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Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 – 2020

Olsztyn, lipiec 2014 r.

1. WIZJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE
Obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej
wymagają potraktowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako jednego z
najważniejszych priorytetów polityki transportowej państwa. Mając na względzie doświadczenia krajów o
wysokim poziomie brd (Szwecja, Norwegia), naszą dalekosiężną Wizją bezpieczeństwa ruchu drogowego
jest podobnie jak w całym kraju, dążenie do osiągnięcia stanu całkowitego uniknięcia ofiar śmiertelnych na
ulicach Olsztyna.

Rys. 1.1 Plan realizacji Wizji ZERO w Polsce
Tak sformułowana Wizja oznacza, że:
 działania chroniące życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego powinny być
traktowane priorytetowo i stawiane ponad mobilnością i innymi celami funkcjonowania systemu
transportu,
 system transportu powinien być tak projektowany, budowany, eksploatowany i zarządzany, aby
mógł kompensować niedoskonałości i wybaczać błędy jego użytkowników, ze szczególną uwagą
przykładaną do warunków bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
 ograniczanie liczby wypadków drogowych oraz ich konsekwencji jest podstawowym obowiązkiem
wszystkich tworzących, zarządzających i korzystających z systemu transportowego.
Cel główny Wizji realizowany będzie etapowo; co 7 lat ustalane będą liczbowe cele określające zamierzenia
władz samorządowych odnośnie dalszej redukcji liczby ofiar śmiertelnych w transporcie. Jako dwa pierwsze
cele strategiczne na drodze do osiągnięcia założonej Wizji w Olsztynie, przyjęto obniżenie liczby ofiar
śmiertelnych w wypadkach drogowych:
 do poziomu nie więcej niż 2 osób w roku 2020,
 do poziomu nie więcej niż 1 osób w roku 2027.
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2. STRATEGIA BRD DO ROKU 2020
Niniejszy dokument powstał na bazie Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT
Olsztyński.
2.1 Cel główny (strategiczny)
Ustalanie celu strategicznego jest poszukiwaniem takich wartości wskaźników, które są wypadkową oczekiwań
oraz możliwości ich realizacji. Dla Programu GAMBIT Olsztyński przyjęto cel strategiczny zakładający
podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i liczby ofiar ciężko rannych w
wypadkach drogowych o 50% w stosunku do przyjętego jako rok bazowy 2012.
Cel strategiczny Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Olsztyński, spójny
zarówno z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak i WarmińskoMazurską Strategią Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to zmniejszenie średniorocznej
liczby ofiar śmiertelnych oraz łącznej liczby ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych w
wypadkach drogowych o 50% do roku 2020:



zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do nie więcej niż 2 osób
w roku 2020,



zmniejszenie liczby ciężko rannych ofiar wypadków drogowych do nie więcej niż 50
osób w roku 2020.

Ponadto, wyznaczono dwa pośrednie cele etapowe, które równocześnie będą punktami kontrolnymi realizacji
strategii (rys. 2.1, rys. 2.2):
 rok 2015 - nie więcej niż 4 ofiary śmiertelne, nie więcej niż 84 ofiary ciężko ranne,
 rok 2017 - nie więcej niż 3 ofiary śmiertelne, nie więcej niż 70 ofiar ciężko rannych.
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Rys. 2.1 Prognoza liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Olsztynie do roku 2020 z podziałem na
etapy (kolorem szarym oznaczono dane historyczne, kolorem niebieskim – etapy, kolorem czerwonym –
dane historyczne na dzień 30.06.2014r.).
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Rys. 2.2 Prognoza liczby ofiar ciężko rannych wypadków drogowych w Olsztynie do roku 2020 z podziałem na
etapy (kolorem szarym oznaczono dane historyczne, kolorem niebieskim – etapy, kolorem czerwonym
– dane historyczne na dzień 30.06.2014r.).
2.2 Sposób przygotowania Programu
W systematyce aktywności realizacji Miejskiego Programu BRD GAMBIT Olsztyński wyróżniono pięć
poziomów aktywności, od zagadnień ogólnych do szczegółowych (rys. 2.3), są to:
 cel strategiczny
 priorytet
 działanie
 zadanie
 projekt.
Na poziomie niniejszej Strategii wskazano działania, na poziomie Programu Operacyjnego (trzyletni lub
dwuletni) dodatkowo zostaną wskazane zadania, a na poziomie corocznych Planów Realizacyjnych zostaną
wskazane dodatkowo projekty, stanowiące konkretne czynności zaplanowane do wykonania w ustalonym
okresie przez wskazane podmioty.
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Rys. 2.3 Przyjęta struktura aktywności w Miejskim Programie BRD GAMBIT Olsztyński
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2.3 Cele szczegółowe, priorytety i działania
Dla osiągnięcia celów głównych niezbędna jest realizacja działań w zaproponowanych w Narodowym
Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014-2020 sześciu filarach:
 Bezpieczny człowiek,
 Bezpieczna prędkość,
 Bezpieczny pojazd,
 Bezpieczne drogi,
 Ratownictwo i opieka powypadkowa,
 Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Niniejsza Strategia, oprócz uwarunkowań płynących z programu krajowego, powinna uwzględniać również
uwarunkowania regionalne dlatego, zgodnie z powstającą równolegle Warmińsko-Mazurską Strategią
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 przyjmuje się podział filaru Bezpieczny człowiek, na
dwa: Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty oraz Bezpieczeństwo kierowcy i rezygnację z filaru: Bezpieczna
prędkość (problem nadmiernej prędkości w ruchu drogowym uwzględniony będzie w pozostałych filarach). W
ten sposób powstaje 6 filarów i odnoszących się do nich 6 celów szczegółowych, do których przypisano po 3
priorytety. Taka konstrukcja Strategii, w sposób kompleksowy obejmuje wszystkie obszary interwencji w
zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Tablica 2.1
Struktura Programu BRD w Olsztynie
Filary/Cele szczegółowe

