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Bezpieczeństwo i ekologia
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WYŁĄCZENIE FOTORADARÓW W 2016 R. A ZMIANA LICZBY
WYPADKÓW W POLSCE
Referat dotyczy wpływu działania fotoradarów na drogach na zmianę systemu bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
W szczególności skupiono się na związku pomiędzy wyłączeniem fotoradarów a ewentualnymi zmianami w liczbie śmiertelnych wypadków
w porównywalnym okresie W referacie porównano między innymi zdarzenia niepożądane na drogach w latach 2014 – 2016.

WSTĘP
Według opublikowanych przez Komisję Europejską danych,
liczba zabitych na drogach w krajach zrzeszonych w UE, spadła
o 2% w ubiegłym (2016) roku, w stosunku do 2015r. Jednak w
2015 r. zaobserwowano wzrost o 1% (w stosunku do 2014r.). Aby
można było zrealizować założony cel w UE zmniejszenia liczby
śmiertelnych ofiar o połowę w ciągu dziesięciu lat do 2020 r., trend
spadkowy w następujących latach będzie teraz musiał wynosić aż
11,5% w skali każdego roku (liczony rok do roku) rys. 1.
Według dyrektora wykonawczego Rady Bezpieczeństwa
europejskiego transportu - Antonio Avenoso, w związku
z obserwowaną sytuacją: „Zmniejszenie liczby (prawie 500 na
tydzień) ofiar śmiertelnych na drogach UE, (która ledwie drgnęła
w ciągu ostatnich trzech lat), wymaga odważnych i zdecydowanych
działań ze strony państw członkowskich UE” [3].
W UE należy podwyższyć minimalne standardy w zakresie
systemów bezpieczeństwa pojazdów, gdyż nie były one
aktualizowane od 2009 roku. Należy zrealizować plany zwiększenia
wymagań w stosunku do producentów samochodów, w zakresie
instalowania technologii ratujących życie. Takich jak
zautomatyzowane systemy hamowania awaryjnego, inteligentnych
systemów sterowania prędkością oraz przypomnień dla pasażerów
wymuszających na nich zapinanie pasów bezpieczeństwa we
wszystkich samochodach.
Te plany zostały przełożone do marca 2018 roku. Wtedy i tak
czeka nas kilka lat, zanim zmiany zostaną wprowadzone w życie
w produkowanych samochodach. Każdy dzień zwłoki oznacza
powiększona liczbę możliwych zgonów, których można byłoby
uniknąć wprowadzając odpowiednie ograniczenia. Państwa
członkowskie muszą także określić nowe priorytety działań
w zakresie egzekucji, poprawy systemu bezpieczeństwa
infrastruktury i środków do pieszych i rowerzystów, aby zmniejszyć
niebezpieczeństwa na naszych drogach, w szczególności
wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń uczestników ruchu
drogowego, co kosztuje miliardy gospodarki europejskie każdego
roku.”
Oczekiwano, że europejscy ministrowie transportu ogłoszą
nowe zobowiązanie do zwalczania zgonów i poważnych obrażeń
powstających na drogach UE. Oświadczenie, miało być uzgodnione
i przyjęte w końcu marca br. w Valletta na Malcie. Europejskie drogi
są najmniej niebezpieczne na świecie: w 2016 r. W UE wystąpiło 50
ofiar śmiertelnych na 1000 mieszkańców, przy 174 przypadkach
śmiertelnych na milion na całym świecie. Rok temu był przełomem
w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych: po dwóch latach stagnacji

liczba osób, które utraciły życie na drogach, zmniejszyła się o 2%.
W 2016 r. zginęło 25.500 osób, co najmniej 600 mniej niż w 2015 r.
I o 6.000 mniej niż w 2010 r. Oznacza to spadek o 19% w ciągu
ostatnich sześciu lat. Osiągnięcie strategicznego celu zmniejszenia
o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020
jest wciąż ekstremalnym wyzwaniem, warto próbować ratować
każde życie. Obserwując zmiany w latach 2001-2010 widać, że
śmiertelność obniżyła się o 43%.

Rys. 1. Zabici na drogach i cele przyjęte w UE w latach 2001-2020
[2]
W 2016 r. Drugi rok z rzędu żaden z państw członkowskich nie
miał śmiertelności ponad 100 zgonów na milion mieszkańców,
a większość krajów UE odnotowała śmiertelność poniżej 80 zgonów
na milion mieszkańców. Ponadto niemal połowa państw
członkowskich osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie
bezpieczeństwa drogowego.
1.

