i wypadków z wiekiem kierowców. Kierowcy 
w wieku 75 i więcej lat okazali się bezpieczniejszą grupą niż 
pozostali kierowcy. 

Wyniki badań Alvareza i Fierro [1] potwierdziły przy
puszczenie, że starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy 
znajdujący się w innych grupach wiekowych. Stwierdzono 
ponadto, że kierowcy z różnymi „ograniczeniami” natury 
medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania 
wypadku drogowego. 

Starsi kierowcy według HakamiesBlomqvista i Petersa 
[8] mogą mieć konkretne problemy z uwagą wzrokową. 
Inne badania przeprowadzone przez tych badaczy, mające 
związek z podejmowaniem decyzji na skrzyżowaniach, nie 
wykazały różnic między starszymi kierowcami a innymi 
grupami wiekowymi, jeśli chodzi o jej trafność; potrzebo
wali oni jednak 50% więcej czasu na jej podjęcie.

Badania przedstawione w pracy [5] wykazały, że starsi 
kierowcy uczestniczą w mniejszej liczbie śmiertelnych wy
padków niż kierowcy młodsi, a wypadki śmiertelne z ich 
udziałem wynikają z błędów w postrzeganiu i nieprawidło
wej oceny sytuacji, szczególnie pierwszeństwa przejazdu. 
Clarke [6] prowadził badania także wśród starszych moto

Liczba kierowców w wieku 65+

Kraj kierowcy 65+ 
w 2000 roku w %

kierowców 65+ 
w 2030 roku w %

kierowcy 65+  
wzrost w %

Finlandia 14,9% 26,7% 79%

Francja 16,1% 25,8% 60%

Holandia 13,7% 26,5% 93%

Norwegia 15,3% 23,5% 53%

Hiszpania 16,8% 26,1% 55%

Szwecja 17,2% 24,1% 40%

Wielka Brytania 15,7% 23,5% 49%

Źródło: OECD, 2001

Tabela 1
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cyklistów. Zauważył on, że ta grupa w porównaniu z młod
szymi kierowcami częściej ulega wewnętrznemu schemato
wi podczas prowadzenia pojazdu, który można określić 
jako „rozgląda się, ale nie dostrzega” – Looked But Did 
Not See (LBDNS).

 Badania przeprowadzone w USA [2] dotyczące star
szych kobiet – ofiar śmiertelnych – wykazały, że najbez
pieczniejsze warunki do prowadzenia pojazdu dla starszych 
osób to dzień, małe natężenie ruchu, dobra pogoda i sucha 
nawierzchnia. Badacze ci wskazują skrzyżowania w terenie 
zabudowanym jako element podwyższający prawdopodo
bieństwo wystąpienia wypadku z udziałem starszych osób, 
szczególnie zderzeń bocznych.

Starsi kierowcy mają tendencję do większego znużenia 
oraz do mimowolnego przyśpieszania podczas jazdy.

Na świecie istnieją dwa główne podejścia do starszych 
kierowców:
1. W ramach odnawiania prawa jazdy (obligatoryjne dla 

wszystkich kierowców) przewidziano specjalne proce
dury dla starszych kierowców (np. Kanada, Stany Zjed
no czone).

2. Prowadzone są dobrowolne szkolenia przeznaczone dla 
starszych kierowców (np. Niemcy, Holandia).

Przykłady działań podejmowanych wobec  
starszych kierowców w wybranych krajach

Kanada (prowincja Ontario)
Po ukończeniu 80 roku życia kierowca otrzymuje list oraz 
specjalny formularz na 90 dni przed upływem wygaśnięcia 
terminu ważności starego prawa jazdy. W celu odnowienia 
(przedłużenia) prawa jazdy raz na dwa lata ma obowiązek 
wziąć udział w 3,5 godzinnych zajęciach organizowanych 
przez Ministra Transportu prowincji Ontario, podczas któ
rych musi:

•	 poddać się badaniom wzroku. W przypadku posiada
nia zaświadczenia wystawionego przez okulistę, po
świadczającego wykonanie badania nie wcześniej niż 
sześć miesięcy przed spotkaniem, nie przeprowadza się 
badań. Na zajęcia należy przynieść okulary, których 
kierowca używa w czasie prowadzenia samochodu;

•	 zdać egzamin teoretyczny. Test zawiera zadania wie
lokrotnego wyboru z zakresu przepisów ruchu drogo
wego i sygnalizacji świetlnej. Nie ma limitu czasu na 
odpowiedź. Jeśli kierowca za pierwszym razem nie 
zda egzaminu, może do niego przystąpić ponownie 
w innym terminie. Egzamin praktyczny jest przepro
wadzany tylko w dwóch następujących przypadkach:
– jeśli badany kierowca w ciągu dwóch lat poprze

dzających egzamin otrzymał punkty karne,
– jeśli ma problemy ze zrozumieniem pytań egzami

nacyjnych i nie brał czynnego udziału w zajęciach;
•	 uczestniczyć w wykładzie trwającym 90 minut na te

mat zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
mających związek z wiekiem kierowcy, nowych roz
wiązań prawnych oraz wysłuchać porad dotyczących 
kierowania pojazdem.

Kierowca starający się o odnowienie prawa jazdy powi
nien brać czynny udział w zajęciach – odpowiadać na pyta
nia, sam zadawać pytania, opowiadać o swoich doświadcze
niach. W przypadku, gdy osoba starająca się o odnowienie 
prawa jazdy nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, 
może ustalić inny termin. Jeśli w tym czasie upłynie termin 
ważności starego prawa jazdy, może uzyskać tymczasowe 
prawo jazdy.

Stany Zjednoczone
W Stanach Zjednoczonych istnieje obowiązek odnawiania 
prawa jazdy przez starszych kierowców. Procedurę przedłu
żania prawa jazdy regulują przepisy stanowe, ale można 
określić następujące tendencje w tym zakresie:

•	 po ukończeniu przez kierowcę, w zależności od stanu, 
65, 70 i więcej lat zwiększa się częstotliwość tej pro
cedury – zwykle co 2 lata;

•	 odebranie uprawnień do kierowania pojazdem ma 
miejsce tylko w rzeczywiście uzasadnionych medycz
nie przypadkach. Uniemożliwienie prowadzenia sa
mochodu jest bowiem traktowane jako bardzo po
ważne ograniczenie lub nawet wykluczenie starszej 
osoby z życia w społeczeństwie.

