
Doświadczenia i działania 
na rzecz BRD z pozycji 

regionu





Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że każdego roku w wypadkach drogowych ginie 1,3 miliona ludzi — to 
ponad 3500 ofiar śmiertelnych na drogach dziennie — a rannych jest nawet 50 milionów  osób rocznie. 

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest jednak taki sam na całym świecie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła szereg rezolucji w sprawie bezpieczeństwa drogowego i proponuje działania 
mające na celu rozwiązanie światowego kryzysu bezpieczeństwa drogowego. Uznając obecny poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego za niedopuszczalny, ONZ podjęła kilka inicjatyw. 

Myśleć globalnie, działać lokalnie



Podejście proaktywne czyli Bezpieczny System

Kraje o dojrzałym podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego i ambicjach poczynienia dalszych postępów podążają w

kierunku podejścia proaktywnego: podejścia Bezpiecznego Systemu.

Podstawą takiego działania jest zaprojektowanie strategii bezpieczeństwa drogowego i wdrożenia planów działania.

Co ważne, nie można po prostu kopiować skutecznych programów poprawy działających już w danym regionie świata,

ponieważ lokalne okoliczności są różne. Zasady skutecznej strategii mają zastosowanie, ale priorytety i plany działania

powinny być zakorzenione i dostosowane do warunków lokalnych.



Bezpieczny System – podstawowe podejście Dekady 2021-2030 

Transport drogowy to złożony system, którego podstawą jest bezpieczeństwo. Ludzie, pojazdy i infrastruktura muszą 
współdziałać w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Bezpieczny system zatem:

→ przewiduje i uwzględnia błędy ludzkie; →zawiera projekty dróg i pojazdów, które zapobiegają śmierci lub poważnym 

obrażeniom; → dąży do proaktywnego i ciągłego zaangażowania ulepszenia dróg i pojazdów tak, aby cały system był 

bezpieczny, a nie tylko lokalizacje lub sytuacje, w których ostatnio wystąpiły zdarzenia drogowe; → przestrzega podstawowego 
założenia, że  system nie powinien powodować żadnych zgonów ani poważnych obrażeń.





NASZE DZIAŁANIA – INFRASTRUKTURA I CZŁOWIEK

• Doświetlenie przejść dla pieszych w regionie na wszystkich rodzajach dróg;
• Zmniejszenie limitów  prędkości przed wszystkimi przejściami dla pieszych na 

drogach wojewódzkich i krajowych;
• Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do pieszych; 

• Prowadzenie pomocy powypadkowej i pomoc psychologicznej dla ofiar wypadków 
drogowych i ich rodzin.

W 2019 roku w regionie doświetlono ponad 200 przejść dla pieszych na drogach 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Pod tym względem Małopolska 

odgrywa wiodącą rolę w kraju, a łączna kwota przeznaczona na ten cel w 2019 r. 
wyniosła ok. 7 mln zł. W 2020 roku w województwie małopolskim oświetlono 

kolejne 122 przejścia dla pieszych na drogach krajowych i wojewódzkich.



NASZE DZIAŁANIA: CZŁOWIEK



NASZE DZIAŁANIA: CZŁOWIEK

W ciągu całego lata wspólnie odwiedzaliśmy gminy, powiaty 
uczestnicząc wszędzie tam, gdzie można było przekazać wiedzę, 
informacje nt brd.

• Finał Młodzieżowego Turnieju BRD

• Dzień Dziecka

• Festyn w gminie Kocmyrzów Luborzyca

• Warsztaty BRD w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Lekcje bezpieczeństwa w Kłaju 

• Warsztaty BRD w Myślenicach 

• Wspólnie dla Seniorów z Gminną Radą BRD w Gdowie 

• Rozdziele – przez zabawę do bezpieczeństwa 

• Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Wyprawa Fiatów do Turynu z MWRBRD

• Dzień Św. Krzysztofa na terenie powiatu Dąbrowskiego 

• Małopolska Tour z MORD Tarnów 

• Rozpoczęcie roku szkolnego w Kryspinowie 

• Warsztaty BRD w Proszowicach 

• Warsztaty BRD w Kłaju 

• Zajęcia BRD dla dzieci w Miechowie 
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NASZE DZIAŁANIA: CZŁOWIEK



STAŁE DZIAŁANIA BRD CZŁONKÓW MWRBRD

ZARZĄDCÓW DRÓG, GDDKiA, ITD, KURATORIUM OŚWIATY, 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

KRAKOWIE, OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, 

KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Bezpieczne ferie

Bezpieczny autokar

Bezpiecznie nie tylko w autobusie

Bezpieczne wakacje 

Akcja znicz



Podczas całego roku wiele instytucji prowadziło stałe, konsekwentne  

działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

• Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

• Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

• Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów)

• Inspekcja Transportu Drogowego

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

• Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

• Kuratorium Oświaty

• Ochotnicze Straże Pożarne

• Zarządcy dróg, przedstawiciele gmin i powiatów

• Instytucje naukowe 

• Media

• Organizacje pozarządowe

DZIAŁANIA STAŁE 

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA
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