1 Działania systemowe

2. Bezpieczeństwo
kierowcy

3. Bezpieczeństwo
pieszego i rowerzysty

4. Bezpieczna
infrastruktura drogowa

5. Bezpieczny pojazd
6. Efektywny system
ratownictwa i opieki
powypadkowej

Priorytety
Wzmocnienie struktur
organizacyjnych

Zarządzanie
bezpieczeństwem ruchu
drogowego

Działania
sektorowe

Przeciwdziałanie
ignorowaniu
przepisów i praw
innych uczestników
ruchu

Pasy i inne urządzenia
ochronne

Alkohol i inne
podobnie
działające środki

Zachowania kierowców,
pieszych i rowerzystów

Edukacja
kierowców,
pieszych i
rowerzystów

Bezpieczna sieć ulic i
skrzyżowań

Działania kontrolne

Nowoczesne
systemy
zarządzania
ruchem

Działania kontrolne

Edukacja i promocja w
zakresie nowoczesnych
technik kontroli pojazdów

Usprawnienie
systemu nadzoru
nad stacjami
kontroli pojazdów

Optymalizacja działań
ratowniczych

Pierwsza pomoc

Wsparcie ofiar
wypadków

Drogowe środki
ochrony pieszych i
rowerzystów

Poniżej zestawiono działania priorytetowe dla realizacji przyjętych celów Strategii Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020. Działania przedstawiono według następującej struktury:
 filar i odpowiadający mu cel szczegółowy,
 priorytet,
 grupa działań dla danego priorytetu.
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Cel 1 – Działania systemowe
Dla efektywnej i skutecznej realizacji procesu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ważne są trwałe
podstawy systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Szczególna rola w organizowaniu takiego
systemu przypada władzom miasta. Podstawowym działaniem powinno być wspieranie i wzmacnianie roli
miejskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do osiągnięcia przyjętego celu
konieczne jest podjęcie i zrealizowanie 13 działań, które podzielono na trzy priorytety.
Priorytet 1.1 Wzmocnienie struktur organizacyjnych
Realizacja działań w ramach tego priorytetu wiąże się z zapewnieniem trwałości podstaw systemu brd w
Olsztynie. Celem przyjętych do realizacji działań jest rozwijanie miejskich struktur brd, w tym wspieranie i
wzmacnianie roli Miejskiego Inspektora BRD. W niniejszym priorytecie przewiduje się realizację 3 działań:
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Usprawnienie struktur organizacyjnych brd w mieście
Monitorowanie efektywności Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT
Olsztyński
Wzmocnienie współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Priorytet 1.2 Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
Celem działań w ramach tego priorytetu jest stworzenie podstaw do długoterminowego i konsekwentnego
prowadzenia działań poprawy brd poprzez wyszkolenie i powołanie profesjonalnych kadr odpowiedzialnych za
brd w mieście oraz stworzenie narzędzi umożliwiających ich sprawne funkcjonowanie. W niniejszym
priorytecie przewiduje się realizację 4 działań:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Opracowanie i wdrażanie Planów Operacyjnych oraz rocznych Planów Realizacyjnych w okresie
obowiązywania niniejszej Strategii
Usprawnienie i rozwój systemu zbierania, gromadzenia i analizowania danych o zdarzeniach
drogowych
Prowadzenie szkoleń kadr brd
Wprowadzenie systemu finansowania działań na rzecz brd

Priorytet 1.3 Działania sektorowe
Działania w tym priorytecie obejmują poszczególne sektory systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w
mieście. Są to: edukacja, nadzór nad ruchem drogowym, infrastruktura drogowa, ratownictwo na drogach.
Celem działań podejmowanych w tym priorytecie jest sprawne i długofalowe zorganizowanie elementów
systemu brd w danym sektorze. Odpowiednie służby oraz instytucje miejskie powinny być odpowiedzialne za
prowadzenie następujących działań:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Wdrożenie i doskonalenie systemu szkolnej edukacji komunikacyjnej, w tym ujednolicenie
standardów ewaluacyjnych
Skuteczny nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców
Zwiększenie efektywności nadzoru nad ruchem drogowym
Rozwój systemu ratownictwa na drogach
Rozwój systemu pomocy ofiarom wypadków
Doskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, w
tym ujednolicenie standardów ewaluacyjnych