Na postawie informacji o zastrzeżeniach dotyczących 
stanu zdrowia starszych kierowców zgłoszonych przez poli
cję, sąd, rodzinę, przyjaciół (anonimowe zgłoszenia nie są 
rozpatrywane), odpowiednie wydziały ruchu drogowego 
(Department of Motor Vehicles – DMV) mogą:

•	 wysłać do danego kierowcy kwestionariusz z prośbą 
o jego wypełnienie,

•	 zaprosić kierowcę na rozmowę w celu uzyskania do
datkowych informacji.

Po rozmowie zostaje podjęta odpowiednia decyzja o:
•	 przedłużeniu prawa jazdy
lub
•	 wydaniu tymczasowego prawa jazdy do czasu ustale

nia stanu zdrowia potwierdzającego zdolność kierow
cy do prowadzenia samochodu,

•	 skierowaniu na egzamin teoretyczny (test pisemny) 
lub jazdę po mieście z egzamina torem,

•	 cofnięciu prawa jazdy.

Ponadto starsi kierowcy, którzy zaczynają mieć proble
my z prowadzeniem samochodu, podlegają wielu ograni
czeniom, jak:

•	 kierowanie samochodem wyłącznie w dzień,
•	 prowadzenie samochodu z ograniczoną prędkością,
•	 poruszanie się samochodem wyłącznie w określonej 

odległości od miejsca zamieszkania.

Niemcy
W Niemczech prawo jazdy jest wydawane bezterminowo, 
przy czym już dawno jednoznacznie rozstrzygnięto, że nie ma 
konieczności sprawdzania na poziomie normatywnym zdol
ności do prowadzenia pojazdu przez starszych kierowców. 
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Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się 
z czterech kolejnych seminariów w formie warsztatów. 
Uczestnicy są zachęcani to oceny ich własnych zachowań 
i przyzwyczajeń jako kierowców za pomocą dyskusji i wy
miany doświadczeń. Program umożliwia starszym kierow
com zapoznanie się z najnowszymi przepisami związanymi 
z prowadzeniem samochodu i rozwiązanie problemów wy
nikających z ich własnych doświadczeń w prowadzeniu po
jazdu.

Holandia
Holenderski program BROEM przeznaczony jest dla kie
rowców w wieku 50 i więcej lat. Obejmuje ocenę stylu 
prowadzenia samochodu, wzroku i czasu reakcji oraz kurs 
„odświeżający” wiedzę o przepisach ruchu drogowego. 
Uzupełnieniem zajęć praktycznych jest podręcznik z infor
macjami o wpływie wieku na prowadzenie samochodu wraz 
z zaleceniami dla starszych kierowców. Po ukończeniu jazdy 
każdy uczestnik otrzymuje raport o jego mocnych i słabych 
stronach z sugestiami sposobu ich poprawy. Uczestnictwo 
w zajęciach BROEM jest dobrowolne.

Kraje skandynawskie
W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne 
szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informa
cyjnoedukacyjne przeznaczone dla starszych kierowców. 

W ostatnich latach w Finlandii Liikenneturva (główna 
organizacja zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogo
wego) intensywnie współpracuje z organizacjami skupiają
cymi emerytów, sektorem zdrowia i społecznym, miejskimi 
radami starszych obywateli oraz trenerami specjalizującymi 
się w tym zakresie. Posiada wiele dostępnych narzędzi do 
edukacji starszych osób. Należą do nich m.in.: 

•	 kurs sprawnościowy dla kierowcy seniora – dedyko
wany osobom po 65 roku życia. Ma pomóc seniorom 
w zrozumieniu konsekwencji starzenia się dla prowa
dzenia pojazdu oraz własnych ograniczeń, zapoznać 
z typowymi niebezpiecznymi sytuacjami z udziałem 
starszych kierowców i sposobami uniknięcia ryzyka;

•	 samoocena kierowcy seniora – ten 32stronicowy 
podręcznik zawiera test, którego wynik może wska
zać na konieczność wizyty u lekarza w celu sprawdze
nia stanu zdrowia pod kątem sprawności w ruchu 
drogowym jako kierowcy oraz potrzebę zajęć z in
struktorem nauki jazdy. Ma to pomóc kierowcy w oce
nie radzenia sobie w ruchu drogowym. Podręcznik 
obejmuje również rady dotyczące bezpiecznej jazdy. 
Książeczka kosztuje 0,5 EUR, a Fińska Administra
cja Pojazdów (AKE) przekazuje ją nieodpłatnie każ
demu kierowcy po 70 roku życia, który odnawia swo
je prawo jazdy.

Liikenneturva przygotowuje również materiały (mapy) 
z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych z punktu widzenia 
starszego uczestnika ruchu. Miejsca te wyznaczają sami se
niorzy. Inicjatywa dostarcza decydentom cenne informacje 
o problemowych miejscach w ruchu drogowym z perspek

tywy starszych obywateli. Stanowi to pomoc przy planowa
niu urbanistycznym, jak i tworzeniu polityki związanej ze 
starszymi obywatelami.

Australia
Od starszych kierowców oczekuje się, że jako bardziej do
świadczeni uczestnicy ruchu drogowego będą uprzejmi, 
będą stosować się do prawa drogowego i podejmować 
mniej ryzykownych zachowań niż młodsi uczestnicy ruchu. 
Aby zachować bezpieczeństwo na drodze starszych kierow
ców, Królewski Automobilklub Viktorii (RACV) opracował 
projekt przeznaczony dla seniorów, obejmujący trzy części: 

•	 część 1. Wybór bezpiecznego pojazdu (dlaczego bez
pieczne samochody są tak ważne dla kierowców se
niorów); 

•	 część 2. Program bezpieczeństwa dla starszych 
uczestników ruchu (planowanie przemieszczania się 
dla osób, które nie prowadzą już samochodu). Do tej 
części przygotowano ulotki tematyczne;

•	 część 3. Jednogodzinne spotkanie z seniorami, pod
czas którego informuje się ich o zagrożeniach i prze
kazuje zalecenia dotyczące bezpiecznego prowadze
nia samochodu. Spotkania odbywają się w klubach 
emerytów, organizacjach kościelnych, wioskach se
niorów itp. niemal w całej Victorii.