ANALIZA STANU ZAGROŻEŃ WYPADKAMI NA DROGACH

W Polsce według danych Komendy Głównej Policji - Biuro
Ruchu Drogowego, (Wypadki Drogowe w Polsce w 2016 roku,
Warszawa 2017 r.), zmiany w poszczególnych latach wyglądały jak
poniżej (rys. 4, 5, 6, 7, 8) . Wypadki drogowe i ich skutki za lata:
2014 ÷ 2016 (dane SEWIK na dzień 05.02.2017 r.).
W 2014 roku w Polsce zgłoszono Policji 34 970 wypadki
drogowe, rany odniosło w nich 42 545 osób a zginęły w nich 3 202
osoby. W tym okresie zgłoszono Policji 348 028 kolizje drogowe.
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W 2015 roku zgłoszono Policji 33 070 wypadki drogowe, rany
odniosło w nich 39 973 osób a zginęły w nich 2 946 osoby. W tym
okresie zgłoszono Policji 363 208 kolizje drogowe.
W 2016 roku zgłoszono Policji 33 664 wypadki drogowe, rany
odniosło w nich 40 766 osób a zginęły w nich 3 026 osoby. W tym
okresie zgłoszono Policji 406 622 kolizje drogowe.
Jaki wpływ na system bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego mają fotoradary zainstalowane na drogach publicznych?
Interesujące jest to w związku z faktem, że od początku roku 2016
straże miejskie i gminne przestały mieć prawo wykorzystywania
rejestratorów prędkości w celu wyłapywania kierowców
przekraczających w tych miejscach dopuszczalną wartość
prędkości. Około 400 fotoradarów zostało zawiniętych w czarną
folię i przez cały 2016 rok stały bezużytecznie, rys.1. Odebranie
strażnikom uprawnień do ich wykorzystywania wiązało się
z opublikowaniem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynikało
z niego niezbicie, że stały się one "maszynkami do robienia
pieniędzy". Fotoradary robiły duże liczby zdjęć, rejestrując
przekroczenia, za które wpływał do kas miejskich i gminnych
ogromne kwoty.

Rys. 1. Fotoradar na skrzyżowaniu zawinięty w czarną folią 2016 r.

Rys. 2. Fotoradar na skrzyżowaniu po uruchomieniu w 2017 r.

Niestety nie informuje o najważniejszym a mianowicie o zmianie
liczby wypadów w tym miejscu i czasie. Istotnie wyłączenie
fotoradarów przyniosło realne szkody finansowe dla gminy.
”Podobne testy przeprowadził Instytut Transportu Samochodowego.
Urządzenia do pomiaru prędkości ustawiono w Warszawie Nowym
Dworze Mazowieckim w miejscach usytuowania dawnych
fotoradarów.
W ciągu doby (okresie pracy fotoradarów) dozwoloną wartość
prędkości przekroczyło średnio 218 samochodów dziennie.
W miejscu eksperymentalnego usytuowania w Nowym Dworze Maz.
urządzenie wykryło 3302 kierowców przekraczających przepisy.
Wcześniej w okresie funkcjonowania normalnego fotoradarów straż
wystawiała tam średnio cztery mandaty dziennie”.
W marcu 2017 r. uruchomiono fotoradary, rys. 2 i 3. Są one
teraz w dyspozycji Inspekcji Transportu Drogowego. Czy analiza
corocznych danych Policji pozwala jednoznaczne wyciągnąć
wnioski?
W 2016 roku wskutek wypadków na polskich drogach
śmierć poniosło 3026 osób, o 80 więcej niż przed rokiem" - pisze
"Rzeczpospolita", powołując się na rządowe opracowanie "Stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym
zakresie w 2016 roku".

Rys. 3. Cztery fotoradary na skrzyżowaniu Sobieskiego-Sikorskiego
(W-wa) ponownie włączone

Rys. 4. Liczba zabitych w wypadkach na drogach w Polsce w latach
2007-16 [4]

Czy wyłączenie fotoradarów przyniosło realne szkody?
Przeprowadzono eksperyment w Kobylnicy, pod Słupskiem. Przez
jeden weekend w lipcu (wzmożony ruch turystyczny)
zostały uruchomione dwa gminne fotoradary. Według informacji
trójmiasto.wyborcza.pl: "W ciągu 48 godzin urządzenia
zarejestrowały ok. 7 tys. pojazdów, które przekroczyły prędkość. Ok.
80 proc. z nich przekroczyło prędkość o 25 km/h”.
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Rys. 5. Liczba wypadków na drogach w Polsce w latach 2007-16 [4]

Rys. 6. Liczba rannych w wypadkach na drogach w Polsce w latach
2007-16 [4]