Cel 2 – Bezpieczeństwo kierowcy
Ignorowanie przepisów i praw innych uczestników ruchu a w szczególności: nadmierna prędkość, przejazd na
sygnale czerwonym, jazda pod wpływem alkoholu, brak używania pasów bezpieczeństwa to najczęściej
występujące niebezpieczne zachowania kierowców. Takie zachowania uczestników ruchu drogowego są także
okolicznością występującą przy wypadkach drogowych o dużej ciężkości. Istnieje więc pilna potrzeba
dokonania zmian zachowań uczestników ruchu poprzez działania zmierzające do podniesienia świadomości
społeczeństwa o zagrożeniach brd, zwiększenie działań kontrolnych i automatyzację rejestracji wykroczeń,
podniesienie poziomu szkolenia kierowców, prowadzenie akcji informacyjnych oraz działania wymuszające
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poprawne zachowania. Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest podjęcie działań w opisanych poniżej trzech
priorytetach.
Priorytet 2.1 Przeciwdziałanie ignorowaniu przepisów i praw innych uczestników ruchu:
Nadmierna prędkość, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, nie zachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami, wjazd na czerwonym świetle to najczęściej występujące przyczyny wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym. Ofiary śmiertelne i ciężko ranne w wypadkach spowodowanych przez ignorowanie
przepisów i praw innych uczestników ruchu stanowiły w latach 2009 - 2012 w Olsztynie znaczny procent
wszystkich ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Działania na rzecz ograniczania wpływu ww. czynników na
liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych należy uznać za jedne z najważniejszych, gdyż w nich tkwi
bardzo duży potencjał zmniejszenia liczby ofiar. Przyjmuje się systematyczne prowadzenie następujących
działań:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Powszechna weryfikacja ograniczeń prędkości (liniowa, obszarowa)
Unowocześnianie (w tym automatyzacja) nadzoru w zakresie ignorowania przepisów i praw innych
uczestników ruchu
Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zagrożeń powodowanych przez
ignorowanie przepisów i praw innych uczestników ruchu

Priorytet 2.2 Pasy i inne urządzenia ochronne
Najprostszymi, a jednocześnie najskuteczniejszymi urządzeniami bezpieczeństwa biernego w pojeździe są
urządzenia ochronne, w tym pasy bezpieczeństwa. Stosowanie ich powoduje redukcję ciężkich konsekwencji
wypadku. W tych działaniach zawarty jest duży potencjał zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko
rannych wypadków drogowych. Planuje się podjęcie następujących działań w tym zakresie:
2.2.1
2.2.2

Wprowadzenie systematycznych kontroli stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci
Doskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie używania pasów bezpieczeństwa
i innych środków ochrony

Priorytet 2.3 Alkohol i inne podobnie działające środki
W latach 2009 – 2012 w Olsztynie zarejestrowano 8% wypadków i 9% ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w
wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu należy
prowadzić działania w zakresie redukcji tego problemu. Planuje się:
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Intensyfikacja systematycznych kontroli trzeźwości
Prowadzenie systematycznych kontroli w zakresie wykrywania narkotyków u kierujących pojazdami
Doskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem uświadamiających ryzyko związane z jazdą
pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Cel 3 – Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty
Piesi należą do grupy najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego. W latach 2009 - 2012 na
obszarze miasta śmierć poniosło 16 pieszych, tj. 73% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, a
150 pieszych zostało ciężko rannych (47% wszystkich ofiar ciężko rannych w mieście). Poprawa
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w każdym wieku wiąże się z koniecznością udoskonalenia systemu
edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, unowocześnienia nadzoru nad uczestnikami ruchu drogowego oraz
powszechnym stosowaniu drogowych środków chroniących pieszych i rowerzystów. Działania te powinny
doprowadzić do zmniejszenia udziału niechronionych uczestników ruchu jako śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych na terenie miasta. Dla realizacji tego celu proponuje się działania w trzech priorytetach.
Priorytet 3.1 Drogowe środki ochrony pieszych i rowerzystów
Piesi i rowerzyści to grupy zdecydowanie największego ryzyka śmierci w ruchu drogowym na terenie
Olsztyna. Działania związane z ich ochroną należy uznać za pierwszoplanowe przy realizacji Miejskiej
Strategii BRD. Ze względu na stały rozwój sieci dróg rowerowych w mieście i zwiększający się udział podróży
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rowerami należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu
drogowego. W niniejszym priorytecie przewiduje się realizację 3 działań w tym zakresie.
3.1.1
Powszechne stosowanie drogowych środków ochrony pieszych i rowerzystów
3.1.2
Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego oraz stref zamieszkania
3.1.3
Wdrażanie nowoczesnej infrastruktury drogowej opartej na doświadczeniach krajów z wysokim
poziomem brd, a w szczególności rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Priorytet 3.2 Zachowania kierowców, pieszych i rowerzystów
Jako grupy szczególnego ryzyka piesi i rowerzyści powinni być szczególnie chronieni poprzez system nadzoru
nad ruchem drogowym. Obok działań infrastrukturalnych, kontrola zachowań pieszych i rowerzystów oraz
nadzór nad zachowaniami kierowców wobec tych dwóch grup użytkowników dróg powinno być priorytetem
Miejskiej Strategii BRD. Proponuje się w tym zakresie następujące priorytety:
3.2.1

Zintensyfikowanie kontroli kierowców w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów, a w szczególności: nieprawidłowych zachowań w obszarze przejść dla pieszych i
przejazdów dla rowerzystów, prędkości, trzeźwości i wykrywania substancji psychoaktywnych

3.2.2
3.2.3

Zintensyfikowanie kontroli pieszych i rowerzystów środkami nadzoru nad ruchem drogowym
Wdrażanie nowoczesnych systemów nadzoru nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu
drogowego, opartych na doświadczeniach krajów z wysokim poziomem brd.