Tematyka spotkania obejmuje wskazówki dla kierowców, 
pasażerów i pieszych, wybór bezpiecznego pojazdu, zdolność 
do kierowania samochodem, wpływ stanu zdrowia i leków 
na prowadzenie samochodu, ocenę własnych zdolności do 
prowadzenia samochodu, informacje o innych możliwościach 
przemieszczania się oraz planowanie podróży.

Polska
W Polsce prawo jazdy wydawane jest bezterminowo. Nie 
prowadzi się żadnych działań skierowanych do starszych 
kierowców.

Od dnia 19 stycznia 2013 roku prawo jazdy będzie obo
wiązywało na czas określony –15 lat (dla kat. B), chyba że 
orzeczenie lekarskie będzie przewidywało termin krótszy.

Pakiet edukacyjny KIEROWcA 50+ 
W 2011 roku w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo
wego Instytutu Transportu Samochodowego został opra
cowany pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” przeznaczo
ny do realizacji przez różne podmioty szkolące kierowców 
kategorii B (tzw. amatorów) w celu zapewnienia osobom 
starszym możliwości kierowania samochodem jak najdłużej 
bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym lub – w razie 
takiej konieczności – by dopomóc im w podjęciu odpowie
dzialnej decyzji o ograniczeniu lub całkowitym zaprzesta
niu kierowania pojazdem. 

Punktem wyjścia do prac prowadzonych w projekcie 
były wyniki ankiety opracowanej i przeprowadzonej przez 
pracowników centrum wśród kierowców w wieku 50 i wię
cej lat, w celu poznania ich potrzeb szkoleniowych oraz 
przykłady dobrych praktyk z całego świata.
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Pakiet składa się z:
•	 programu szkolenia, 
•	 materiałów dla wykładowców/instruktorów nauki 

jazdy,
•	 materiałów dla osób szkolonych („kierowców 50+”).

Programu szkolenia 
Program ma strukturę modułową. Obejmuje 5 następują
cych modułów:

•	 moduł 1. Zmiany biologiczne i mentalne postępujące 
z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem. 
Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na 
kierowanie pojazdem;

•	 moduł 2. Przepisy ruchu drogowego;
•	 moduł 3. Nowoczesna technika i technologia w pojeź

dzie i na drodze wspomagające kierowcę. Fizyka jazdy;
•	 moduł 4. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogo

wych;
•	 moduł 5. Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim.

Liczba godzin przewidzianych na realizację programu 
szkolenia wynosi 10 x 60 minut, w tym 4 godziny zajęć 
teoretycznych (moduły 1, 2, 3) i 6 godzin zajęć praktycz
nych (moduły 4 i 5). Struktura modułowa programu umoż
liwia jego realizację w całości lub jako pojedyncze moduły/
grupy modułów, w zależności od potrzeb słuchaczy i możli
wości jednostki szkolącej.

Materiały dla wykładowców/instruktorów nauki jazdy
Materiały obejmują podręcznik oraz materiały do prezenta
cji w formie elektronicznej. Podręcznik zawiera treści, które 
uznano za najistotniejsze i najbardziej podstawowe z punk
tu widzenia przydatności dla starszych kierowców. Treści te 
wykładowcy mogą rozszerzać oraz weryfikować odpowied
nio do zmian stanu wiedzy.

Główną metodą prowadzenia zajęć są krótkie (około 10. 
minutowe) wykłady z wykorzystaniem prezentacji kompu
terowych, odwoływaniem się do doświadczeń słuchaczy, 
zadawaniem pytań oraz dyskusja i ćwiczenia.

Podstawowe zasady realizacji szkolenia, to:
•	 przekazywanie wiedzy, udzielanie informacji – nie 

ocenianie,
•	 zachęcanie do samooceny,
•	 aktywizowanie do czynnego udziału w zajęciach, 

dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Materiały dla osób szkolonych („kierowców 50+”)
Materiały zawierają broszurę, kwestionariusze samooceny, 
ulotkę oraz wkładkę „Ważne informacje”.

Podsumowanie
1. Starzenie się społeczeństw krajów uprzemysłowionych ma 

charakter powszechny, w związku z czym może generować 
szereg problemów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Osoby starsze są najszybciej rosnącą grupą kierowców 
zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby przejecha
nych kilometrów.

3. Nie ma dowodu na to, że starsi kierowcy stanowią 
większe niż młodzi kierowcy lub kierowcy w średnim 
wieku zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu 
drogowego.

4. Odbieranie uprawnień do kierowanie pojazdami oso
bom starszym powinno następować tylko w rzeczywi
ście uzasadnionych medycznie przypadkach.

5. Edukacja, obok odpowiednich badań lekarskich i nowo
czesnej techniki i technologii w pojeździe, jest najbar
dziej skutecznym sposobem na zapewnienie możliwości 
kierowania pojazdami jak najdłużej, bez stwarzania za
grożeń w ruchu drogowym. Specjalne szkolenia adreso
wane do tej grupy kierowców realizowane są w wielu 
krajach na całym świecie. Polska jak najszybciej powin
na do tych krajów dołączyć.
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Wprowadzenie1

W dekadzie 2000–2010 udało nam się osiągnąć spekta
kularny spadek liczby wypadków, a przede wszystkim licz
by zabitych na drogach. Nie jest prosto wskazać, co było 
siłą sprawczą takiego spektakularnego sukcesu, gdyż wiele 
czynników nakłada się na siebie, sumuje lub znosi swoje 
działanie. Warto jednak przypomnieć, że w tym samym 
czasie zaistniał i rozwinął się Krajowy Program Poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, który 
na pewno, bezpośrednio i pośrednio, wniósł istotny wkład 
w poprawę bezpieczeństwa. Bezpośrednio, bo zastosowane 
z jego pomocą rozwiązania drogowe i organizacyjne miały 
niewątpliwy wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Pośrednie 
działanie związane jest z tym, że zaczęto na wielu poziomach 
intensywnie rozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. Ten 
realny sukces został jednak osiągnięty w miarach względ
nych, bo gdy porównamy poziom bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w Polsce i w krajach „starej Unii Europejskiej”, 
to zauważamy, że nie opuściliśmy dolnych miejsc w staty
stykach. Następnych spadków liczby ofiar śmiertelnych nie 
będzie już tak łatwo osiągnąć, tym bardziej że na kolejną 
dekadę jako cel wyznaczono „wizję ZERO”. Naszym kapi
tałem jest jednak to, że zrozumieliśmy, iż nie można siłami 
jednej branży osiągnąć dalszych sukcesów i trzeba połączyć 
drobne wysiłki we wspólne działania. 

