
DziaDziałłania Wydziaania Wydziałłu Ruchu Drogowego                 u Ruchu Drogowego                 
Komendy StoKomendy Stołłecznej Policjiecznej Policji

zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwa stwa 
w ruchu drogowymw ruchu drogowym



Wg KGP policjanci RD pracujWg KGP policjanci RD pracująący na drodze, cy na drodze, 
wzorem pawzorem pańństw UE, powinni stanowistw UE, powinni stanowićć

10% stanu etatowego KWP10% stanu etatowego KWP

w Warszawie wszyscy policjanci WRD stanowiw Warszawie wszyscy policjanci WRD stanowiąą
4,9%4,9% stanu etatowego KSP,stanu etatowego KSP,

w Warszawie policjanci pracujw Warszawie policjanci pracująący na drodze cy na drodze 
stanowistanowiąą 3%3% stanu etatowego KSP,stanu etatowego KSP,

na na 11 policjanta WRD KSP pracujpolicjanta WRD KSP pracująącego na cego na 
drodze przypada drodze przypada 5.592 5.592 zameldowanych zameldowanych 
mieszkamieszkańńccóów Warszawy i w Warszawy i 8.882 8.882 rzeczywistych rzeczywistych 
mieszkamieszkańńccóów stolicy,w stolicy,



W ciW ciąągu doby do Warszawy wjegu doby do Warszawy wjeżżddżża ok. a ok. 
346 tys. Pojazd346 tys. Pojazdóów,w,
W ciW ciąągu doby w Warszawie porusza sigu doby w Warszawie porusza sięę
ok. 700 tys. samochodok. 700 tys. samochodóów,w,
co daje 6.263 samochody/1policjanta RD,co daje 6.263 samochody/1policjanta RD,
W Warszawie zarejestrowanych byW Warszawie zarejestrowanych byłło o 
762.686 samochod762.686 samochodóów osobowych          w osobowych          
(30(30--0606--2006 r),2006 r),
Co daje 2.911 sam. Co daje 2.911 sam. osobosob./1 policjanta RD,./1 policjanta RD,
tylko Al. Krakowsktylko Al. Krakowskąą w ciw ciąągu doby gu doby 
wjewjeżżddżża do Warszawy (do Centrum) ok. a do Warszawy (do Centrum) ok. 
45.500 samochod45.500 samochodóów,w,



ORGANIZCJA RUCHUORGANIZCJA RUCHU
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

liczne remonty i przebudowy ulic liczne remonty i przebudowy ulic ––
koniecznokoniecznośćść rręęcznej regulacji ruchem,cznej regulacji ruchem,

zlokalizowanie duzlokalizowanie dużżych centrych centróów w 
handlowych w Centrum miasta handlowych w Centrum miasta ––
koniecznokoniecznośćść rręęcznej regulacji ruchem,cznej regulacji ruchem,

bardzo dubardzo dużża iloa ilośćść pojazdpojazdóów szczegw szczegóólnie w lnie w 
godz. 7 godz. 7 –– 9 i 14 9 i 14 –– 19 19 –– koniecznokoniecznośćść
rręęcznej regulacji ruchemcznej regulacji ruchem



Zmiana systemu sZmiana systemu słłuużżbyby

Od 1 paOd 1 paźździernika 2008 r. wprowadzonodziernika 2008 r. wprowadzono
12 12 –– to godzinny system sto godzinny system słłuużżby:by:
�� zachowanie cizachowanie ciąąggłłoośści sci słłuużżby,by,
�� zmniejszenie kosztzmniejszenie kosztóów sw słłuużżby,by,
�� zmniejszenie kosztzmniejszenie kosztóów dojazdu do sw dojazdu do słłuużżby,by,
�� brak nawarstwiebrak nawarstwieńń zadazadańń ssłłuużżbowych,bowych,
�� zmniejszenie czzmniejszenie częęstotliwostotliwośści sci słłuużżb nocnych,b nocnych,
�� zmniejszenie liczny nadpracowanych godzin,zmniejszenie liczny nadpracowanych godzin,
�� samoistne zmniejszenie ilosamoistne zmniejszenie ilośści zwolnieci zwolnieńń

lekarskich.lekarskich.



Organizacja 12Organizacja 12--to godzinnego to godzinnego 
systemu ssystemu słłuużżbyby

06.00 06.00 –– 08.00 08.00 –– 16 za16 załłóóg,g,

08.00 08.00 –– 10.00 10.00 –– 10 za10 załłóóg,g,

10.00 10.00 –– 18.00 18.00 –– 27 za27 załłóóg,g,

18.00 18.00 –– 20.00 20.00 –– 17 za17 załłóóg,g,

20.00 20.00 –– 22.00 22.00 –– 23 za23 załłogi,ogi,

22.00 22.00 –– 06.00 06.00 –– 6 za6 załłóóg.g.