Priorytet 3.3 Edukacja kierowców, pieszych i rowerzystów
Ważnym elementem uzupełniającym poprzednie dwa priorytety jest kwestia edukacji i rozpowszechniania
informacji o szczególnych zagrożeniach w ruchu drogowym w mieście, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści.
W tym zakresie proponowane są następujące działania:
3.3.1
3.3.2

Prowadzenie edukacji szkolnej i przedszkolnej w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w
ruchu drogowym
Promocja i komunikacja ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Cel 4: Bezpieczna infrastruktura drogowa
Bezpieczna i przyjazna uczestnikom ruchu drogowego infrastruktura drogowa w mieście jest warunkiem
koniecznym dla osiągnięcia sukcesu w zakresie redukcji ryzyka utraty życia i zdrowia w ruchu drogowym. Aby
osiągnąć cel, niezbędne są działania w zakresie m.in.: wykonywania przeglądów ciągów drogowych i ulicznych
z punktu widzenia brd i eliminacji ewidentnych mankamentów, promowania i wdrażania środków uspokojenia
ruchu, promowanie transportu zbiorowego w przewozach. Pierwszym krokiem powinna być hierarchizacja
sieci drogowej oraz usuwanie wielu, często drobnych, wad i nieprawidłowości w geometrii i oznakowaniu
dróg, a także zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo ruchu na etapie projektowania i planowania dróg
oraz obiektów w otoczeniu drogi. W tym zakresie proponuje się następujące priorytety:
Priorytet 4.1 Bezpieczna sieć ulic i skrzyżowań
Ulica i skrzyżowanie dobrze zaprojektowane, oznakowane i utrzymane wpływają korzystnie na zachowanie
uczestników ruchu drogowego, a przez to zmniejsza ich zagrożenie uczestnictwem w wypadku drogowym.
Błędy w geometrii skrzyżowań, niebezpieczne przekroje poprzeczne, brak urządzeń brd dla pieszych i
rowerzystów, drzewa i słupy blisko krawędzi jezdni, brak barier ochronnych, niewłaściwa lokalizacja obiektów
inżynierskich przyczyniają się do szczególnie dużej ciężkości wypadków drogowych - należy sukcesywnie
prowadzić działania poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tym zakresie. W
niniejszym priorytecie przewidziano następujące działania:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Przekształcanie sieci drogowej w celu jej hierarchizacji i zwiększenia kontroli dostępności
Identyfikacja i modernizacja miejsc niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla
ruchu pieszego i rowerowego,
Wprowadzanie uspokojenia ruchu w postaci drogowych środków fizycznych, zarówno na układzie
drogowym uzupełniającym jak i podstawowym
Poprawa jakości nawierzchni drogowych i wyposażenia dróg
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4.1.5.

Kształtowanie bezpiecznego pasa drogowego (w tym otoczenia ulic), z przyjęciem priorytetu dla
wprowadzania ułatwień dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej.

Priorytet 4.2 Działania kontrolne
Liczne mankamenty istniejącej sieci drogowej i występujące błędy pod kątem brd w projektach drogowych i
planach zagospodarowania przestrzennego wskazują na potrzebę usprawnienia działań kontrolnych na etapie
planowania i projektowania inwestycji drogowej, jak i w trakcie budowy oraz eksploatacji drogi. Stąd należy
prowadzić działania w następujących kierunkach:
4.2.1
4.2.2

4.2.3

Wprowadzenie procedur i systematyczne wykonywanie kontroli istniejących dróg pod kątem brd, ze
szczególnym naciskiem bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów.
Stosowanie audytu brd planowanych, projektowanych i zrealizowanych dróg, ze szczególną uwagą
odnoszącą się do tworzenia warunków brd dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej, przy
wykorzystaniu doświadczeń krajów z wysokim poziomem brd,
Prowadzenie systematycznych analiz i badań stanu brd

Priorytet 4.3 Nowoczesne systemy zarządzania ruchem
Wspieranie budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu na sieci dróg jest niezbędne ze względu na
brak tego typu rozwiązań. Działanie systemów ma zapewnić minimalizację skutków zdarzenia poprzez
poinformowanie służb ratowniczych i porządkowych oraz przekazanie odpowiednich instrukcji i parametrów
sterowania dla pozostałych systemów zarządzania ruchem. W niniejszym priorytecie przewidziano 3 działania:
4.3.1 Modyfikacja i usprawnienie organizacji ruchu z przyjęciem priorytetu dla komunikacji zbiorowej, pieszej
i rowerowej
4.3.2 Rozwój inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w mieście
4.3.3 Zarządzanie mobilnością poprzez stwarzanie warunków do rezygnacji z indywidualnej komunikacji
samochodowej na rzecz komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej.

Cel 5: Bezpieczny pojazd
Odpowiednio wyposażony i sprawny pojazd jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapewnienie wysokich standardów zarówno wyposażenia pojazdu,
jak i nadzoru nad zachowaniami kierowców oraz instytucji kompetentnych w zakresie kontrolowania stanu
technicznego pojazdów jest warunkiem niezbędnym dla poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. W zakresie
osiągnięcia tych celów proponuje się działania w następujących trzech priorytetach:
Priorytet 5.1 Działania kontrolne
5.1.1
5.1.2

Intensyfikacja kontroli stanu technicznego pojazdów i ich wyposażenia
Intensyfikacja kontroli pojazdów ciężkich

Priorytet 5.2 Edukacja i promocja w zakresie nowoczesnych technik kontroli pojazdów
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Szkolenia okresowe dla diagnostów oraz osób nadzorujących stacje kontroli pojazdów
Promowanie wyposażania pojazdów w nowoczesne urządzenia bezpieczeństwa
Promowanie wdrażania nowoczesnych technik i technologii do stacji kontroli pojazdów