Historycznie rzecz biorąc, próbowano opisać metody 
kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na różne 
sposoby [1]. Pierwsze koncepcje związane są z koncepcją 
podejścia przyczynowego. Począwszy od teorii związanych 
z przyczynami wypadków drogowych rozumianych jako 
nieuniknione zdarzenia losowe, poprzez koncepcje 3E i 5E 
(edukacja, inżynieria, nadzór, ratownictwo i efektywność), 
aż do uznania bezpieczeństwa transportu jako integralnej 
części polityki państwa, a więc stosowania sprawdzonych 
strategii i zintegrowanych systemów transportu popartych 
wytyczanymi celami np: „wizja zero”. Inne metody kształ

1 Dr inż., Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, junarski@ies.krakow.pl

ROLA KULtURy bEZPIEcZEńStWA W KSZtAłtOWAnIU  
bEZPIEcZEńStWA RUchU DROGOWEGO

thE ROLE Of SAfEty cULtURE In thE DEvELOPMEnt  
Of thE ROAD tRAffIc SAfEty

Jan Unarski1

towania bezpieczeństwa ruchu drogowego to koncepcja 
ośmioetapowego podejścia działaniowego (wpływ siły wyż
szej → legislacja → rozwój infrastruktury → bezpieczeństwo 
bierne pojazdów → zmiany zachowań uczestników → podej
ścia systemowe → działania zintegrowane), koncepcja czte
rech paradygmatów (kontrola pojazdów, poprawa kierowa
nia ruchem, zaawansowane zarządzanie systemami po
szczególnych rodzajów transportu, kompleksowe zarządza
nie systemem transportu z priorytetem obniżenia ryzyka), 
koncepcja trzech er (era I – działania infrastrukturalne 
i standardy bezpieczeństwa, era II – systemy zarządzania 
bezpieczeństwem, era III – kultura bezpieczeństwa). 
Wyczerpywanie się możliwości poprawy brd działaniami 
z zewnątrz spowodowało konieczność zbudowania społe
czeństwa bezpiecznego, charakteryzującego się takim po
ziomem kultury, w którym wartość i troska o zdrowie i ży
cie staną się czynnikiem napędowym budującym społe
czeństwo o „wysokiej” kulturze bezpieczeństwa.

Początek tego okresu związany jest z katastrofą 
w Czarnobylu w 1986 roku, gdy przyjęto za Międzynaro
dową Agencją Atomową, że głównym czynnikiem jej po
wstania była „niska kultura bezpieczeństwa”. Od tego mo
mentu zwrot „kultura bezpieczeństwa” pojawiał się często 
w kontekstach innych katastrofalnych zdarzeń: pożar na 
stacji metra King’s Cross w Londynie (schody ruchome), 
wybuch na platformie wiertniczej Piper Alpha, wypadek 
lotu nr 2574 linii Continental Express, czy też wypadek 
promu kosmicznego Columbia. Z nowszych tragicznych 
wydarzeń intuicyjnie można przyjąć, że udałoby się zakwa
lifikować pod tę kategorię przyczyny katastrof: polskiego 
autobusu pod Grenoble, Hali Wystawowej w Katowicach 
czy też samolotu Tu 154 pod Smoleńskiem. Obecnie za
uważa się już powszechnie, że wiele firm produkcyjnych, 
a szczególnie te, których wytwórczość odbywa się w wa
runkach zwiększonego ryzyka, przygotowuje standardy 
pracy (stanowiska, procesy, instrukcje), tworząc wokół tych 
procedur „klimat kultury bezpieczeństwa”. Beneficjentami 
tych procedur są zarówno ludzie – jednostki (zdrowie), jak 
i społeczeństwo (redukcja kosztów wypadków). 
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Definicja kultury bezpieczeństwa transportu
Definicję słowa „kultura” podaje wiele słowników języ
kowych. Według nich kultura to całokształt duchowego 
i materialnego dorobku społeczeństwa. Dodanie do tego 
słowa „bezpieczeństwo” uściśla to pojęcie poprzez uzna
nie, że kultura bezpieczeństwa to wynik indywidualnych 
i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji 
i wzorów zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bez
pieczeństwem w danej organizacji lub na danym obszarze2. 
KULTURĄ BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU będzie 
się nazywać zespół osiągnięć, jakie wypracowali ludzie i ja
kie wniosła nauka w celu minimalizowania negatywnych 
skutków dla ludzi i strat materialnych, jakie niosą ze sobą 
wszystkie formy podróżowania. Takich i podobnych defi
nicji przytacza D.A. Wiegmann [6] ponad dziesięć, ale ich 
rodowód sięga najdalej roku 1991, a więc pojęcie to jest sto
sunkowo nowe. Aby jednak te pożądane osiągnięcia mogły 
być wypracowane i wprowadzone w życie, musi zaistnieć 
odpowiedni klimat sprzyjający i zachęcający do rozwijania 
tych myśli. Społeczeństwo musi zrozumieć korzyści, jakie 
przyniesie poprawa stanu bezpieczeństwa i musi zaistnieć 
pewien impuls generujący takie pożądanie. Jedno, nawet 
najbardziej traumatyczne przeżycie, nie jest wystarczające. 
Niezbędne jest zapewne przekroczenie pewnej masy kry
tycznej nieszczęść i strat, podobnej do tej, która inicjuje 
reakcję łańcuchową, choć lepiej, aby to nie było konieczne. 
Z poziomem kultury wiąże się bezpośrednio akceptowalny 
przez społeczeństwo poziom ryzyka. Konieczność przestrze
gania pewnych standardów np.: przepisów ruchu drogowe
go, a także wyznaczanie wartości prędkości maksymalnych 
dla poszczególnych rodzajów dróg: 140 km/h, 90 km/h, 
50 km/h, nie wynika ze szczególnych obliczeń, ale oznacza 
kompromis pomiędzy kosztami transportu, oszczędnością 
czasu i liczbą osób zabitych oraz rannych w wypadkach, na 
którą godzi się społeczeństwo. 

