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Czy i jakie zmiany są potrzebne?

Nadmierna prędkość 

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Nadzór nad ruchem drogowym  

………..ale czy to wszystko? 



Główny Inspektorat Transportu Drogowego- debata „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian” to: 

6 godzin dyskusji

18 prelegentów 

80 uczestników debaty 

i wiele pomysłów na to jak zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i poprawić bezpieczeństwo na drogach. 

Eksperci BRD: przedstawiciele instytucji zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego, przedstawiciele służb
kontrolnych i wyspecjalizowanych organizacji, stowarzyszeń i środowiska akademickiego, dziennikarze, politycy.

Prelegenci zaproszeni do wystąpienia to m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, funkcjonariusze, członkowie
stowarzyszeń i przedstawiciele instytucji zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego, dziennikarze.



Panel I - Nadmierna prędkość jedną z głównych przyczyn wypadków 
drogowych.

Wprowadzenie: Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Prelegenci:

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii 
Ruchu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Marek Dworak – Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego (Kraków)

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS – Dyrektor Instytutu Transportu 
Samochodowego

Michał Domaradzki – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu miasta stołecznego Warszawy

Jacek Zalewski – Prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego

Katarzyna Dobrzańska-Junco – Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw 
na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciel 
stowarzyszenia Przejście, członek Europejskiej Federacji Ofiar 
Drogowych (FEVR)

Debatę poprowadzili dziennikarze motoryzacyjni 
Włodzimierz Zientarski i Marcin Koczyba.                   foto: gitd.gov.pl 



Panel II: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego – kierunki zmian.

Wprowadzenie: podinsp. Radosław Kobryś - radca Wydziału 
Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji

Prelegenci:

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. uczelni - Katedra Inżynierii Drogowej i 
Transportowej Politechnika Gdańska
Łukasz Zboralski – redaktor naczelny portalu internetowego brd24.pl, 
poświęconego szeroko rozumianemu bezpieczeństwu ruchu drogowego
dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni – Zakład Systemów 
Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu, 
Politechnika Warszawska
Adam Sobieraj - Szef Rady Programowej, Fundacja Drogi Mazowsza
insp. Leszek Jankowski – Naczelnik Wydziału Opiniodawczo-
Analitycznego, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców

Panel III: Zmiana przepisów ruchu drogowego jako element zwiększający 
skuteczność nadzoru nad ruchem drogowym.

Wprowadzenie: dr inż. Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu 
Drogowego

Prelegenci:

dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Jan Mencwel – przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
Tomasz Żółciak – dziennikarz Gazety Prawnej, poruszający m.in. tematykę 
polityki transportowej
Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa 
Drogowego
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów
Janusz Popiel – Prezes Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w 
Wypadkach i Kolizjach Drogowych „ALTER EGO”.



Wspólne wnioski – mówimy jednym głosem: Potrzebna zmiana prawa i nawyków.

 Kierowcy muszą zwolnić

 Piesi pod szczególną ochroną

 Potrzebne zmiany prawa i usprawnienie systemu fotoradarowego

 Edukacja  



Kierowcy muszą zwolnić

 Prędkość zabija, jeśli nawet nie jest przyczyną wypadku to decyduje o jego ciężkości
 Niebezpieczeństwo niosą za sobą różnice prędkości, konieczność hamowania

i przyspieszanie
 Konieczne zintensyfikowane działania edukacyjno-profilaktyczne oraz poprawa nadzoru 

i egzekucji
 Moje wnioski legislacyjne:    130 km/h na autostradach

110 km/h na drogach ekspresowych
110 km/h na autostradowych obwodnicach miast   
100 km/h w przypadku opadów atmosferycznych lub mgły
50 km/h w obszarze zabudowanych  24 h/dobę 
Znak prędkości zalecanej
Przepis o odstępie od poprzedzającego pojazdu 