Priorytet 5.3 Usprawnienie systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
5.3.1
5.3.2

Usprawnienie nadzoru nad stosowaniem obligatoryjnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów
Usprawnienie nadzoru nad kwalifikacjami i uprawnieniami pracowników stacji diagnostycznych

Cel 6 - Efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej
Wskaźnik ciężkości wypadków w latach 2009 - 2012 liczony jako liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków
wynosi w Olsztynie 3. Zmniejszenie tego wskaźnika można osiągać poprzez wielokierunkowe działania
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prewencyjne, inżynierskie i edukacyjne, a także usprawnienie ratownictwa na drogach i edukację w zakresie
pierwszej pomocy. Efekty ratowania życia ofiar wypadków uzależnione są od optymalizacji czynności
ratowniczych według „łańcucha przeżycia”, na który składa się wczesne powiadomienie zespołów ratownictwa
medycznego, wczesne podjęcie podstawowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wczesne udzielenie
pomocy przez profesjonalne służby ratownicze oraz wczesne rozpoczęcie leczenia w profesjonalnych
oddziałach ratunkowych. Dla osiągnięcia tego celu przewidziano trzy priorytety i trzy kierunki działań:
Priorytet 6.1 Optymalizacja działań ratowniczych
Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym oraz skrócenie czasu dojazdu na miejsce
wypadku i transportu poszkodowanych do najbliższego szpitala ratunkowego oraz standaryzacja działań na
miejscu wypadku (w ramach optymalizacji działań ratowniczych według „Łańcucha przeżycia” wymaga
realizacji następujących działań:
6.1.1
Skrócenie czasu powiadamiania o zdarzeniu drogowym oraz dojazdu na miejsce wypadku
6.1.2
Optymalizacja działań prowadzonych na miejscu wypadku
6.1.3
Usprawnienie funkcjonowania SOR
Priorytet 6.2 Pierwsza pomoc
Utworzenie systemu powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
przyczyni się do skrócenia czasu akcji ratowniczej. Szkoleniami powinna być objęta jak największa grupa osób
– w pierwszej kolejności służby drogowe, kierowcy, nauczyciele oraz dzieci w wieku szkolnym. Powinien
zostać wprowadzony nadzór merytoryczny i kontrola jakości ośrodków szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Skrócenie czasu akcji ratowniczej możliwe jest również poprzez organizację szkolenia
zawodowych i społecznych ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ważną kwestią
jest odpowiednie przeszkolenie policjantów, którzy często przybywają na miejsce wypadku jako pierwsi, jak
również innych służb współdziałających w systemie (GOPR, TOPR, WOPR, PCK, PZMOT). W celu
możliwości integracji czynności ratownictwa medycznego należy intensyfikować szkolenia ratowników w
zakresie przedlekarskich czynności ratowniczych. W związku z tym przyjmuje się następujące działania:
6.2.1 Edukowanie społeczeństwa z zasad pierwszej pomocy
6.2.2 Intensyfikacja ćwiczeń scalających działania służb ratowniczych

Priorytet 6.3 Rozwój systemu informacji i pomocy ofiarom wypadków drogowych
Wypadki drogowe w znacznym stopniu wpływają na jakość życia obywateli. Nie dotyczy to tylko samych ofiar
ale również ich rodziny - nie tylko materialnie, ale również pod katem psychologicznym. Wypadek drogowy
jest jedną z głównych przyczyn degradacji jakości życia. W Polsce w niewielkim stopniu zajmujemy się losem
ofiar ruchu drogowego i ich rodzin, problemami życiowymi związanymi z konsekwencjami zawodowymi,
problemami egzystencjalnymi czy trudnościami w dochodzeniu własnych praw. Aby określić stopień
degradacji jakości życia, ofiar i ich rodzin, w wyniku zaistnienia wypadku drogowego należy prowadzić
badania. Niestety jest to niezwykle trudne ze względu na problemy z dotarciem do ofiar wypadków. W związku
z tym proponuje się następujące działania w tym zakresie:
6.3.1 Inicjowanie i udział w kampaniach społecznych dotyczących pomocy ofiarom wypadków i ich
rodzinom
6.3.2 Stworzenie systemu współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi
6.3.3 Prowadzenie szkoleń dla służb w zakresie informacji i pomocy
2.4 Koszty i efekty Strategii
Szacunkowy koszt realizacji wszystkich zawartych w Strategii działań na lata 2014 – 2020 wyniesie 223,5 mln
złotych. W tablicy 2.2 przedstawiono zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na poszczególne cele i
priorytety. Z przedstawionego zestawienia wynika, że:
 największe nakłady powinny być poniesione na budowę i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury
drogowej (cel 4) – 182,0 mln zł, a w szczególności na rozwój bezpiecznej sieci ulic i skrzyżowań,
 działania systemowe, jako podstawa do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd
(cel 1) wymaga nakładów w wysokości – 16,0 mln zł, a najbardziej kosztowne będą działania sektorowe,
zmierzające do budowy elementów systemu brd w poszczególnych sektorach, przede wszystkim w
sektorze nadzoru nad ruchem drogowym (budowa i rozwój systemu automatycznego nadzoru nad
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ruchem drogowym),
bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty (cel 3) wymaga nakładów w wysokości – 10 mln zł, a najbardziej
kosztowne będą nakłady na drogowe środki ochrony pieszych i rowerzystów,
bezpieczeństwo kierowcy, czyli kształtowanie bezpiecznych zachowań kierujących w ruchu drogowym
(cel 2) wymaga nakładów w wysokości – 7,0 mln zł, a najbardziej kosztowne będą nakłady na działania
związane z prędkością.
efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej (cel 6) wymaga nakładów w wysokości – 5,0 mln
zł, a najbardziej kosztowne będą nakłady na optymalizację działań ratowniczych,
Bezpieczny pojazd (cel 5) to nakłady w wysokości 3,5 mln zł, z czego największe koszty to nadzór.