W celu osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w trans
porcie niezbędna jest polityczna decyzja nakazująca wy
znaczenie nowych priorytetów dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ustalenie, jak w porównaniu z innymi spo
łecznymi potrzebami będzie się te oczekiwania wspierać: 
prawnie, organizacyjnie i finansowo. Niezbędne jest także 
ustalenie harmonogramu działań. Wykształcone społe
czeństwo oczekuje zaangażowania środków zaradczych 
stosownych do rangi problemu, czyli do faktycznych strat 
ponoszonych wskutek katastrof i wypadków w transpor
cie, a nie tylko tworzenia struktur powołanych do tego 
celu, ale pozbawionych narzędzi i środków. Potrzebny ku 
temu klimat i zrozumienie muszą przeniknąć do decyden
tów politycznych. 

Składowe systemu kultury bezpieczeństwa transportu
Kształtowanie systemu kultury bezpieczeństwa transportu 
dotyczy wszystkich jego rodzajów: powietrznego, szyno
wego, wodnego i drogowego. Najpowszechniejsza forma 
transportu i zatomizowana w największym stopniu, a przez 

2 Definicja Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania

to najtrudniejsza do uporządkowania, to transport drogo
wy. Dlatego też, w celu usystematyzowania wiedzy o po
żądanych obszarach działań, sprecyzowano 12 składowych 
kultury bezpieczeństwa transportu zasługujących na najpil
niejsze wypełnienie ich działaniami. Są to:
1. Prawo i praworządność w obsłudze transportu.
2. Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w transpor

cie zorganizowanym i niezorganizowanym.
3. Techniczne czynniki degradacji bezpieczeństwa ruchu 

drogowego: bezpieczeństwo dróg, bezpieczeństwo po
jazdów, bezpieczeństwo organizacyjne.

4. Osobowe czynniki degradacji bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: nadmierna prędkość, agresja, alkohol i nar
kotyki, telefony komórkowe.

5. Edukacja w zakresie ruchu drogowego w rodzinie i szkole.
6. Nadzór nad ruchem drogowym, kształcenie kierowców.
7. Obsługa zdarzeń negatywnych w ruchu drogowym: ko

lizje, wypadki, katastrofy.
8. Medyczne zaplecze dla skutków wypadków i katastrof.
9. Badania przyczyn wypadków drogowych: Krajowa 

Komisja Badania Wypadków Transportowych, Naro
dowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, epidemiologia, 
socjologia, nauki sądowe.

10. Organizacje obywatelskie i wspierające.
11. Informacja, media, lobby „ProSafety”.
12. Wykorzystanie i adaptacja krajowych i zagranicznych 

osiągnięć bezpieczeństwa w innych dziedzinach trans
portu.

Dotychczasowe działania w dziedzinie poprawy bezpie
czeństwa, mimo ich istotnych i poważnych osiągnięć, nie 
były objęte skoordynowaną wielopoziomową akcją, która 
dysponowałaby wystarczającymi środkami decyzyjnymi 
i wykonawczymi. W szczególności obszar wyznaczający 
kierunki nie uzyskał istotnego wpływu na działania decy
zyjne, a wręcz często decyzje były sprzeczne z ideą (np: 
zwiększenie prędkości na autostradach do 140 km/h). 
Większym, ale już minionym impulsem stało się powołanie 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W art. 
140c „Prawa o ruchu drogowym” w opisie zadań Krajowej 
Rady każdy z podpunktów rozpoczyna się od wyrazu „ini
cjowanie”, co w zasadzie wskazuje na istotną niemoc w do
prowadzaniu przedsięwzięć do końca, a w szczególności 
monitorowania skutków. Nie ma też urzędu odpowiedzial
nego za transport drogowy – na wzór lotnictwa, kolei 
i transportu morskiego – a działania rozproszone są pomię
dzy GDDKiA3, policję, ITD4, Ministerstwo ds. Transportu 
itd. Jest zrozumiałe, że opór ze strony dotychczasowych 
posiadaczy określonych uprawnień oraz resortu finansów 
blokuje inicjatywę powołania nowego urzędu np.: „Naro
dowej Rady Bezpieczeństwa Transportu”, ale nam chodzi 
o wywołanie powszechnego zainteresowania. 

3 GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
4 ITD – Inspekcja Transportu Drogowego
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najpilniejsze kierunki działań w zakresie kultury  
bezpieczeństwa transportu

Prawo i praworządność w obszarze transportu 
Prawo zawsze okazuje się fundamentalną częścią paradyg
matu bezpieczeństwa transportu. Stanowienie prawa to 
jednak zawsze spoglądanie wstecz, a więc odwoływanie 
się do przeszłego stanu kultury. Prowadzenie pojazdów 
jest przywilejem i nie może być traktowane jako prawo 
absolutne, bez żadnych ograniczeń, ale też liczba zakazów 
nie może przekraczać liczby uprawnień. W dotychczaso
wej koncepcji rozwiązywane to jest według zasady. „Jeśli 
pojawia się jakiś problem, to ustanówmy na niego odpowiedni 
paragraf ”. Stanowienie wystarczającego prawa to trudne 
wyzwanie, ale jest właśnie próbą podniesienia owej kultu
ry prawnej. Prawo o ruchu drogowym jest jedyną ustawą, 
którą w istotnej części połowa społeczeństwa musi znać 
na pamięć. Właśnie ten brak rozsądku i umiaru stanowie
nia prawa to przejaw niskiej kultury prawnej. Ważne jest, 
aby ludzie zrozumieli, że problem bezpieczeństwa opisany 
przepisami prawnymi ma służyć zarówno pieszemu, jak 
i kierowcy, i ma stanowić naszą ochronę, a nie uciążliwość. 
Obywatele powinni umieć dostrzec, że ograniczenia tam 
wprowadzane służą ich dobru i są rezultatem poważnych 
badań. Przykładowo, wskaźnik indywidualnego ryzyka 
uczestnika drogi (wg EURORAP) jest źródłem ograni
czenia prędkości, mimo iż w odczuciu kierowcy nie widać 
przed pojazdem jakiegoś konkretnego zagrożenia.

Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w transporcie zorganizowanym i niezorganizowanym 
Obszar transportu zorganizowanego jest zdecydowanie 
łatwiejszy do poprawy niż transportu niezorganizowane
go. Tradycje bezpieczeństwa w najbardziej niebezpiecz
nych formach podróżowania (przynajmniej z punktu 
widzenia obserwatora: powietrze, morze) poskutkowały 
najbardziej rygorystycznymi przepisami. W tych też ga
łęziach transportu osoba bezpośrednio prowadząca śro
dek transportu (pilot, kapitan, maszynista) jest staranie 
dobierana i przeszkolona, często dzieli obowiązek pro
wadzenia pojazdu z drugą osobą, a nadto nadzorowana 
jest przez dodatkową obsługę (nadzór lotniczy, kolejowy, 
kapitanat portu). Transport drogowy jest całkowicie zato
mizowany, nie podlega nadzorowi, każdy kierujący samo
dzielnie wyznacza właściwy mu poziom bezpieczeństwa. 
Zachowanie bezpieczeństwa w tym przypadku to efekt 
ogromnej samodyscypliny kierowcy, przedkładania walo
ru bezpiecznej podróży i dojechania do celu ponad chwi
lową przyjemność z owej wolności, jaką daje komfort sa
modzielnego przemierzania przestrzeni z dużą prędkością, 
bez nadzoru. Wiedząc, jak ogromne wyzwania czekają na 
kierowców pojazdów, nauka proponuje Zintegrowany 
System Bezpieczeństwa Transportu – opisany w zakoń
czonym projekcie ZEUS – dający właśnie szansę przenik
nąć dobrym pomysłom z różnych dziedzin transportu na 
grunt tych bardziej zapóźnionych na rzecz powiększania 
pól bezpieczeństwa.

Techniczne czynniki degradacji bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: bezpieczeństwo dróg, bezpieczeństwo  
pojazdów, bezpieczeństwo organizacyjne 
Zakończony w roku 2005 etap projektu EuroRAP sformu
łował hasło „Potrzebujemy bezpieczniejszych kierowców, bezpiecz-
niejszych pojazdów, bezpieczniejszych dróg”. Dużo w ostatnim 
czasie wniosły uregulowania europejskie nakazujące ob
ligatoryjne wprowadzenie wielu systemów samochodo
wego bezpieczeństwa biernego: poduszki powietrzne, fo
teliki dziecięce, ABS, ESP5; a proponuje się dalsze. Wiele 
jest również obligatoryjnych elementów bezpieczeństwa 
infrastuktury drogowej i podlegają one unormowaniu. 
Nie powinno być kompromisów w stosowaniu tych urzą
dzeń. Potwierdzają się słowa unijnej Komisarz ds. Energii 
i Transportu Loyoli de Palacio, która stwierdziła: „Możemy 
mieć transport tak bezpieczny, jak tylko zechcemy – jest to tylko 
kwestia środków i czasu”. Ale te fantastyczne i futurystycz
ne środki techniczne czasem niestety zachęcają do zwięk
szenia ryzyka podróżowania, z uwagi na zabezpieczenie 
przez dziewięć poduszek powietrznych, samochód z pię
cioma gwiazdkami NCAP6 i elektronikę pokładową. Kraje 
Europy bronią się przed wprowadzeniem czarnych skrzy
nek do pojazdów osobowych. Amerykanie to zrozumieli, że 
bez nich7 słabszy użytkownik drogi może nie mieć szansy 
uniknięcia fałszywego oskarżenia. Trzeba wielkiej samody
scypliny, aby w takich okolicznościach zapewnić warunki 
bezpiecznej podróży nie tylko sobie, ale i dla innym kie
rowcom. Drogi wymagają również poszanowania, którego 
nie respektują przeciążone samochody ciężarowe. Widok 
uszkodzonych dróg, zniszczonych poboczy i rozjechanych 
kołami trawników nie motywuje kierowców do dbania 
o nie, środki łączności umożliwiające ostrzeżenie przed kon
trolą demotywują do pozytywnego działania. Do technicz
nych czynników obniżania bezpieczeństwa należy też nie
używanie przez pieszych i rowerzystów odzieży ochronnej 
w odpowiednich kolorach. Wymienione czynniki to tylko 
próbka problemów, które muszą dotrzeć do świadomości 
użytkowników, budując wśród nich wolę przeciwstawienia 
się bierności i braku zaangażowania.

Osobowe czynniki degradacji bezpieczeństwa ruchu 
drogowego
To dziedzina, gdzie możliwości poprawy są największe. 
Ocenia się, że człowiek jest w około 50% przyczyną wypad
ków drogowych (gdy oceniamy to w kategoriach ryzyka, 
jakie stwarza układ człowiek–droga–środowisko) i w 95%, 
gdy oceniamy człowieka wyłącznie jako operatora maszyny 
(czyli dla celów oceny sądowej). Od kilku lat coraz częściej 
wiele z tych czynników opisywanych jest jako czynniki de
strukcyjne (rozpraszacze). Wraz z ich upowszechnieniem 
pojawiło się poważne zaniepokojenie spowodowane bra
kiem koncentracji kierowców. Obecnie ocenia się, że są one 
przyczyną około 28% wypadków, a dalsze 10% wypadków 

5 ABS – AntiLock Brake System, ESP – Electronic Stability Program
6 NCAP – New Car Assessment Program
7 EDR –Event Data Recorder („czarna skrzynka”)
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spowodowanych jest zaśnięciem. Stwierdzono, że rozmowa 
telefoniczna prowadzona przez kierowcę samochodu jest 
dwa razy bardziej niebezpieczna niż prowadzenie pojazdu 
z dopuszczalnym w Europie poziomem alkoholu we krwi 
0,5‰ (czyli 4 razy bardziej niż jazda na trzeźwo) i to nie
zależnie od tego, czy rozmowa trwa, czy też się skończyła 
(do 5 minut po zakończeniu). Przesyłanie SMSów jest zaś 
ponad 20 krotnie bardziej niebezpieczne. Obecnie szeroki 
nacisk w działaniach prewencyjnych nakierowany jest na 
kierowców powyżej 65 roku życia oraz na problem zasypia
nia za kierownicą. W szczególności chodzi tu o zwiększenie 
samoświadomości osób starszych. 