Kierowcy muszą zwolnić

Rządowe projekty zmian zapisów w Ustawie-Prawo o ruchu drogowym:

• dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h
tak w dzień jak i w nocy,

• kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h 
powoduje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy, niezależnie 
od tego, czy przekroczenie miało miejsce w obszarze zabudowanym, czy poza nim  



Piesi pod lepszą ochroną

 Edukacja i odpowiednie przygotowanie do zmian
w tym doświetlenie przejść dla pieszych wraz z otoczeniem
 Wzmocnienie pierwszeństwa pieszych ale…
 Zobowiązanie pieszych do bardziej aktywnego dbania o swoje bezpieczeństwo



Piesi pod lepszą ochroną
Moja propozycja  uzupełnienia zapisów Ustawy-Prawo o ruchu drogowym:

Art.26 ust.1a: Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany
zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, żeby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących oraz
umożliwić przejście także tym, którzy są przygotowani do wejścia na przejście dla pieszych.

Art.13. ust.1a: Pieszy korzystający lub zamierzający skorzystać z przejścia dla pieszych – z
wyjątkiem osób niepełnosprawnych używających specjalnego oznakowania - obowiązany
jest dokładnie obserwować ruch pojazdów na jezdni, a w przypadku dochodzenia do
przejścia z innej pozycji niż prostopadła do osi jezdni, zatrzymać się przed przejściem. Pieszy
nie powinien wchodzić na przejście dla pieszych w przypadku zbliżania się do przejścia
tramwaju lub jadącego po torowisku tramwajowym autobusu komunikacji miejskiej.



Piesi pod lepszą ochroną
Rządowa propozycja zmiany zapisów Ustawy-Prawo o ruchu drogowym:

Art.26 ust.1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i
ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na
tym przejściu. – mój komentarz: brakuje ochrony interesów pieszych przygotowanych do
wejścia, ale obawiających się wejść na przejście; po słowie „ostrożność” powinien być spójnik
„i” a nie przecinek
Art.13. ust.1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez
jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym
przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.



Potrzebne zmiany prawa dla usprawnienia systemu fotoradarowego i monitorowania 
zachowań uczestników ruchu

 Warto inwestować w system fotoradarowy i monitorujący

 Usprawnienie systemu i ułatwienie egzekwowania kar - nieuchronność kary 

 Natychmiastowa odpowiedzialność właściciela pojazdu lub wskazanie kierującego

 Wydłużenie terminów przedawniania spraw i surowsze karanie recydywistów



Edukacja

 To człowiek ma główny wpływ na to, co dzieje się na drodze
 Jeśli chcemy trwałej poprawy brd, powinniśmy się skoncentrować na edukacji
 Systemowa edukacja: wychowanie komunikacyjne i doszkalanie seniorów
 Edukacja brd od 6-17 roku życia jako obowiązkowy przedmiot nauczania szkolnego, 

obowiązkowe – raz w roku - zajęcia dla kierowców po ukończeniu 65 roku życia, 
dobrowolne, z upominkami, dla rowerzystów i pieszych w wieku senioralnym 

 Jeden z obowiązkowych tematów: wychowanie do odpowiedzialności, przewidywanie 
zagrożeń oraz świadomość konsekwencji

 Różnorodność przekazu brd dostosowana do wieku odbiorców 



W Hiszpanii: DGT (Dirección General de Tráfico) 

W Anglii: DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency)

W Polsce: Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego
o szerokich uprawnieniach ponadresortowych

- konieczność powołania z nadaniem odpowiednich kompetencji,
w tym stanowiących uprawnień

oraz ustanowieniem budżetu



A na tę chwilę :

 Działania ogólnokrajowe – Krajowa Rada BRD
 Działania w regionie – wojewódzkie rady BRD

jako organy koordynujące wszelkie działania z zakresu ruchu drogowego
i poprawy jego bezpieczeństwa



Dziękuję za uwagę!