V SEKCJA KONTROLI            V SEKCJA KONTROLI            
RUCHU DROGOWEGORUCHU DROGOWEGO

-- Realizacja zadaRealizacja zadańń na terenie Warszawy i KPP,na terenie Warszawy i KPP,

-- GGłłóówny wny śśrodek transportu rodek transportu –– motocykle,motocykle,

-- W tym Grupa Wsparcia,W tym Grupa Wsparcia,

-- W tym Motocyklowa Asysta Honorowa,W tym Motocyklowa Asysta Honorowa,



Zdarzenie drogowe

Karta zdarzenia drogowego

kolizja + wypadek                wypadek

SEWiK

GROMADZENIE  DANYCH                  

O ZDARZENIU

Zarząd Dróg Miejskich



ANALIZA ZGROMADZONYCH 

INFORMACJI  W  SEWiK-u

Analizowanie głównych 

przyczyn zaistniałych wypadków

Analizowanie miejsc w których 

najczęściej dochodzi do zdarzeń

drogowych



WDRAŻANIE   ROZWIĄZAŃ
ZWIĘKSZAJĄCYCH 

BEZPIECZEŃSTWO  RUCHU 

DROGOWEGO

Rozwiązania 

infrastrukturalne 

przy współpracy z 

Zarządcą drogi

Dyslokacja służby 

uwzględniająca 

miejsca najbardziej 

zagrożone 

wypadkami 

drogowymi



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

„„BEZ TOLERANCJIBEZ TOLERANCJI””
�� reagowanie na kareagowanie na każżde najmniejsze wykroczenie w ruchu de najmniejsze wykroczenie w ruchu 

drogowym,drogowym,
�� w miarw miaręę momożżliwoliwośści kaci każżde wykroczenie karane w drodze de wykroczenie karane w drodze 

postpostęępowania mandatowego lub wniosku o ukaranie do powania mandatowego lub wniosku o ukaranie do 
SSąądu Grodzkiego,du Grodzkiego,

�� ograniczenie stosowania pouczeograniczenie stosowania pouczeńń

Przy postPrzy postęępowaniu mandatowym wrpowaniu mandatowym wręęczanie ulotek ze czanie ulotek ze 
zdjzdjęęciami skutkciami skutkóów wypadku wynikajw wypadku wynikająącego z podobnego cego z podobnego 
wykroczenia oraz statystykwykroczenia oraz statystykąą,,



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

Akcja Akcja „„ZAPNIJ PASYZAPNIJ PASY””
Akcja Akcja „„BEZPIECZNE PRZEJBEZPIECZNE PRZEJŚŚCIA DLA CIA DLA 
PIESZYCHPIESZYCH””
PrzeciwdziaPrzeciwdziałłanie nielegalnym anie nielegalnym 
wywyśścigom motocyklistcigom motocyklistóów i kierujw i kierująących cych 
samochodami osobowymi,samochodami osobowymi,



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

Badanie stanu technicznego autokarBadanie stanu technicznego autokaróów,w,

Badanie stanu technicznego autobusBadanie stanu technicznego autobusóów MZA w MZA 
(na skontrolowanych jednego dnia               (na skontrolowanych jednego dnia               
41 autobus41 autobusóów zatrzymano 26 dowodw zatrzymano 26 dowodóów w 
rejestracyjnych),rejestracyjnych),

Badanie stanu trzeBadanie stanu trzeźźwowośści kierujci kierująących cych 
autobusami MZA i tramwajamiautobusami MZA i tramwajami



W roku 2007 policjanci WRD  KSP ujawnili W roku 2007 policjanci WRD  KSP ujawnili 
4.022 nietrze4.022 nietrzeźźwych kierujwych kierująącychcych

(mniej o 2.038 w stosunku do ujawnionych (mniej o 2.038 w stosunku do ujawnionych 
w roku 2006)w roku 2006)

�� badanie stanu trzebadanie stanu trzeźźwowośści wszystkich   ci wszystkich   
kierujkierująących zatrzymanych w nocy do kontroli,cych zatrzymanych w nocy do kontroli,

„„PiPiąątkowy wiecztkowy wieczóórr””,,
„„TrzeTrzeźźwy poranekwy poranek””,,
„„Andrzejkowa nocAndrzejkowa noc””



GRUPA  WSPARCIA I GRUPA  WSPARCIA I -- XII 2007 rXII 2007 r

NaNałłoożżono 14.235 MKono 14.235 MK
Pouczono 364 osPouczono 364 osóóbb
SporzSporząądzono 57 wnioskdzono 57 wnioskóów o ukaraniew o ukaranie
Zatrzymano 863 dowody rejestracyjneZatrzymano 863 dowody rejestracyjne
Zatrzymano 210 praw jazdyZatrzymano 210 praw jazdy
Ujawniono 475 nietrzeUjawniono 475 nietrzeźźwych kierujwych kierująących cych 



