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PROBLEMY:

Dlaczego badania naukowe są niezbędne w procesie zarządzania brd?

Czy właściwie wykorzystujemy w Polsce potencjał badań naukowych 
w zarządzaniu brd?

Czy i jak problematyka brd jest włączana do kształcenia kadr 
inżynierskich? 



Rola środowiska akademickiego w Planie Globalnym II Dekady Działań (I)

Na całym świecie instytucje akademickie i grupy społeczeństwa 
obywatelskiego dysponują znaczną wiedzą fachową, która może pomóc 
wypełnić ważne luki w różnych (czasami zaniedbywanych) obszarach 
bezpieczeństwa drogowego, a także pomóc we wdrażaniu środków 
politycznych niezbędnych do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. 

 Instytucje akademickie i badawcze odgrywają ważną rolę w dostarczaniu 
„twardych” dowodów, które pomagają rządom i innym podmiotom zrozumieć 
(poprzez epidemiologię i analizę ryzyka) charakter problemu oraz identyfikacje 
skutecznych rozwiązań i strategii (poprzez wdrażanie pilotaży i próby 
interwencyjne i studia wdrożeniowe). 



Rola środowiska akademickiego w Planie Globalnym II Dekady Działań (II)

 Społeczeństwo obywatelskie może pomóc wzmocnić głos środowiska akademickiego, 
będąc orędownikiem i działając jako niezależny głos wpływający na zmiany 
społeczne.

 Oprócz utrzymywania bezpieczeństwa ruchu drogowego w programach rządowych, 
wspólne działania środowiska akademickiego i organizacji reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie mogą:
o być ważnym źródłem informacji o bezpieczeństwie drogowym dla społeczności i 

rządów;
o pomagać w zapewnieniu odpowiedzialności rządu poprzez wzmocnienie pozycji 

społeczności w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienie 
dobrego zarządzania;

o pomagać w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju związanych z 
bezpieczeństwem ruchu drogowego.



BRD jest trudnym problem wymagającym podejmowania kompleksowych 
działań, a ich podstawą musi być dobra wiedza opisująca

„to, co się już wydarzyło i to, co może się wydarzyć w przyszłości”

Złożoność problemu wyklucza podejmowanie działań metodą „prób i błędów”



Źródła wiedzy o BRD i jego zarządzaniu:
• doświadczenia praktyczne opisywane zwykle analizami statystycznymi – podejście 

reaktywne

• badania i testy wyjaśniające mechanizmy powstawania zdarzeń drogowych – podejście 
reaktywne i proaktywne

• scenariusze rozwoju i prognozy brd - podejście proaktywne

Współczesne podejście – badania interdyscyplinarne!!!

Przy sektorowym podziale główne pola badawcze obejmują:

1. Uczestników ruchu 

2. Drogi i ich otoczenie 

3. Pojazdy

4. Bazy danych i metody analiz bezpieczeństwa ruchu



Wymagania wobec badań 

Sześć filarów standardów dotyczących wysokiej jakości i obiektywnych badań i 
analiz: zaangażowanie, włączenie, trafność, rygor, przejrzystość i legalność.



WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH – przykłady grup badań (I):

A. Aktualizacja zasad i szczegółowych wymagań w projektowaniu systemu 
„człowiek – pojazd – droga – środowisko” 

• wiedza o „czynnikach ludzkich” jako główna wytyczna projektowania i 
użytkowania infrastruktury

• doskonalenie konstrukcji pojazdów z uwagi na ich bezpieczeństwo bierne i 
czynne

• automatyzacja pojazdów i dostosowanie infrastruktury drogowej do ich 
bezpiecznego funkcjonowania

• nowe technologie komunikacyjne i wykorzystanie masowych danych we 
wspomaganiu zarządzania ruchem i jego bezpieczeństwem

• ??? 



WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH – przykłady grup badań (II):

B. Wzorce zachowań społecznych i trendy ich zmian 

• mobilność i sposoby jej zapewnienia w kontekście współczesnych i przyszłych 
oczekiwań społecznych

• procesy demograficzne i migracyjne z ich potencjalnymi skutkami w 
odniesieniu m.in. do potrzeb mobilności i sposobów jej zapewnienia

• zmiany kulturowe i ekonomiczne z ich wpływem na społeczne oczekiwania w 
stosunku do środowiska zamieszkania i pracy

C. Proaktywne metody zarządzania brd

• prognozowanie zagrożeń i ryzyka na podstawie tzw. miar pośrednich i danych 
masowych

• ???  



WYKORZYSTANIE W POLSCE POTENCJAŁU BADAŃ NAUKOWYCH (I):

Przykłady projektów badawczych realizowanych przez uczelni z zakresu brd w latach 2010 –
2022: 

• „Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń 

widoczności” (2009- 2012) – stopień wykorzystania ±

• „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu” 

(2010-2012) – stopień wykorzystania + +

• „Zarządzanie prędkością na drogach samorządowych” (2015-2016) – stopień wykorzystania +

• RID-I „Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”, (2016-
2018), „Badania oznakowania eksperymentalnego autostrad i dróg ekspresowych” 2020 –

2023) – stopień wykorzystania +

• RID-I „Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego 

zarządzania ruchem” (2016 – 2018) – stopień wykorzystania ±

• RID-I „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2016 – 2018) – stopień wykorzystania +



WYKORZYSTANIE W POLSCE POTENCJAŁU BADAŃ NAUKOWYCH (II):

Przykłady – cd:

• RID-I „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2016 – 2018) – stopień wykorzystania +

• RID-I „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2016 – 2018) – stopień wykorzystania + +

• „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi 

projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych” (2018 – 2020) – stopień 

wykorzystania +++



WYKORZYSTANIE W POLSCE POTENCJAŁU BADAŃ NAUKOWYCH (III):

POTRZEBY PILNEGO PODJĘCIA BADAŃ - WYBRANE PROPOZYCJE: 

• UTO i ich wpływ na brd - kształtowanie infrastruktury uwzględniające 
użytkowania UTO

• Efektywność środków poprawy brd i metody jej prognozowania

• Wspomaganie w inspekcji dróg i identyfikacji miejsc koncentracji wypadków 
przez środki i procedury wykorzystujące automatyzację 

• Bezpieczeństwo ruchu w mieszanym potoku pojazdów automatyzowanych i 
„standardowych” – wskazania do projektowania i organizacji ruchu

• „Bezpieczna prędkość” na drogach jednojezdniowych i ulicach o różnych 
charakterystykach

• ??? - kolejne potrzeby do identyfikacji 



PROBLEMATYKA BRD W KSZTAŁCENIU KADR INŻYNIERSKICH 

Nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych zwiększa znaczenie 
wiedzy technicznej dopełniającej WiS

ROLA/ZADANIA WYŻSZYCH UCZELNI:
• modyfikacja zawartości merytorycznych w programach kształcenia
• zwiększenie zakresu kształcenia ustawicznego
• kształcenie specjalistyczne:

o studia podyplomowe z zakresu inżynierii ruchu i brd
o kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatu audytora brd
o szkolenia okresowe dla audytorów brd

• prace dyplomowe i doktorskie
• promowanie „dobrej praktyki” w ramach konferencji i innych form 

spotkań kadr inżynierskich 



WNIOSKI

1. Mimo rozwoju badań naukowych wspierających działania na rzecz brd, 
pozostaje jeszcze wiele problemów rozpoznanych w niewystarczającym 
stopniu

2. Ważnym i trudnym zadaniem jest określenie zakresu koniecznych do 
podjęcia w najbliższym czasie badań umożliwiających proaktywne 
rozwiązywanie problemów brd, w tym przygotowanie do rozwiązywania 
problemów, które mogą się pojawiać w przyszłości

3. Ze względu na rosnącą rolę wiedzy technicznej w projektowaniu, 
utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury spełniającej kryteria brd, 
konieczne jest rozszerzenie zakresu kształcenia ustawicznego wraz z 
aktualizacją programów kształcenia    