Największe możliwości poprawy bezpieczeństwa wiążą 
się jednak ze słowem „agresja”. Spośród wielu definicji tego 
niepożądanego zachowania jedna z najprostszych to ta, 
która wskazuje, że jazda samochodem jest agresywna, jeże
li świadomie zwiększa ryzyko wypadku i jest motywowana 
zniecierpliwieniem, złością, wrogością i/lub chęcią oszczę
dzenia czasu. Agresja ujawnia się, jeśli fizjologiczny poziom 
pobudzenia przekroczy wewnętrzny poziom samokontroli 
lub też, jeśli okoliczności zewnętrzne spowodują osłabienie 
mechanizmów kontroli. Sprzyjają temu anonimowość, 
możliwość ucieczki, niewielkie zagrożenie karą, widok in
nych kierowców lekceważących przepisy, brak społecznego 
potępienia i iluzoryczność kary. 

Podobny problem dotyczy alkoholu we krwi kierowców. 
Jego wpływ na ryzyko wypadku jest znany. Przyjęcie 
w Europie granicznego poziomu 0,5‰ alkoholu we krwi, 
przy którym ryzyko wypadku jest dwukrotnie większe (por. 
wpływ telefonów komórkowych), zadecydowało, że istnieje 
zgoda na świadome używanie alkoholu i prowadzenie po
jazdu. Warunkiem jest jednak nie przekraczanie tego po
ziomu. Brak takiej możliwości w Polsce wynika z niskiej 
kultury stosowania tej używki, a zatrzymywani w Polsce 
kierowcy mają najczęściej poziom w przedziale 0,5–2,0‰. 
Wielka Brytania, gdzie dopuszczalny próg alkoholu wyno
si 0,8‰, jest jednym z najbezpieczniejszych krajów 
w Europie. 

Największym jednak problemem masowo przyczyniają
cym się do zwiększania liczby wypadków jest nadmierna 
prędkość. Z problemem „speedingu” zmagają się wszystkie 
kraje, a liczba konferencji i sposobów walki z tym proble
mem jest imponująca. Zauważono, że problem ten dotyczy 
w największej mierze kierowców w wieku 18–30 lat oraz 
mężczyzn, a najbardziej sprzyjająca pora to weekend i noc. 
Zadaniem podstawowym jest dotarcie do świadomości 
młodych kierowców, którzy myślą, że są dobrymi kierowca
mi. W rzeczywistości są oni dopiero kierowcami „sprawny
mi”, a do wprawności im jeszcze daleko. Podstawą poprawy 
jest jednak samoograniczenie się kierowców, do którego 
najczęściej zdolni są świadomi użytkownicy dróg wychowa
ni w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych. 

Edukacja do ruchu drogowego w rodzinie i szkole, 
nadzór nad ruchem drogowym, kształcenie kierowców 
Te dwa kolejne aspekty kultury bezpieczeństwa potrakto
wano tutaj łącznie. Tak się bowiem składa, że im mamy 

więcej pierwszego składnika, tym mniej potrzeba drugiego 
i na odwrót. Edukacja domowa polega na ustawicznym ko
rygowaniu i poprawianiu zachowań oraz na dawaniu po
zytywnego przykładu. Przykład rodziców jest kapitałem, 
którego nie zastąpi żadna forma represji. 

Edukacja szkolna nie może ograniczyć się do zaprosze
nia policjanta na lekcję na początek roku szkolnego. 
Muszą być prowadzone lekcje z programem ustalonym 
przez kuratoria, w których priorytetem jest umiejętność 
rozpoznania zagrożenia. Najlepszy skutek odnoszą edu
kacja rówieśnicza i coaching8, gdyż obie te metody nie wy
magają łamania barier pokoleniowych (nauczyciel–uczeń) 
oraz wyzwalają własną inicjatywę, ale w sposób kontrolo
wany. Podobne założenia powinny dotyczyć kursów dla 
kierowców, którzy oprócz przepisów i sprawności począt
kowej na jezdni powinni wykazać się umiejętnością prze
widywania sytuacji konfliktowych obniżających bezpie
czeństwo w przedpolu jazdy. Złudzenie, że podwyższenie 
trudności egzaminu na prawo jazdy poprawi zachowanie 
się kierowców w przyszłości, jest wszechobecne, ale jest 
ono wyrazem bezsilności w działaniach dla poprawy kul
tury bezpieczeństwa, znajomości przepisów i początko
wym obyciu w ruchu drogowym. 

Medyczne zaplecze dla skutków wypadków i katastrof 
Obniżenie liczby ofiar wypadków drogowych to również 
jakość i szybkość działania służb medycznych, szybkość 
informowania o zdarzeniach, obsługa medyczna i rehabi
litacyjna, a także psychologiczna9. System powiadamia
nia w dalszym ciągu nie jest sprawny, a właśnie od niego 
zależy „złota godzina” dla ratunku. Niezależnie od tego, 
klimat bezpieczeństwa dla tych przedsięwzięć powinno 
stanowić jeszcze powszechniejsze i doskonalsze naucza
nie metod ratunkowych przed przybyciem pogotowia. To 
właśnie pierwsze 5 minut po wypadku, a nie godzina, 
zadecyduje o tym, na jaką sprawność po wyleczeniu bę
dziemy mogli liczyć, podczas gdy prawdopodobieństwo 
tak szybkiego dotarcia służb ratunkowych jest znikome. 
Elementem składowym jest też przeciwstawianie się znie
czulicy wobec ofiar.

Obsługa zdarzeń negatywnych w ruchu drogowym: 
kolizje, wypadki, katastrofy
Elementem składowym kultury bezpieczeństwa jest to, 
w jaki sposób zajmujemy się wypadkami i katastrofami. 
Ustalono już dawno, że najlepiej zapobiega się wypad
kom i katastrofom, znając przyczyny tych poprzednich 
i stosując się do zaleceń wypracowanych przy ich analizie. 
W rozwiniętych krajach Europy ustalono, że pierwszeń
stwo ma badanie zdarzeń z punktu widzenia bezpieczeń

8 Coaching – proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem trenera przez naby
wanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na 
obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji 
zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem 
jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang.  
coach) a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem.

9 PTSD – Post Traumatic Stress Disorder



43

TransporT miejski i regionalny 04 2012

stwa, a nie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. 
Bo większy będzie pożytek z ochrony stu następnych osób 
niż z jednej osoby ukaranej lub nie. Ale chcąc postawić 
na prowadzenie badań tego typu – za czym postuluje 
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS 
– trzeba najpierw społeczeństwu wytłumaczyć, że to są 
dwa odrębne pola badawcze, tj., że badania prowadzone 
są ku odmiennym celom i nie można oczekiwać zamien
ności pytań i odpowiedzi. Niestety budowaniu klimatu 
kultury bezpieczeństwa w tej mierze nie pomagają media 
i politycy, którzy nie rozumiejąc tych różnic, używają wy
miennie pojęć i nie są orędownikami zmian czy powoły
wania nowych instytucji.

