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Znaczenie podręcznika

DLACZEGO POTRZEBUJEMY PODRĘCZNIKA  
BRD - ROAD SAFETY MANUAL?
• Mierzymy się ze światowym kryzysem śmiertelnych 

i ciężkich wypadków drogowych
• Jest to problem, któremu można w dużym stopniu 

zapobiec
• Strategia Bezpiecznego Systemu prezentowana 

w podręczniku jest rekomendowana do wdrożenia 
we wszystkich krajach

• Przywództwo i zdolność instytucjonalna mają 
kluczowe znaczenie

• Priorytet pilnego rozwoju



SAFE SYSTEM APPROACH

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
PODEJŚCIA/STRATEGII 
BEZPIECZNEGO SYSTEMU
• Zmiana podejścia, przesunięcie priorytetu 

od zapobiegania wypadkom w ogóle, 
w kierunku zapobiegania 
wypadkom śmiertelnym i ciężkim 

• Bezpośrednie zaspokajanie potrzeb niechronionych 
uczestników ruchu i innych

• Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa 
już na etapie projektowym, a nie do reagowania 
na wypadki po czasie



Podręcznik BRD – ROAD SAETY MANUAL (RSM)



Cele i przesłanie Podręcznika RSM

http://roadsafety.piarc.org/en
• Zaprojektowany, aby pomóc krajom 

na każdym etapie rozwoju 
infrastruktury w osiągnięciu celów 
bezpieczeństwa drogowego

• Obejmuje nowe myślenie o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego i daje jasny argument, dlaczego przyjęcie 
Podejścia Bezpiecznego Systemu jest tak ważne

• Kompleksowy, najnowocześniejszy międzynarodowy 
dokument referencyjny oraz „żywe” narzędzie, które może 
pomóc wszystkim krajom w osiągnięciu kluczowych celów

• Podręcznik bezpieczeństwa drogowego został potwierdzony 
w rezolucji ONZ A / 70 / L.44 w sprawie bezpieczeństwa 
drogowego

http://roadsafety.piarc.org/en


Warto wiedzieć

http://roadsafety.piarc.org/en

• W pełni darmowe źródło wiedzy

• 3 główne części, 12 rozdziałów

• Studia przypadków i linki do szczegółowych materiałów 
technicznych i innych odniesień

• Można go pobrać i wydrukować w rozdziałach

• Obecnie jest dostępny w wersjach
językowych angielskiej i francuskiej (wkrótce po hiszpańsku)

• Dostosowany do kluczowych filarów 
Dekady działania ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w latach 2011–2020

http://roadsafety.piarc.org/en


FILARY BRD

DECADE OF ACTION FOR 
ROAD SAFETY 2011-2020

Filary Dekady działania ONZ 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w latach 2011–2020:
Filar 1: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
Filar 2: Bezpieczniejsze drogi i mobilność
Filar 3: Bezpieczniejsze pojazdy
Filar 4: Bezpieczniejsi użytkownicy dróg
Filar 5: Reakcja i działania po wypadku



WPROWADZENIE

AKTUALIZOWANA WIEDZA
• Wśród autorów ostatniej 

aktualizacji znajdują się 
przedstawiciele administracji 
drogowych i środowisk naukowych 
wielu krajów

• Swój wkład w rozwój podręcznika 
mieli również pracownicy GDDKiA

• Najlepsze światowe wzorce i polski 
stan wiedzy są bardzo spójne

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI WERSJI 
SIECIOWEJ 
PODRĘCZNIKA



Zawartość Podręcznika

CZĘŚĆ 1: Strategiczna 
globalna perspektywa

CZĘŚĆ 2: Zarządzanie 
bezpieczeństwem ruchu 
drogowego

CZĘŚĆ 3: Planowanie, 
projektowanie i obsługa

TRZY PODSTAWOWE 
DZIAŁY PODRĘCZNIKA



CZĘŚĆ 1: Strategiczna perspektywa globalna

Rozdział 1: Zakres problemu BRD

Rozdział 2: Kluczowe zmiany w podejściu do BRD

CZĘŚĆ 2 : Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

Rozdział 3: System zarządzania BRD

Rozdział 4: Podejście systemowe do BRD – Safe System Approach

Rozdział 5: Efektywne zarządzanie i wykorzystanie danych dotyczących BRD

Rozdział 6: Cele BRD, strategie inwestycyjne, plany i projekty

CZĘŚĆ 3: Planowanie, projektowanie i obsługa

Rozdział 7: Role, obowiązki, rozwój polityki i programy

Rozdział 8: Projektowanie pod kątem charakterystyki i zgodności użytkowników dróg

Rozdział 9: Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury: Zasady, standardy, wytyczne 
i narzędzia

Rozdział 10: Ocena potencjalnego ryzyka i identyfikacja problemów

Rozdział 11: Wybór interwencji i priorytetyzacja

Rozdział 12: Monitoring i ocena interwencji BRD - ewaluacja

Układ Podręcznika



STRATEGICZNA PERSPEKTYWA GLOBALNA

CZĘŚĆ 1: Strategiczna perspektywa globalna

Rozdział 1: Zakres problemu BRD

Rozdział 2: Kluczowe zmiany w podejściu do BRD



STRATEGICZNA PERSPEKTYWA GLOBALNA

ZAKRES PROBLEMU BRD

• RSM uznaje, że liczba zgonów i obrażeń związanych 
z wypadkami drogowymi jest zbyt wysoka

• Kraje o niskim 
i średnim dochodzie 
są najbardziej narażone

• Straty odpowiadają 
1-7% wartości PKB

• Śmierci i obrażeniom 
można zapobiec!