Tablica 2.2 Koszty realizacji Programu Miejskiego BRD na lata 2014 - 2020 z podziałem na cele i priorytety
Cel
Nr

1.

Priorytet
Nazwa

Działania systemowe

Nr

Nazwa

1

Wzmocnienie struktur organizacyjnych

0,3

2

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu
drogowego

0,7

3

Działania sektorowe

15,0

Razem

2.

Bezpieczeństwo kierowcy

16,0

1

Przeciwdziałanie ignorowanie przepisów
i praw innych uczestników ruchu

6,0

2

Pasy i inne urządzenia ochronne

0,5

3

Alkohol i inne podobnie działające środki

0,5

Razem

Bezpieczeństwo pieszego i
rowerzysty

7,0
Drogowe środki ochrony pieszych i
rowerzystów
Zachowania kierowców, pieszych i
rowerzystów
Edukacja
kierowców,
pieszych
i
rowerzystów

1
3.

2
3
Razem

4.

Bezpieczna sieć
skrzyżowań

ulic

i

2

Działania kontrolne

2,0

3

Nowoczesne systemy zarządzania ruchem
drogowym

30,0

Edukacja i promocja w zakresie
nowoczesnych technik kontroli pojazdów
Usprawnienie systemu nadzoru nad
stacjami kontroli pojazdów

3

150,0

182,0
Działania kontrolne

2

Razem

6.

1,0

Bezpieczna sieć ulic i skrzyżowań

Bezpieczny pojazd

system
opieki

1,0

1

1

Efektywny
ratownictwa
i
powypadkowej

8,0

10,0

Razem

5.

Koszty
[mln zł]

1,0
0,5
2,0
3,5

1

Optymalizacja działań ratowniczych

3,0

2

Pierwsza pomoc

1,0

3

Wsparcie ofiar wypadków

1,0

Razem
Ogółem

5,0
223,5
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Tablica 2.3
Zestawienie oczekiwanych efektów realizacji poszczególnych celów brd
Cel
Nr

Nazwa

1. Działania systemowe
2. Bezpieczeństwo kierowcy
3. Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty
4. Bezpieczna infrastruktura drogowa
5. Bezpieczny pojazd
6. Efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej
RAZEM:

Prognoza zmniejszenia liczby
ofiar
Śmiertelne
Ciężko ranne
Osób
%
osób
%
Liczby trudne do oszacowania
2
18
40
21
4
36
80
42
3
27
50
26
1
9
13
7
1
9
13
7
11
100
189
100

Zrealizowanie przyjętych celów i priorytetów poprzez wykonanie poszczególnych działań do roku 2020
powinno przynieść w stosunku do poziomu bazowego (rok 2012) łączne zmniejszenie (tab. 2.3):
 liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 11 osób,
 liczby ofiar ciężko rannych o 189 osób,
Biorąc to pod uwagę należy podkreślić, że:
 efekt przeprowadzenia działań systemowych jest trudny do oszacowania, ale system brd jest niezbędny
do prawidłowej realizacji pozostałych celów szczegółowych,
 największy potencjał zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych tkwi w działaniach
związanych z bezpieczeństwem pieszego i rowerzysty oraz w przekształcaniu infrastruktury drogowej,
 zaproponowane w niniejszym programie działania przyniosą oprócz efektu społecznego wymierny efekt
ekonomiczny,
 najbardziej efektywnymi z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego (tab. 2.4) będą działania
związane z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów, dlatego powinny być wdrażane w pierwszej
kolejności,
 niska ekonomiczna efektywność działań związanych z celem 4 - bezpieczna infrastruktura drogowa
wynika z bardzo wysokich nakładów na sieć ulic i skrzyżowań, ale należy podkreślić, że te działania
będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa w znacznie dłuższym czasie niż horyzont strategii.
Tablica 2.4
Zestawienie wskaźników efektywności realizacji zadań w poszczególnych celach Programu na lata 2014 –
2020
Cel
Nr

Nazwa

Działania systemowe
Bezpieczeństwo kierowcy
Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty
Bezpieczna infrastruktura drogowa
Bezpieczny pojazd
Efektywny system ratownictwa i opieki
powypadkowej
RAZEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nakłady na
realizację
celu (mln
zł.)
16
7
10
182
3,5
5

Oszczędności
Wskaźnik
kosztów
zwrotu
wypadków
kosztów
(mln zł.)
(lata)
Liczby trudne do oszacowania
46,9
6,7
93,9
9,4
59,8
0,3
8,7
2,5
16,1
3,2

