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Rekomendacje  

Krajowej Rady Bezpieczeństwa  

Ruchu Drogowego w zakresie  

kryteriów oceny wniosku  
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KRYTERIUM „Poprawa poziomu BRD” 
 

 

SPOSÓB OCENY 
W celu dokonania oceny zadania należy odwołać się do opracowania pt.  „Klasyfikacja ryzyka  
dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów 
województw i powiatów w latach 2015 – 2017 wraz przedstawieniem wyników na mapach”. 

Jest ono dostępne na stronie internetowej: http://www.krbrd.gov.pl/pl/pozostale.html. 

W opracowaniu tym zidentyfikowano wartości LOŚiCR (Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych).  

Zgodnie z ww. Klasyfikacją została stworzona mapa uwzględniająca powiaty – ryzyko społeczne, 
wypadki ogółem, liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych.  

 

 

 

Powiat Brodnicki 
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Pod wskazanym linkiem znajdują się również materiały źródłowe,  na podstawie których opracowana 
została przedmiotowa mapa. Złożone wnioski będą oceniane w zakresie BRD na podstawie ww. 
materiałów źródłowych.  

Na stronie internetowej dostępny jest folder (ZIP) pod nazwą Metodologia klasyfikacji ryzyka 
2015_2017–tabele-obszary Powiatów. W folderze znajduje się arkusz (exl.)  
pn. P1_Powiaty_wszystkie_2015_2017 z którego pochodzi tabela poniżej.   

 

 

 

Podczas oceny komisja jest zobowiązana wyszukać dany powiat w załączonej tabeli w pierwszym 
arkuszu pn. LOSiCR i przyznać punkty zgodnie ze skalą zatwierdzoną przez wojewodę.  

Dla zadań na drogach gminnych należy przyjąć założenie, że gmina uzyskuje punkty adekwatnie 
do ryzyka, jakim objęty jest powiat, w którym jest ona usytuowana. Zatem Komisja jest zobowiązana 
zidentyfikować, na obszarze jakiego powiatu usytuowana jest gmina, następnie odszukać powiat 
zgodnie z procesem opisanym powyżej i przyznać wnioskodawcy punkty w odniesieniu do ryzyka 
jakim objęty został powiat. 
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KRYTERIUM „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” 
 

 

SPOSÓB OCENY 
 
Kształtując punktację w zakresie wpływu zadania na poprawę  bezpieczeństwa pieszych Komisja 
może brać pod uwagę potrzeby zidentyfikowane na obszarze danego województwa  w  oparciu o 
opracowanie pt. „Klasyfikacja ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach 
wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015 – 2017 wraz 
przedstawieniem wyników na mapach”.  
Wskazane opracowanie zawiera klasyfikację powiatów pod kątem różnych grup wypadków, w tym 
wypadków z udziałem pieszych, w okresie ostatnich 3 lat.  
 

 
 
Jednocześnie wskazujemy, że Minister Infrastruktury rekomenduje do stosowania w zakresie 
przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg publicznych,  
jako standard, opracowanie pt. „”Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”.  
Wytyczne zawierają: zasady ogólne oświetlania przejść dla pieszych, procedurę projektowania 
oświetlenia na przejściach dla pieszych, w tym: ustalanie konieczności oświetlania przejść  
dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego, a także 
zasady odbioru instalacji oświetleniowych, wymagania dotyczące eksploatacji i monitorowania 
stanu instalacji oświetleniowych. 
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Załącznik nr 10 do Raportu z przeprowadzonych studiów i analiz realizowanego w ramach 
wytycznych; stanowi katalog dobrych i złych praktyk a także przykłady modernizacji oświetlenia  
na przejściach dla pieszych. 
  

 
 
Podczas oceny komisja jest zobowiązana przyznać punkty uwzględniając: 

-   poziom ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym z udziałem 
pieszych w danym powiecie (wyszukując wartość LOŚiCR dla danego powiatu w tabeli 
P.7_Powiaty_piesi_2015_2017 w folderze Metodologia klasyfikacji ryzyka 2015_2017–tabele-
obszary Powiatów i przyznając punkty zgodnie ze skalą zatwierdzoną przez wojewodę). 

jak również: 
- dla istniejących dróg:  

a) informację czy w ramach realizacji inwestycji przeprowadzono pomiar istniejącego 
oświetlenia na przejściu dla pieszych w tym: ustalanie konieczności 
oświetlania/modernizacji oświetlenia przejść dla pieszych, 

b) czy rozwiązania zastosowane na przejściach dla pieszych spełniają wymagania określone  

w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego,  
- dla nowobudowanych odcinków dróg: 

a) czy rozwiązania zastosowane na przejściach dla pieszych spełniają wymagania określone  

w wytycznych odnoszące się do ustalania konieczności oświetlania przejść dla pieszych, 

określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego. 
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KRYTERIUM „Zarządzanie prędkością” 
 

 

SPOSÓB OCENY 
 
W celu dokonania oceny proponuje się uwzględnić wypadkowość w regionie w oparciu  
o opracowanie pt.: „Klasyfikacja ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach 
wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015 – 2017 wraz 
przedstawieniem wyników na mapach”.  
W opracowaniu znajduje się mapa ogólnego ryzyka społecznego obrazująca liczbę ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych w wyniku wypadku spowodowanego niedostosowaniem 
prędkości do warunków ruchu w okresie ostatnich 3 lat. 
 
Podczas oceny komisja jest zobowiązana przyznać punkty uwzględniając poziom ryzyka stania  
się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku spowodowanych jazdą z niebezpieczną 
prędkością w danym powiecie (wyszukując wartość LOŚiCR dla danego  powiatu w tabeli 
P.5_Powiaty_prędkość_2015_2017 w folderze Metodologia klasyfikacji ryzyka 2015_2017–tabele-
obszary Powiatów i przyznając punkty zgodnie ze skalą zatwierdzoną przez wojewodę).  
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Dodatkowo podczas oceny należy uwzględnić zastosowane w projekcie środki pozwalające  

na zarzadzanie prędkością na drodze. Chodzi o zarządzanie, które jest rozumiane jako ustanawianie 

racjonalnych ograniczeń prędkości oraz ich egzekwowanie za pomocą m.in.: rozwiązań planistycznych, 

rozwiązań infrastruktury drogowej i organizacji ruchu, nadzoru i zaawansowanych technologii itp. 

Problematyka nowoczesnego zarządzania prędkością wraz z podaniem procedur postępowania przy 
doborze poszczególnych środków zarządzania prędkością i sposobów ich wdrażania, z uwzględnieniem 
szerokiego zakresu uwarunkowań organizacyjno-technicznych i społecznych jest przedmiotem 
opracowania pt. „Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych”.  
 
Część III opracowania stanowi katalog wybranych środków zarządzania prędkością omawianych  
w opracowaniu, wraz ze schematycznie przedstawioną charakterystyką poszczególnych środków  
i ogólnymi zaleceniami ich stosowania. Są to jedynie wybrane środki pozwalające na zarządzanie 
prędkością na drogach, jednak zawarty w opracowaniu katalog wskazuje kierunki/rozwiązania jakie 
można brać pod uwagę przy ocenie wniosków.   
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Przydatne linki: 

1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – http://krbrd.gov.pl/pl/  

2. „Klasyfikacja ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach 

wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015 – 2017 

wraz przedstawieniem wyników na mapach” - http://krbrd.gov.pl/pl/pozostale.html  

3. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego 

oświetlenia przejść dla pieszych” – http://krbrd.gov.pl/pl/pozostale.html  

4.  „Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych” - 

http://krbrd.gov.pl/pl/pozostale.html 
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