Sekcja Profilaktyki SpoSekcja Profilaktyki Społłecznejecznej

wychowanie komunikacyjne w przedszkolach                wychowanie komunikacyjne w przedszkolach                
i szkoi szkołłach,ach,
utworzenie sali wychowania komunikacyjnego dla utworzenie sali wychowania komunikacyjnego dla 
dzieci,dzieci,
utworzenie profesjonalnego placu utworzenie profesjonalnego placu –– miasteczka miasteczka 
rowerowego,rowerowego,
wspwspóółłpraca z mediami.praca z mediami.



DziaDziałłania WRD KSP ania WRD KSP 
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwa w ruchu stwa w ruchu 

drogowymdrogowym
Ulotki dla sprawcUlotki dla sprawcóów wykroczew wykroczeńń

opracowane samodzielnie oraz z ITSopracowane samodzielnie oraz z ITS



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
Ulotki dla sprawcUlotki dla sprawcóów wykroczew wykroczeńń

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy  Stołecznej  Policji

w Warszawie

oraz

ALTEREG O
Stowarzyszenie Pomocy

Poszkodowanym w Wypadkach
i Kolizjach Drogowych

ostrzegają

PAMIĘTAJ !
SAMOCHÓD NIE ZATRZYMA SIĘ W MIEJSCU !

 

W roku 2004
w Warszawie

w 
wypadkach drogowych
zginęło  pi eszych,

a rannych zostało .

774

83
730

piesi



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
Ulotki dla sprawcUlotki dla sprawcóów wykroczew wykroczeńń

Wjazd na czerwonym świetle
71

6
128

był przyczyną  wypadków,
w których zginęło  osób,

a rannych  zostało  osób. 
Nietrzeźwi kierowcy

80
11
95

spowodowali  wypadków,
w których zginęło  osób,

a rannych  zostało  osób. 

BĄDŹ TRZEŹWY
I ZWOLNIJ !

NASTĘPNY RAZEM
MOŻESZ TO BYĆ TY !

 

W roku 2004
w Warszawie

była przyczyną
 wypadków,

w których zginęło
 osób,

a  osób
zostało rannych

nadmierna prędkość

269

31
359

nadmierna prędkość, 
czerwone światło

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

w Warszawie

oraz

Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach

i Kolizjach Drogowych

ostrzegają

ALTEREGO



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
Ulotki dla sprawcUlotki dla sprawcóów wykroczew wykroczeńń

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

w Warszawie

oraz

Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowany m w Wy padkach

i Koliz jach Drogowych

ostrzegają

ALTEREGO

pasy bezpieczeństwa

Używając pasów
bezpieczeństwa

zmniejszasz zagrożenie
obrażeń o :

PASAŻERA       KIEROWCY
56 %                   33 %
18 %   18 %
64 %                   45 %
40 %                     38 %
  6 %                 6 %

58 %                       33 %

mózgu
pęknięcia  czaszki

twarzy
oczu

złamania
kości twarzy 

płuc

KIEROWCO I PASAŻERZE !
ZAWSZE  ZAPINAJ

PASY 
BEZPIECZEŃSTWA !

 



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
Ulotki dla sprawcUlotki dla sprawcóów wykroczew wykroczeńń

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

w Warszawie

oraz

Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowanym w Wy padkach

i Kolizjach Drogowych

ostrzegają

ALTEREGO

młodzi kierowcy

W roku 2004
w Warszawie

w wieku 18 - 24 lat
spowodowali 

 wypadków,
w których zginęło

osób,
a  osoby

zostały ranne

młodzi kierowcy

219

20 
 274

BĄDŹ TRZEŹWY
I ZWOLNIJ !

NASTĘPNY RAZEM
MOŻESZ TO BYĆ TY !

 



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

Prezentacja dla mPrezentacja dla młłodzieodzieżży powyy powyżżej 18 lat ej 18 lat 



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

Prezentacja dla dzieci powyPrezentacja dla dzieci powyżżej 10 latej 10 lat



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
Film Film „„ZABZABÓÓJCYJCY””



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do poprawy bezpieczece do poprawy bezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym
spot spot „„WARSZAWA JEST ZBYT PIWARSZAWA JEST ZBYT PIĘĘKNA,            KNA,            

BY GINBY GINĄĆĄĆ NA JEJ ULICACHNA JEJ ULICACH””