223,5

225,4

1,01
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2.5. Zasady realizacji Programu
2.5.1 Zarządzanie Programem
Głównym odpowiedzialnym za realizacje Miejskiego Programu BRD GAMBIT Olsztyński jest Prezydent
Olsztyna.
Organem doradczym Prezydenta Olsztyna w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego jest Miejska Rada
BRD złożona z przedstawicieli (dyrektorów) wydziałów urzędu miasta i innych instytucji miejskich mających
w swoich obowiązkach prowadzenie działań na rzecz brd oraz przedstawicieli innych podmiotów mogących
wesprzeć działania Miejskiej Rady BRD. Główną rolą Miejskiej Rady BRD jest:
 przygotowywanie Programów Operacyjnych,
 opiniowanie rocznych Planów Realizacyjnych,
 monitorowanie realizacji Programu.
Organem wykonawczym, a zarazem głównym koordynatorem działań na rzecz brd jest Miejski Inspektor BRD.
Główną rolą Miejskiego Inspektora BRD jest:
 przygotowanie i koordynacja realizacji rocznych Planów Realizacyjnych,
 inicjowanie działań przewidzianych dla poszczególnych priorytetów,
 organizowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami wdrażania
Programu,
 monitorowanie oraz ocena realizacji zadań i projektów,
 wspieranie merytoryczne i techniczne uczestników wdrażających Program
 pozyskiwanie środków na realizacje zadań brd.
2.5.2 Zasady programowania i współpracy
Zasady programowania. Podstawowymi narzędziami realizacji Strategii będą Programy Operacyjne oraz Plany
Realizacyjne i sektorowe Plany Realizacyjne. Wyżej wymienione dokumenty powinny być opracowywane z
uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim jest realizacja założeń Miejskiego Programu BRD.
Programy Operacyjne – sporządzane będą na okres trzech lub dwóch lat.
Plany Realizacyjne – sporządzane będą na każdy rok z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta. W
planie realizacyjnym powinny być określone projekty stanowiące uszczegółowienie zadań przedstawionych w
Programie Operacyjnym. Do każdego projektu przypisana zostanie jednostka wykonawcza, podane źródła
finansowania oraz wskaźniki służące do monitorowania efektywności wdrażania programu.
Sektorowe Plany Realizacyjne – sporządzane przez uczestników wdrażania Programu, w celu stworzenia
warunków dla realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu BRD w czterech podstawowych sektorach
(tj. edukacja, nadzór nad ruchem drogowym, infrastruktura drogowa i ratownictwo na drogach).
2.5.3 Zasady finansowania Programu
Koszty służące realizacji celów Programu będą ponoszone w sposób bezpośredni (koszty działań
nakierowanych tylko na brd) i w sposób pośredni (koszty innych działań korzystnych dla brd). Szacuje się, że
osiągnięcie zaplanowanego celu uzyska się w 35% za pomocą działań infrastrukturalnych (budowa i
utrzymanie ulic), a w 65% za pomocą pozostałych działań (związanych z edukacją i komunikacją społeczną,
nadzorem nad ruchem drogowym i ratownictwem na drogach).
Przejrzyste i stabilne finansowanie działań na rzecz brd jest podstawowym warunkiem realizacji celu głównego
Programu. Koszty budowy i przebudowy sieci drogowej składają się z kosztów zapewnienia mieszkańcom
miasta mobilności, czyli przemieszczania się oraz kosztów dodatkowych ponoszonych dla zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy zmniejszenia ujemnego wpływu na środowisko.
Finansowanie działań na rzecz brd może być realizowane w kilku formach za pomocą:
 środków budżetowych z budżetu miasta a także z budżetów sektorowych (policji, straży pożarnej,
zdrowia, dróg krajowych) przeznaczonych na pozycję „bezpieczeństwo ruchu drogowego”,
 środków przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
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 środków wsparcia z budżetu centralnego i regionalnego,
 środków z programów regionalnych UE (fundusze strukturalne),
 pożyczek międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny),
m.in. w formie wsparcia z poziomu centralnego wybranych zadań realizowanych przez jednostki
administracji samorządowej na zasadach współfinansowania i w oparciu o stosowne porozumienia,
 środków organizacji pozarządowych i instytucji prywatnych.
Pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie możliwości finansowania działań brd przez instytucje miejskie,
fundusze regionalne, centralne i unijne oraz instytucje prywatne. Kolejnym krokiem powinno być utworzenie
pozycji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” w budżecie miasta i zapewnienie odpowiednich środków
finansowych na te działania. Należy także włączyć instytucje prywatne (np. firmy ubezpieczeniowe) i
pozarządowe (np. fundacje) do finansowania działań na rzecz brd. Po rozpoznaniu możliwości finansowania
działań na rzecz brd ze środków krajowych i unijnych należy przygotować wnioski do współfinansowania
działań na rzecz brd w Olsztynie.
2.5.4 Zasady monitorowania Programu
W celu właściwego przebiegu procesu monitorowania konieczne jest przyjęcie wskaźników monitorowania. W
tablicy 2.5 zestawiono podstawowe wskaźniki monitorowania wraz z wielkościami dla poszczególnych
okresów monitorowania.
Monitorowanie Programu GAMBIT Olsztyński będzie należało do zadań Zespołu Monitorującego, którego
Przewodniczący powinien być członkiem Miejskiej Rady BRD. Zespół będzie monitorował i oceniał realizację
Programu na podstawie:
 Sprawozdań instytucji biorących udział w realizacji programu
 Raportu o stanie brd w mieście oraz o stanie realizacji programu przygotowywanego przez WarmińskoMazurskie Obserwatorium BRD.
Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zespołowi Monitorującemu, który na ich podstawie opracuje:
 Okresową ocenę realizacji Programu,
 Wnioski dotyczące dalszej jego realizacji lub wprowadzania korekt Programu.