Liczba niewielkiego wzrostu zabitych na drogach Polskich
w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015 może nie mieć nic
wspólnego z wyłączeniem fotoradarów - jeśli zauważymy, że
w porównaniu z rokiem 2014 liczba ta spadła o 176 w roku 2016.
Podobnie spadła liczba kolizji i wypadków w 2016 roku w stosunku
do roku 2014.
Rozważania można przeprowadzić w dwóch kierunkach: albo
system bezpieczeństwa w tym miejscu radykalnie się pogorszył
w wyniku wyłączenia fotoradarów i wzrosła (jednak nieznacznie –
nie gwałtownie) liczba wypadków, albo wartość dopuszczalnej
prędkości w tym rejonie była nadmiernie ograniczona, co nie
skutkowało wzrostem wypadków tylko przekraczaniem przez
kierowców nadmiernie ograniczonego poziomu dopuszczalnego
wartości prędkości. W prasowych rozważaniach biją na alarm,
jednak nie pokazując dowodów z badań, które by potwierdzały
przekraczanie wartości dozwolonej w miejscach przeprowadzania
eksperymentu i ich związek z wypadkami w badanych miejscach.
Ponieważ eksperymentujący nie podali zwiększenia liczby
wypadków w miejscach wyłączenia fotoradarów, można
domniemywać, że nie stwierdzili realnego wzrostu zdarzeń
niepożądanych – wypadków. Skupili się jedynie na ewidentnych
przekroczeniach dopuszczalnej wartości prędkości obowiązującej
w miejscach usytuowania radarów.
Bywa, że ograniczenia dopuszczalnej wartości prędkości są
ustalane dla skrajnych, niesprzyjających warunków, które mogą
występować rzadko [6, 7]. W tabeli nr 1 pokazano porównanie liczb
zabitych na milion mieszkańców. Widać, że w Polsce jest jeszcze
dużo do nadrobienia w liczbach bezwzględnych, rys. 9. Być może
należy zwrócić uwagę na inne powody i przyczyny powstawania
wypadków [8, 10]. Nadmierny populizm będzie tutaj blokował
skuteczne działania stwarzające szanse na zmniejszenie liczby
wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Tabela 1. Liczba zabitych na milion mieszkańców
(w rozpatrywanych latach w wybranych krajach europejskich) oraz
ich procentowe zmiany w Polsce i UE [3]

Rys. 7. Zestawienie porównawcze liczb: wypadków i rannych w
wypadkach na drogach w Polsce w latach 2014-16 [4]

2010

2015

2016

2015 - 2016

2010 - 2016

Polska

102

77

79

2%

-23%

Irelandia

47

36

40

13%

-11%

Belgia

77

65

56

-13%

-24%

Łotwa

103

95

80

-16%

-28%

Litwa

95

83

65

-22%

-37%

Słovenia

67

58

63

8%

-6%

Słowacja

65

57

50

-12%

-22%

Finlandia

51

49

45

-6%

-8%

Szwecja

28

27

27

2%

-1%

Unia Europejska

63

51.5

50

-2%

-19%

Rys. 8. Zestawienie porównawcze liczb zabitych w wypadkach na
drogach w Polsce w latach 2014-16 [4]
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POSUMOWANIE

Rys. 9. Liczba zabitych na milion mieszkańców (w rozpatrywanych
latach 2015 i 2016) w Polsce i UE [2]
Według statystyk w Unii Europejskiej w 2016 r. na autostradach
wystąpiło średnio tylko 8% wypadków drogowych, na których
dopuszcza się przecież duże wartości prędkości. Na obszarach
miejskich miało miejsce 37% ogółu wypadków. Na drogach
pozamiejskich wystąpiło 55% wypadków - największy udział
w populacji wypadków. Rozpatrując grupy uczestników ruchu
drogowego, należy stwierdzić, że największy udział ofiar
śmiertelnych, bo aż 46% stanowią uczestnicy poruszający się
samochodami.
Łącznie pozostali użytkownicy dróg, w tym piesi, rowerzyści
i motocykliści stanowią taką samą grupę i są szczególnie narażeni
uczestnicząc w ruchu w obszarach miejskich. W tej grupie 21%
wszystkich zmarłych na drogach to piesi, a śmiertelność dla
pieszych zmniejszała się w wolniej niż inne zgony (o 11% od 2010 r.
W porównaniu do całkowitego spadku śmiertelności o 19%).
Rowerzyści stanowili 8% wszystkich zgonów w UE. Motocykliści,
którzy są również mniej chronieni (w porównaniu do uczestników w
samochodach) podczas wypadku, stanowili 14% wypadków
drogowych. Ogólnie śmiertelność wśród niechronionych
użytkowników dróg zmniejszyła się znacznie wolniej niż wśród
pozostałych użytkowników dróg [1].
Należy przyjrzeć się bliżej, czy system bezpieczeństwa
w miejscach usytuowania fotoradarów radykalnie się pogorszył
w wyniku wyłączenia fotoradarów i wzrosła liczba wypadków, czy
też wartość dopuszczalnej prędkości w tym rejonie była nadmiernie
ograniczona, i nie skutkowało to wzrostem wypadków, lecz
przekraczaniem przez kierowców nadmiernie ograniczonego
poziomu dopuszczalnego wartości prędkości.
Czasami ograniczenia dopuszczalnej wartości prędkości, są
ustalane dla skrajnych, niesprzyjających warunków, które mogą
występować rzadko. Być może kierujący zachowywali się rozsądnie,
choć niezgodnie z obowiązującym w tym miejscu prawem. Należy
rozważyć możliwość i potrzebę korekty obowiązujących ograniczeń
w tych rejonach, aby nie wskazywano, że zainstalowane tam radary
stawały się "maszynkami do robienia pieniędzy" dla gmin poprzez
Straż Miejską a mitygują kierujących.

