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• Prowadzone przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC)

• Założona w 1999 roku po opublikowaniu przez IFRC w 1998 roku raportu o 
katastrofach światowych

• Tworzenie trwałych partnerstw pomiędzy rządami, biznesem i 
społeczeństwem obywatelskim (projekty w ramach partnerstwa)

• Wkład w Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego ONZ (2011-
2020) i Cele Zrównoważonego Rozwoju (2030)
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Nasza wizja:
Świat wolny od śmierci i obrażeń w wyniku wypadków drogowych

Nasza misja:
Trwałe zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach 
drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich 
dochodach
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Poprawa i poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego oraz wzmocnienie 
zdolności agencji policji drogowej do egzekwowania przepisów związanych z podstawowymi 
czynnikami ryzyka dla bezpieczeństwa drogowego w krajach o niskich i średnich dochodach. 

GRSP dostarcza profesjonalnej wiedzy na temat egzekwowania prawa dotyczącego 
bezpieczeństwa drogowego - opartej na uznanych międzynarodowych najlepszych 
praktykach - w celu budowania i podtrzymywania wysokiej jakości działań policyjnych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w wybranych miastach objętych programem.

Cała wiedza i praktyki policyjne są dostosowane do lokalnego kontekstu w każdym z miast, 
aby umożliwić elastyczność w ich stosowaniu przez lokalną policję.

CEL:
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Country Population Reported 
Road Traffic 

Fatalities

WHO estimated 
fatality rate per 

100,000 population

Ghana 28M 1802 24.9

South Africa 56M 14071 25.9

Nigeria 186M 5053 21.4

Ethiopia 102M 4352 26.7

Congo 51M 308 27.4

Kenya 48M 2965 27.8

Denmark 57M 211 4

Australia 24M 1296 5.6

Poland 38M 3026 9.7

Switzerland 8M 223 2.7

PORÓWNANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW
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PODEJŚCIE “BEZPIECZNY SYSTEM”

Egzekwowanie przepisów w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji podejścia "bezpiecznego systemu"



Public

działania policji

DLACZEGO DZIAŁANIA POLICJI SĄ NIEZBĘDNE

Ograniczone zrozumienie przez społeczeństwo związku między ludzkim
zachowaniem a:
- ryzykiem udziału w wypadku
- ciężkością obrażeń lub śmierci

Ludzie nie są dobrzy w ocenie ryzyka:
- iluzja kontroli (wiem co robię, jestem dobrym kierowcą),
- znajomość lokalnych dróg itp.
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• Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego jest podstawowym elementem zapobiegania 

śmierci i obrażeniom na drogach.

• Egzekwowanie przepisów ma na celu promowanie przekonania, że użytkownicy dróg 
prawdopodobnie zostaną złapani i ukarani, gdy złamią przepisy drogowe.

• Skuteczne strategie egzekwowania przepisów NIE powinny polegać na zwiększaniu wysokości 
grzywien lub dochodów, ale na zwiększaniu postrzegania szansy na złapanie.

DLACZEGO DZIAŁANIA POLICJI SĄ NIEZBĘDNE
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• Służby i agencje bezpieczeństwa drogowego na całym świecie polegają w dużej 
mierze na egzekwowaniu prawa drogowego w celu zmiany zachowań użytkowników 
dróg.

• Najbardziej pozytywne zmiany w zachowaniu użytkowników dróg zachodzą gdy przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa drogowego są wspierane przez zdecydowane i trwałe
egzekwowanie przepisów oraz świadomości społecznej.

DLACZEGO DZIAŁANIA POLICJI SĄ NIEZBĘDNE

• Egzekwowanie prawa może zmienić zachowania, postawy i poziom przestrzegania 
przepisów
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EGZEKWOWANIE PRAWA Z ZASTOSOWANIEM ZASADY 
ODSTRASZANIA (PREWENCJI)

“DETERRENCE THEORY”

Odstraszanie ludzi od robienia niewłaściwych rzeczy na drodze polega na tym, że 
obawiają się oni, że zostaną złapani i boją się konsekwencji.

1. Postrzegane ryzyko zagrożenia 
Czy myślę, że zostanę złapany?

2. Groźba sankcji
• Postrzegana pewność kary

Czy otrzymam karę, jeśli zostanę złapany?
• Postrzegana surowość kary 

Czy kary są surowe?
• Postrzegana szybkość ukarania

Czy zostanę ukarany w odpowiednim czasie?
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Odstraszanie ogólne:
(prewencja ogólna)

Odstraszanie potencjalnych 
przestępców poprzez

obawę przed wykryciem
i konsekwencji w przypadku złapania

Odstraszanie specyficzne:
(prewencja szczególna)

Odstraszanie wczesniej ujawnionych
sprawców poprzez wykorzystanie ich 

doświadczenia z wykryciem i związanymi z 
tym konsekwencjami oraz zapobieganie 
ponownemu popełnieniu przestępstwa.

Punkty kontrolne o dużej widoczności, w 
określonych godzinach i miejscach, sprawdzające 
jak największą liczbę motocyklistów/kierowców

POLICYJNE DZIAŁANIA NA DROGACH 

OPARTE NA ZASADZIE ODSTRASZANIA

Ponowne kontrole sprawców, 
prowadzenie czynności kontrolnych w 

określonych obszarach dla recydywistów
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• Duża widoczność - jak najwięcej kierowców powinno widzieć dobrze widoczne punkty

kontroli policyjnej i badania drogowe.

• Rygorystycznie egzekwowane - nikt nie unika badań czy kontroli, niezależnie od zawodu czy
statusu.

• Każdy jest traktowany tak samo. Nie ma wyjątków.

• Trwałe - egzekwowanie przepisów odbywa się we właściwym czasie, jest prowadzone przez
cały rok, dysponuje odpowiednimi zasobami i jest nieprzewidywalne.

• Dobrze nagłośnione - jawność i wsparcie mediów znacznie zwiększają jej wpływ.

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE 

EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW

'Gdziekolwiek, kiedykolwiek, ktokolwiek'
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EFEKTYWNE EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

• Strategiczne i ukierunkowane, oparte na danych o wypadkach i innych danych
wywiadowczych (intelligence-led policing)

• Oparte na szerokiej strategii bezpieczeństwa drogowego i konkretnych planach egzekwowania
prawa

• Prowadzone przez profesjonalną, znającą się na rzeczy i wykwalifikowaną policję drogową

• Odpowiedni system wykroczeń i kar + dobre wsparcie ze strony wymiaru sprawiedliwości

• Wspierane przez kompleksowy system zarządzania sprawcami wykroczeń oraz szeroko
zakrojoną edukację publiczną

• Silne partnerstwo między policją a innymi służbami i agencjami bezpieczeństwa drogowego

• Wystarczające finansowanie i przydział zasobów
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EGZEKWOWANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA 

PRĘDKOŚCIĄ
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DZIĘKUJE
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