Tablica 2.5
Podstawowe wskaźniki monitorowania wraz z wielkościami dla poszczególnych okresów monitorowania
Cele

Cel ogólny

Cel 2 –
Bezpieczeństwo
kierowcy

Cel 3 –
Bezpieczeństwo

Wskaźnik
Liczba ofiar śmiertelnych
Liczba ofiar ciężko rannych
Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na 100 tys.
Mieszkańców
Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na 10 tys. Pojazdów
Stosunek liczby pojazdów przekraczających dopuszczalne
limity prędkości do ogólnej liczby pojazdów w ruchu - %
Stosunek liczby uczestników ruchu w samochodach
osobowych z przodu stosujących pasy bezpieczeństwa do
ogólnej liczby uczestników ruchu w samochodach osobowych
z przodu - %
Stosunek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach
spowodowanych przez uczestników ruchu pod wpływem
alkoholu do ogólnej liczby ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych - %
Stosunek liczby ujawnionych uczestników ruchu drogowego
będących pod wpływem alkoholu, do ogólnej liczby
skontrolowanych - %
Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wśród pieszych na
100 tys. mieszkańców

2012
5
97

Rok
2016
3
77

2020
2
50

58

46

30

14

11

7

30

24

15

80

86

95

10

8

5

1

0,5

0

28

22

14

14

pieszego i
rowerzysty

Cel 4 –
Bezpieczna
infrastruktura
drogowa

Stosunek liczby pojazdów nieprawidłowo przejeżdżających
przejścia dla pieszych do ogólnej liczby pojazdów w ruchu
Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wśród rowerzystów
do ogólnej liczby rowerzystów w ruchu - %
Stosunek liczby niechronionych uczestników ruchu jako ofiar
śmiertelnych i ciężko rannych do ogólnej liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych - %
Stosunek kontroli brd ulic w mieście w stosunku do wszystkich
ulic - %
Liczba zmodernizowanych najbardziej niebezpiecznych
skrzyżowań (z wytypowanych 14 skrzyżowań w roku 2013)
Liczba zmodernizowanych najbardziej niebezpiecznych ulic (z
wytypowanych 31 ulic w roku 2013)
Ilość kilometrów ulic o ruchu uspokojonym
Ilość „obszarów” o ruchu uspokojonym

bd.

x

0

bd.

12/4%

12/8%

48

38

24

0

45

100

0

2

4

0

5

10

4,5
2
(6,4km.)

9

12

4

6

Cel 5 –
Bezpieczny
pojazd

Liczba skontrolowanych stacji diagnostycznych - 30% w skali
roku

x

100

100

Liczba kontroli stanu pojazdów - (10/m-c)

x

100

100

Cel 6 –
Efektywny
system
ratownictwa
i opieki
powypadkowej

Liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków

3

2

1,5

Stosunek liczby ofiar zmarłych w ciągu 30 dni od wypadku w
wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym do liczby
wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych - %

55

45

30

Liczba osób objęta systemem informacji i pomocy - %

x

30

100

* - dane dot. miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego
2.5.5 Oczekiwania wobec władz wojewódzkich i centralnych.
Oprócz działań zmierzających do poprawy brd możliwych do podjęcia przez instytucje rządowe i samorządowe
działające w Olsztynie istnieją również działania, które wymagały będą wsparcia lub odpowiednich
uregulowań prawnych na poziomie wojewódzkim i centralnym. Działania te związane będą przede wszystkim z
przeprowadzeniem zmian prawnych w zakresie prawa o ruchu drogowym, planowania przestrzennego,
funkcjonowania policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, szkolnictwa i administracji samorządowej.
W tych kwestiach działania z poziomu lokalnego ograniczają się do przedstawiania propozycji zmian
legislacyjnych i wywierania nacisku na instytucje centralne.
Aby potencjał zaangażowania lokalnych władz nie został zahamowany brakiem odpowiednich uregulowań
prawnych i finansowych stanowiących barierę wdrażania opracowanego programu od władz wojewódzkich
centralnych oczekuje się miedzy innymi:
 wprowadzenia do odpowiednich ustaw jednoznacznych zapisów dotyczących powoływania,
funkcjonowania i finansowania Miejskich Rad BRD oraz ich jednostek wykonawczych w postaci
Miejskich Inspektorów BRD,
 wsparcia merytorycznego i technicznego w postaci katalogów i przykładów dobrej praktyki w zakresie
stosowania efektywnych środków poprawy brd oraz rozpowszechniania wyników badań naukowych
dotyczących brd,
 uregulowań prawnych w zakresie prowadzenia audytu brd zarówno na etapie planowania,
projektowania i modernizacji dróg oraz kontroli brd na etapie eksploatacji dróg,
 opracowania systemu wsparcia finansowego dla jednostek samorządowych realizujących lokalne
programy brd spójne z Narodowym Programem BRD,
 zapewnienia powszechnej i obowiązkowej szkolnej edukacji brd dla wszystkich grup wiekowych dzieci
i młodzieży,
 ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr oświatowych w zakresie brd,
 organizacyjnego, kadrowego i technicznego wzmocnienia policyjnej służby ruchu drogowego,
 rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym,
 rozwoju systemu ratownictwa.
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