Współpraca w ramach Unii Europejskiej skutkuje między
innymi tym, że w roku 2015 osiągnięto kolejny krok w systemie
bezpieczeństwa na drogach przyjmując porozumienie w sprawie
wdrażania innowacyjnych technologii, które mogą uratować życie.
Od kwietnia 2018 r. wszystkie nowe typy pojazdów
wprowadzane do eksploatacji muszą być wyposażone w system
eCall. Z założenia system eCall automatycznie wybierze europejski
numer alarmowy 112, w przypadku poważnego wypadku
drogowego i przekaże informacje o lokalizacji pojazdu do służb
ratunkowych [5, 9]. Wprowadzenie systemu eCall zmniejsza
wartość czasu potrzebnego na reakcję służb ratowniczych nawet
o 50% w obszarach pozamiejskich i 40% na obszarach miejskich.
Przyjmuje się, że eCall może zmniejszyć liczbę zgonów o co
najmniej 10% i liczbę poważnych urazów o 15%.
W tym roku również przyjęto wniosek w sprawie wymogów
szkoleniowych dla kierowców zawodowych. Celem niniejszego
wniosku jest przyczynienie się do podniesienia standardów
bezpieczeństwa ruchu drogowego i ułatwienia mobilności
zawodowych kierowców. Główne nowości to modernizacja
szkolenia, podkreślająca na przykład ochronę niechronionych
użytkowników dróg i optymalizację zużycia paliwa, a także lepsze
uznawanie szkoleń w innym państwie członkowskim.
Propozycja zostanie teraz zbadana przez Parlament Europejski
i 28 państw członkowskich UE zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą UE.
Projekt badawczy SafetyCube finansowany w ramach
programu "Horyzont 2020" ma na celu wsparcie wyboru i wdrażania
strategii i środków mających na celu zmniejszenie strat w Europie
i na świecie. Projekt obejmuje kompleksową analizę zagrożeń
związanych z wypadkami, a także wytyczne dotyczące rejestracji
i monitorowania poważnych urazów na drogach.
Komisja stymuluje i wspiera państwa członkowskie w swoich
działaniach w celu poprawy systemu bezpieczeństwa na drogach.
Realizuje to poprzez różne platformy i działania związane
z dzieleniem się wiedzą. Między innymi takie jak grupa wysokiego
szczebla ds. Bezpieczeństwa drogowego, wzajemne przeglądy lub
Europejski Dzień Bez Śladu Drogowego, wspólna inicjatywa z Sieć
Policji Ruchowej (TISPOL).
Grupy te skupiają decydentów, ekspertów, organizacji
pozarządowych i przemysłu. Komisja ponadto stworzyła i prowadzi
Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dużą
platformę, która zatrudnia obecnie ponad 3 200 członków, która
mobilizuje podmioty publiczne i prywatne, a także społeczeństwo
obywatelskie we wszystkich 28 państwach członkowskich do
dobrowolnych zobowiązań w zakresie działań w zakresie
bezpieczeństwa drogowego.
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Disconnection of photo radars and number of road
accidents in 2016
The paper describes impact of the operating speed
cameras on the change in the road safety system. In
particular, the main focus is on the relationship between
disconnection of certain speed cameras and possible changes
in the rate of mortal accidents in the similar period. Authors
present a comparison and analysis of the accidents, which
took place in the period of 2014 - 2016.
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