ZAKRES PROBLEMU BRD

STRATEGICZNA PERSPEKTYWA GLOBALNA



STRATEGICZNA PERSPEKTYWA GLOBALNA

KLUCZOWE ZMIANY W PODEJŚCIU DO BRD

• Dekada działania ONZ, 
której celem jest 
ustabilizowanie liczby 
zgonów do 2020 r.

• Przejście na Strategię 
Bezpiecznego Systemu

• Do ustalenia 
długoterminowych 
celów, ukierunkowania i zapewnienia zasobów 
niezbędna jest wola polityczna

• Kraje o wysokim dochodzie muszą nadal stosować 
podejścia oparte na dowodach



ZARZĄDZANIE BRD

CZĘŚĆ 2 : Zarządzanie 
bezpieczeństwem ruchu 
drogowego
Rozdział 3: System zarządzania 
BRD

Rozdział 4: Strategia 
Bezpiecznego Systemu /             
Safe System Approach

Rozdział 5: Efektywne 
zarządzanie i wykorzystanie 
danych dotyczących BRD

Rozdział 6: Cele BRD, strategie 
inwestycyjne, plany i projekty



ZARZĄDZANIE BRD

• Zapobieganie śmierci i poważnym obrażeniom 
w wypadkach drogowych wymaga systematycznej, 
zaplanowanej reakcji, odpowiednich zasobów, 
odpowiedzialnego rządowego przywództwa. 

• Kraje o najbezpieczniejszych sieciach drogowych wykazały wolę 
polityczną: 

- określono cele w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,
-zapewniono finansowanie systematycznego, 
opartego na dowodach podejścia do interwencji, 
- określono kluczowe ustalenia organizacyjne.

• Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego obejmuje trzy powiązane elementy:

- funkcje zarządzania instytucjonalnego,
- interwencje,
- rezultaty.



SAFE SYSTEM

ITF (2016) sugeruje, że kluczowymi 
zasadami Bezpiecznego Systemu 
jest świadomość tego że:
• Ludzie popełniają błędy, które mogą prowadzić 

do wypadków drogowych
• Ciało ludzkie ma ograniczoną zdolność fizyczną

do tolerowania sił zderzenia, zanim ulegnie uszkodzeniu
• Wspólna odpowiedzialność spoczywa na tych, 

którzy projektują, budują, zarządzają i korzystają 
z dróg i pojazdów oraz zapewniają opiekę powypadkową, 
aby zapobiec wypadkom powodującym poważne 
obrażenia lub śmierć

• Wszystkie części systemu muszą zostać wzmocnione, 
aby zwielokrotnić ich efekty; wtedy gdy jedna część 
zawiedzie, użytkownicy dróg są nadal chronieni.



PLANOWANIE-PROJEKTOWANIE-OBSŁUGA 

CZĘŚĆ 3: Planowanie, 
projektowanie i obsługa
Rozdział 7: Role, obowiązki, rozwój
polityki i programy
Rozdział 8: Projektowanie pod 
kątem charakterystyki i zgodności 
użytkowników dróg

Rozdział 9: Zarządzanie 
bezpieczeństwem infrastruktury: 
Zasady, standardy, wytyczne 
i narzędzia

Rozdział 10: Ocena potencjalnego 
ryzyka i identyfikacja problemów
Rozdział 11: Wybór interwencji 
i priorytetyzacja

Rozdział 12: Monitoring 
i ocena interwencji BRD - ewaluacja



Polski wkład w aktualizację podrecznika

WIDOK ONLINE 
PODRĘCZNIKA
• Przykład graficznego 

przedstawienia 
koncentracji wypadków 
na sieci dróg stosowany 
w GDDKiA

• Pomocne przy określaniu 
właściwych priorytetów

• Graficzne czytelne 
przedstawienia stanu BRD 
na sieci



Polski wkład w aktualizację podrecznika

AUTOSTRADA A4 – PRZYKŁAD NISKOKOSZTOWEJ 
INTERWENCJI MAJĄCEJ ZAPOBIEGAĆ WJEŻDŻANIU 
NA DROGĘ DWUJEZDNIOWĄ POD PRĄD



SAFE SYSTEM

Ulepszenia infrastruktury mogą znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń.
Infrastruktura drogowa jest często najważniejszym czynnikiem, 
który przyczynia się 
do skutku i powagi wypadku.
Konieczne są jasne i określone 
zasady dotyczące dostarczania 
infrastruktury Bezpiecznego 
Systemu, aby poprawić 
bezpieczeństwo na drodze.

Standardy, wytyczne i narzędzia 
stanowią mechanizm przełożenia 
polityki na działanie.
Dla tych, którzy dopiero zaczynają 
zajmować się bezpieczeństwem, projekty 
pilotażowych/demonstracyjnych korytarzy są bardzo skutecznym 
sposobem na poprawę bezpieczeństwa.

Source: www.towardszero.vic.gov.au
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AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA BRD - ROAD SAFETY MANUAL

PONAD 70 STUDIÓW PRZYPADKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

AKTUALIZACJA 2019
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PIARC ONLINE ROAD SAFETY MANUAL

GLOBAL STEERING COMMITTEE – GLOBALNY KOMITET STERUJĄCY



www. gddkia.gov.pl

www.facebook.com/gddkia

www.twitter.com/gddkia

Dziękuję za uwagę

Przemysław Padło
ppadlo@gddkia.gov.pl


