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Motto:Motto:

„„Bo wypadek to dziwna rzecz, nigdy Bo wypadek to dziwna rzecz, nigdy 

go nie ma dopgo nie ma dopóóki siki sięę nie wydarzynie wydarzy””

A.A.Milne, 1928 A.A.Milne, 1928 



Konsekwencje wypadkKonsekwencje wypadkóów w 

drogowychdrogowych

•• 1,3 mln zabitych na 1,3 mln zabitych na śświecie (wg WHO)wiecie (wg WHO)

•• 50 tys. zabitych w UE50 tys. zabitych w UE

•• 5,5 tys. zabitych w Polsce5,5 tys. zabitych w Polsce

•• 200 mld EUR 200 mld EUR –– koszt wypadkkoszt wypadkóów w UEw w UE

•• 30 mld PLN 30 mld PLN -- koszt wypadkkoszt wypadkóów w Polsce w w Polsce 



Deklaracja Praw CzDeklaracja Praw Człłowiekaowieka
ParyParyżż, 10 grudnia 1948, 10 grudnia 1948

Art. 3Art. 3
„„KaKażżdy czdy człłowiek ma prawo owiek ma prawo 

do do żżycia, wolnoycia, wolnośścici

i bezpieczei bezpieczeńństwa swojej osobystwa swojej osoby””



Konstytucja RPKonstytucja RP

Art. 83Art. 83

„„KaKażżdy obywatel ma obowidy obywatel ma obowiąązek zek 

przestrzegania prawa przestrzegania prawa 

Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej””



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na zachowania ce na zachowania 

uczestnikuczestnikóów ruchu:w ruchu:

•• NiewystarczajNiewystarczająąca koncentracja na ruchu drogowym; ca koncentracja na ruchu drogowym; 
rozkojarzenie rrozkojarzenie róóżżnymi sprawami osobistymi,nymi sprawami osobistymi,

•• ograniczona percepcja ograniczona percepcja -- zazażżywanie lekarstw, uywanie lekarstw, użżywek,ywek,

•• Ograniczona sprawnoOgraniczona sprawnośćść psychomotoryczna ospsychomotoryczna osóób w b w 
podeszpodeszłłym wieku,ym wieku,

•• NiepeNiepełłna sprawnona sprawnośćść ruchowa ruchowa –– niemoniemożżliwoliwośćść
dostosowania sidostosowania sięę do parametrdo parametróów ruchu wyznaczanych w ruchu wyznaczanych 
przez wiprzez więększokszośćść sprawnsprawnąą fizycznie,fizycznie,

•• Psychiczne niezrPsychiczne niezróównowawnoważżenie enie -- osoby z tym osoby z tym 
problemem nie nadproblemem nie nadążążajająą, ale te, ale teżż nie mognie mogąą bybyćć
wykluczone z uczestnictwa w ruchu drogowym.wykluczone z uczestnictwa w ruchu drogowym.



Problem demograficznyProblem demograficzny
((OOssobyoby w wieku >60 lat w USAw wieku >60 lat w USA))

1900 1900 -- 44%%

1986 1986 -- 1515%%

2030 2030 -- 2222%%



Problem demograficznyProblem demograficzny
((ŚŚrednia drednia dłługougośćść żżycia wg WHO)ycia wg WHO)

•• 1900 1900 -- 31 lat31 lat

•• 1950 1950 -- 4848

•• 2005 2005 -- 6666

•• 2030 2030 -- 8585



KoniecznoKoniecznośćść tworzenia systemtworzenia systemóów w 

zarzzarząądzaniadzania

•• SpoSpołłeczne zapotrzebowanie na mobilnoeczne zapotrzebowanie na mobilnośćść

nadal ronadal rośśnienie

•• Ogromne koszty wypadkOgromne koszty wypadkóów w -- straty moralne straty moralne 

i materialne i materialne 

•• MoMożżliwoliwośćść prognozowania wielkoprognozowania wielkośści stratci strat

•• KoniecznoKoniecznośćść wdrawdrażżania programania programóów poprawy w poprawy 

Same programy nie wystarczSame programy nie wystarcząą

do osido osiąągnignięęcia sukcesucia sukcesu!!



Elementy struktury systemElementy struktury systemóów w 

zarzzarząądzania:dzania:

•• JJednostka zarzednostka zarząądzajdzająąca bezpieczeca bezpieczeńństwem stwem 

ruchu drogowego,ruchu drogowego,

•• CiaCiałło mio mięędzyresortowe nadzorujdzyresortowe nadzorująące ce 

dziadziałłania tej jednostki,ania tej jednostki,

•• Jasny podziaJasny podziałł rróól poszczegl poszczegóólnych lnych 

uczestnikuczestnikóów procesu poprawy brd i ich w procesu poprawy brd i ich 

odpowiedzialnoodpowiedzialnośści,ci,

•• Stabilne Stabilne źźrróóddłło finansowania dziao finansowania działłaańń
prewencyjnych.prewencyjnych.