Organizacje obywatelskie i wspierające, informacja, 
media, lobby „Pro-Safety”
Tworzenie klimatu dla bezpieczeństwa transportu to pod
stawowe zadanie dla wszystkich, którzy mają dostęp do 
publikatorów. Dostęp ten powinien być spożytkowany 
głównie pozytywnie, tj. przez afirmację bezpieczeństwa 
i wskazywanie korzyści, jakie ono przynosi, a nie przez 
apologię utrudnień, jakie stwarzają wymogi bezpieczeń
stwa. Nikt bez przekonania o korzyściach nie będzie 
zwiększał wysiłku i do tego muszą motywować nie tylko 
media, ale i organizacje, i fundacje. Programy telewizyj
ne nie mogą wyłącznie promować nowych i silniejszych 
pojazdów, a lokalne gwiazdy nie mogą wyłącznie lubić 
szybkiej jazdy samochodem. W końcu bez utworzenia 
„probezpiecznego” lobby nie uda się przekonać decyden
tów do wsparcia inicjatyw i porzucenia działania w postaci 
półśrodków lub „gaszenia pożarów”.

Wykorzystanie i adaptacja krajowych i zagranicznych  
osiągnięć bezpieczeństwa w innych dziedzinach 
transportu 
Jest rzeczą oczywistą, że dobre rozwiązania są podgląda
ne przez wszystkich, każdy chce z nich skorzystać. W tym 
celu ustanawia się wspólne paneuropejskie programy, 
których zalecenia są przekazywane członkom Unii (np. 
„wizja ZERO”). Działa też Europejskie Obserwatorium 
Bezpieczeństwa Ruchu drogowego ERSO10. W niektórych 
krajach podjęto również inicjatywę podniesienia Kultury 
Bezpieczeństwa Transportu, a w USA organizuje się w tym 
celu regularne konferencje pod egidą AAA11 – Fundation 
for Traffic Safety, gdzie uczestnicy wymieniają się doświad
czeniami i analizują porażki. 

Korzystanie z tych źródeł jest niezbędne, ale wykorzy
stanie może nie być zawsze trafione. Wynika to z różnych 
kulturowych uwarunkowań krajów. Nie ma również moż
liwości, aby poprawa bezpieczeństwa odbyła się bez 
wsparcia mediów. Ciąg ostatnich znamiennych katastrof 

10 European Road Safety Observatory
11 American Automobile Association, Inc

nie spowodował żadnego skutku w poprawach procedur, 
zmianie myślenia ani nie zaowocował konkretnymi zmia
nami. W przeciwieństwie np. do Francji, w której po ka
tastrofie polskiego (w końcu obcego dla Francuzów) auto
busu, krytyczny zjazd, a także fatalny zakręt zostały zmo
dyfikowane i przebudowane. 

Podsumowanie
Podsumowując, mamy prawo stwierdzić, że poprawa sta
nu bezpieczeństwa osiągana pojedynczymi metodami 
lub w pojedynczych obszarach działania (np. drogowcy, 
konstruktorzy pojazdów) wyczerpuje swoje możliwości. 
Połączenie wysiłków różnych gałęzi transportu i ich inte
gracja, wynikająca z planów projektu ZEUS, ma szansę na 
spowodowanie poprawy, a w szczególności przeniesienie 
lepszych metod stosowanych w innych dziedzinach trans
portu do transportu drogowego. W rzeczywistości stanie 
się ona początkiem nowej fali poprawy, ale o wyższym stop
niu integralności i odnoszącym się do wszystkich aspektów 
społecznych osiągnięć i zachowań. Wypełnią się w ten spo
sób wszystkie zapisy ze wskazanej na wstępie definicji kul
tury bezpieczeństwa transportu.
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Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma  
z rocznym opóźnieniem

Prenumerata w 2012 roku
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie
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Artykuły opublikowane w „Transporcie Miejskim i Regionalnym” są dostępne w bazach danych 
20 bibliotek technicznych, indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism  
technicznych BAZTECH http://baztech.icm.edu.pl
Działa wyszukiwarka tekstów i autorów na stronie internetowej:  
http://www.transport.miejski.info/
Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów nadesłanych materiałów.
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada.
Za wydrukowanie artykułu Autorzy nie otrzymują honorarium.

Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega 

procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza 

jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza redaktor naczelny po zasię-
gnięciu opinii redaktorów tematycznych. 

3. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych 
publikację ocenia również redaktor statystyczny.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów 
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.

5. W doborze recenzentów przyjęty został model, w którym Autor i recenzenci nie znają 
swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

6. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady 
(wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów), 
recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisywał deklarację o niewy-
stępowaniu konfliktu interesów – za konflikt interesów będzie się uznawać zacho-
dzące między recenzentem a Autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających 

przygotowanie recenzji.
7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopusz-

czenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po 
uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

8. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w za-

stosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesu-
jącego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,

• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane w kolejnych nu-
merach czasopisma; raz w roku w numerze grudniowym lista recenzentów będzie 
podana do publicznej wiadomości.

Informacja o podjęciu starań, aby w Redakcji wdrożyć zabezpieczenia  
przed zjawiskiem ghostwriting
Co to jest zjawisko ghostwriting?
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni 
mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują 
rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też 
korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów 
redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do 
powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przeja-
wem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship (honorary authorship).
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny 

wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Ze zjawiskiem guestauthorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest 
znikomy lub w ogóle nie doszło do niego, a pomimo to jest Autorem lub współautorem 
publikacji.

Działania Redakcji „TMiR”
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja „Transportu 
Miejskiego i Regionalnego” rozpoczyna starania, aby wprowadzić procedury zabezpie-
czające przed tymi zjawiskami i wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów 

w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto 
jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przy-
gotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający 
manuskrypt.

2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w „Informacji dla Autorów”, że 
ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie 
wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzysze-
nia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkła-
dzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial 
disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łama-
nia i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