D Z I A D Z I A ŁŁ A N I AA N I A
OKLEJANIE ROWEROKLEJANIE ROWERÓÓWW

ELEMENTAMI ODBLASKOWYMIELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

ZAGROZAGROŻŻENIA JESIENIENIA JESIENIĄĄ ––
NIEONIEOŚŚWIETLENI ROWERZYWIETLENI ROWERZYŚŚCICI



APELAPEL
DODO

MOTOCYKLISTMOTOCYKLISTÓÓWW
I  ICH  RODZINI  ICH  RODZIN



DziaDziałłania WRD KSPania WRD KSP
zmierzajzmierzająące do ce do 

poprawy poprawy 
bezpieczebezpieczeńństwastwa

w ruchu drogowymw ruchu drogowym

APELAPEL
DODO

PIESZYCHPIESZYCH



SYMULATOR ZDERZESYMULATOR ZDERZEŃŃ



WALKA Z CWANIACTWEMWALKA Z CWANIACTWEM

MONITORING SKRZYMONITORING SKRZYŻŻOWAOWAŃŃ,,

MINITORING MIJESC Z ZAKAZAMI MINITORING MIJESC Z ZAKAZAMI 
WJAZDU SAMOCHODWJAZDU SAMOCHODÓÓW W 
CICIĘŻĘŻAROWYCH,AROWYCH,

DZIADZIAŁŁANIA PRZECIWKO ANIA PRZECIWKO 
MOTOCYKLISTOM MOTOCYKLISTOM -- SZALESZALEŃŃCOMCOM



PRACUJEMY, APRACUJEMY, AŻŻ ISKRY LECISKRY LECĄĄ



DZIADZIAŁŁANIA W ROKU 2007ANIA W ROKU 2007 (wybrane)(wybrane)

PasyPasy
TruckTruck
BusBus
PrPręędkodkośćść,,
TrzeTrzeźźwowośćść,,
NURD,NURD,
EE--30,30,
Bezpieczny Weekend,Bezpieczny Weekend,
Bezpieczne wakacje,Bezpieczne wakacje,
TrzeTrzeźźwy poranek,wy poranek,
TrzeTrzeźźwy wieczwy wieczóór,r,
ZPNWU,ZPNWU,
KomKomóórka,rka,
Wiosenne porzWiosenne porząądki,dki,
Wracamy bezpiecznie,Wracamy bezpiecznie,

Bezpieczny pas ruchu,Bezpieczny pas ruchu,

Niebieski czwartek,Niebieski czwartek,

Zimowe przZimowe prząądki 2007,dki 2007,
Niebieski wtorek,Niebieski wtorek,
TrzeTrzeźźwy kandydat na wy kandydat na 
kierowckierowcęę,,
Mazowieckie powroty,Mazowieckie powroty,
Dynamiczny nadzDynamiczny nadzóór nad r nad 
ruchem z wykorzystaniem ruchem z wykorzystaniem 
pojazdpojazdóów wyposaw wyposażżonych onych 
w w wideorejestratorywideorejestratory na na 
terenie Garnizonu terenie Garnizonu 
Warszawskiego,Warszawskiego,
Ferie 2007,Ferie 2007,
Bezpieczna szkoBezpieczna szkołła 2007,a 2007,
Znicz 2007,Znicz 2007,



INNE DZIAINNE DZIAŁŁANIA POLICJANTANIA POLICJANTÓÓW WRDW WRD
w roku 2007w roku 2007

Imprezy o Imprezy o charaktcharakt. masowym . masowym –– 293293

Imprezy koImprezy kośścielne i sportowe cielne i sportowe –– 309 309 

Zgromadzenia publiczne Zgromadzenia publiczne –– 325325

Delegacje paDelegacje pańństwowe stwowe –– 212212

Podjazdy VIP itp. Podjazdy VIP itp. –– 391391

Posterunki ze zgPosterunki ze zgłłoszeoszeńń obywobyw. . –– 2.2052.205

Kontroli autobusKontroli autobusóów w –– 2.2112.211



DZIADZIAŁŁANIA W ROKU 2008ANIA W ROKU 2008 (wybrane)(wybrane)
PrPręędkodkośćść,,
Pasy,Pasy,
Bezpieczny Weekend,Bezpieczny Weekend,
Bezpieczne Wakacje,Bezpieczne Wakacje,
Trasa ETrasa E--30,30,
KomKomóórka,rka,
Bezpieczny pas ruchu,Bezpieczny pas ruchu,

Wolniej = bezpieczniej,Wolniej = bezpieczniej,
Bezpieczne wakacje,Bezpieczne wakacje,
TrzeTrzeźźwowośćść i rozsi rozsąądek,dek,
TrzeTrzeźźwy poranek,wy poranek,
TrzeTrzeźźwy weekend (3 KPP jednoczewy weekend (3 KPP jednocześśnie),nie),
Bezpieczna komunikacja miejska.Bezpieczna komunikacja miejska.



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ

ZAZA

UWAGUWAGĘĘ

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

nadkom. mgr Krzysztof BUJNOWSKI