Ryzyko Ryzyko śśmierci pieszegomierci pieszego

w kolizji z pojazdemw kolizji z pojazdem

 



 

Struktura systemu zarzStruktura systemu zarząądzaniadzania





RozwRozwóój systemj systemóów zarzw zarząądzania brddzania brd

Faza 1: Faza 1: Koncentracja uwagi na Koncentracja uwagi na 
uużżytkownikach ytkownikach 

Faza 2: Faza 2: PoczPocząątki dziatki działłaańń systemowychsystemowych

Faza 3: Faza 3: DziaDziałłania systemowe o zasiania systemowe o zasięęgu     gu     
interdyscyplinarnyminterdyscyplinarnym

Faza 4: Nowa koncepcja dziaFaza 4: Nowa koncepcja działłania ania 
„„WspWspóólna lna odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść””



Macierz HaddonaMacierz Haddona

FazaFaza CzCzłłowiekowiek PojazdPojazd DrogaDroga

Przed Przed 

wypadkiemwypadkiem

Kontrola Kontrola 

trzetrzeźźwowośści ci 

uużżytkownikytkownikóów w 

drdróógg

Kontrola Kontrola 

techniczna techniczna 

pojazdupojazdu

Oznakowanie Oznakowanie 

drogi, stan jej drogi, stan jej 

utrzymaniautrzymania

W momencie W momencie 

wypadkuwypadku
Pasy Pasy 

bezpieczebezpieczeńństwastwa
WytrzymaWytrzymałłoośćść
na zderzeniana zderzenia

Bariery Bariery 

ochronneochronne

Po wypadkuPo wypadku
Ratownictwo Ratownictwo 

techniczne i techniczne i 

medycznemedyczne

OdpornoOdpornośćść na na 

popożżarar
Telefony Telefony 

przydroprzydrożżnene



Sytuacja w PolsceSytuacja w Polsce

•• 1993 1993 -- raport Gerondeau, powstaje KRBRDraport Gerondeau, powstaje KRBRD

•• 1996 1996 -- Zintegrowany Program Poprawy Zintegrowany Program Poprawy 
BRD BRD -- GAMBITGAMBIT’’9696

•• 1996 1996 -- 2005 Regionalne i lokalne programy 2005 Regionalne i lokalne programy 
GAMBITGAMBIT

•• 2000 2000 -- Krajowy Program GAMBIT 2000Krajowy Program GAMBIT 2000

•• 2004 2004 -- Polityka Transportowa na lata 2005 Polityka Transportowa na lata 2005 --21032103

•• 2005 2005 -- Krajowy Program GAMBIT 2005Krajowy Program GAMBIT 2005

na lata 2005na lata 2005--20072007--2013 2013 –– Wizja ZeroWizja Zero

•• 2007 2007 –– GAMBIT GAMBIT –– Drogi krajoweDrogi krajowe



Wizja Zero Wizja Zero -- zazałłoożżeniaenia

•• Mimo ciMimo ciąąggłłej dziaej działłalnoalnośści prewencyjnej uci prewencyjnej użżytkownicy ytkownicy 

drdróóg pozostang pozostanąą nieodporni na uderzenia, a kolizje nieodporni na uderzenia, a kolizje 

pojazdpojazdóów z pieszymi nadal bw z pieszymi nadal bęęddąą sisięę zdarzazdarzałłyy

•• TwTwóórcy systemu transportu drogowego ponoszrcy systemu transportu drogowego ponosząą
odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść za jego jakoza jego jakośćść pod wzglpod wzglęędem dem 

bezpieczebezpieczeńństwastwa

•• BezpieczeBezpieczeńństwo czstwo człłowieka w ruchu drogowym owieka w ruchu drogowym 

powinno bypowinno byćć traktowane na rtraktowane na róówni z innymi warunkami wni z innymi warunkami 

stawianymi systemom o znacznie szerszym zasistawianymi systemom o znacznie szerszym zasięęgugu
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GAMBIT 2005 GAMBIT 2005 



STRUKTURA SYSTEMU BRD STRUKTURA SYSTEMU BRD 



KonkluzjaKonkluzja

Mamy dzisiaj trzy kluczowe dokumenty:Mamy dzisiaj trzy kluczowe dokumenty:

•• III Program BRD Unii EuropejskiejIII Program BRD Unii Europejskiej

•• PolitykPolitykęę TransportowTransportowąą 20062006--20252025

•• Krajowy Program GAMBIT 2005 Krajowy Program GAMBIT 2005 

oraz programy regionalne i lokalneoraz programy regionalne i lokalne



Czas na decyzjCzas na decyzjęę!!

Time to decide!Time to decide!



INTEGRATED SYSTEM OF TRANSPORT SAFETY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consortium: Gdańsk University of Technology, Silesian University of Technology, Air Force Institute of Technology in Warsaw,     
Maritime Academy in Szczecin

Motto:Motto:

„„Wszyscy uwaWszyscy uważżajająą, , żże latanie jest e latanie jest 

niebezpieczne i moniebezpieczne i możże dlatego jest e dlatego jest 

ono tak bezpieczneono tak bezpieczne””

National Transportation Safety Board, USANational Transportation Safety Board, USA



Thank you for your attention!


