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Joanna �UKOWSKA 

INNOWACYJNE NARZ�DZIA ZARZ�DZANIA 
BEZPIECZE�STWEM TRANSPORTU 

DROGOWEGO NA POZIOMIE REGIONALNYM 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono zało�enia i cele Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego 

funkcjonuj�cego w regionie Warmii i Mazur. Obserwatorium jest pierwsz� tak� jednostk� w Polsce – 
zarówno na poziomie regionalnym, jak centralnym. Zostało powołane zgodnie z metodyk�
zaproponowan� w europejskim projekcie SafetyNet i wspólnie z Krajowym Obserwatorium 
Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego, realizowanym przez Instytut Transportu Samochodowego,  
wejdzie w skład europejskiej sieci obserwatoriów współdziałaj�cych z ERSO. Koncepcja Warmi�sko-
Mazurskiego Obserwatorium BRD powstała w 2010 roku na zamówienie Wojewódzkiego O�rodka 
Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie. Prace nad jej wdro�eniem trwały do 
jesieni 2012 i w listopadzie 2012 obserwatorium oficjalnie udost�pniono u�ytkownikom.  

WST�P 
Zło�ony charakter zjawiska powstawania wypadków drogowych sprawia, �e skuteczne 

działania prewencyjne powinny by� prowadzone w sposób długofalowy, skoordynowany i 
uporz�dkowany z zaanga�owaniem spójnego zespołu metod oraz odpowiednich �rodków 
technicznych i organizacyjnych. Oznacza to, �e niezb�dna jest budowa systemu 
bezpiecze�stwa, który jest zdolny do ci�głego usprawniania si� i upewniania, �e wszystkie 
okazje słu��ce poprawie bezpiecze�stwa s� prawidłowo rozpoznawane i wdra�ane. Sprawne 
zarz�dzanie tym systemem wymaga opracowania i wdro�enia narz�dzi (wspieraj�cych system 
i oddziałuj�cych na u�ytkowników) we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. 

Wypracowanie odpowiednich struktur organizacyjnych, form i metod zarz�dzania oraz 
realizacja działa� w uj�ciu sektorowym (obszarowym) warunkuj� efektywne i długofalowe 
funkcjonowanie takiego systemu. Jednym z kluczowych obszarów modelowego systemu 
zarz�dzania bezpiecze�stwem transportu jest system informacji o bezpiecze�stwie, który w 
nowoczesnym podej�ciu przyjmuje form� sieci Obserwatoriów Bezpiecze�stwa Transportu 
(Ruchu Drogowego) operuj�cych na dowolnym poziomie zarz�dzania [1].  

Zadania i cele funkcjonuj�cych obecnie na �wiecie obserwatoriów bezpiecze�stwa 
transportu zale�� od poziomu ich działania: europejskiego, krajowego czy regionalnego, oraz 
obszaru zainteresowa� (gał�ziowe lub zintegrowane) jednak mo�na wyró�ni� wspólne cechy 
ł�cz�ce te instytucje. W optymalnej formie obserwatorium to palcówka naukowa, w której 
prowadzi si� systematyczne obserwacje i badania w zakresie bezpiecze�stwa transportu oraz 
formułuje si� projekty wytycznych i zalece� dla instytucji ustanawiaj�cych prawo oraz 
odpowiadaj�cych za wdra�anie strategii i programów prewencyjnych, w zale�no�ci od 
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struktury systemu bezpiecze�stwa transportu funkcjonuj�cego w danym kraju. Szczególny 
nacisk kładzie si� na formułowanie i rozpowszechnianie wiedzy, tak by była ona łatwo 
dost�pna i zrozumiała nie tylko dla naukowców i ekspertów, ale przede wszystkim bardzo 
syntetyczna dla polityków, decydentów i administracji. Jednym z najstarszych, i najbardziej 
do�wiadczonych jednostek tego typu jest francuskie Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego, pracuj�ce głównie dla Mi�dzyresortowego Komitetu – odpowiednika polskiej 
Krajowej Rady Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego [2]. Niniejszy referat jest syntez�
do�wiadcze� polskich i zagranicznych w organizowaniu tego rodzaju narz�dzia wspieraj�cego 
zarz�dzanie bezpiecze�stwem transportu drogowego i prezentuje przykład jego aplikacji na 
poziomie regionalnym. 

1. UWARUNKOWANIA SYSTEMU INFORMACJI O 
BEZPIECZE�STWIE 

1.1. Perspektywa europejska 
Europejska polityka transportowa jest kluczowym uwarunkowaniem dla powstaj�cych w 

pa�stwach członkowskich strategii bezpiecze�stwa transportu oraz narz�dzi wspieraj�cych 
ich realizacj�. Z punktu widzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego szczególnie wa�nym 
uwarunkowaniem jest wydana we wrze�niu 2001 r. tzw. „Biała Ksi�ga Polityki 
Transportowej – Czas na decyzj�” [3], wskazuj�ca cel do jakiego d��y� powinny programy 
poprawy bezpiecze�stwa - zarówno krajowe jak i regionalne – oraz rozwi�zania, których 
wdro�enie - po dostosowaniu do uwarunkowa� lokalnych i w odpowiednio mniejszej skali - 
pozwoli na usprawnienie struktur systemowego zarz�dzania bezpiecze�stwem ruchu 
drogowego. Jedno z takich rozwi�za� stało si� przedmiotem zrealizowanego w latach 2004-
2008 europejskiego projektu SafetyNet [4]. Jego produktem ko�cowym było „Europejskie 
Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego” (ERSO – European Road Safety 
Observatory), jako narz�dzie wspomagaj�ce zarz�dzanie bezpiecze�stwem poprzez 
ujednolicenie procedur i metod analizowania danych o bezpiecze�stwie w całej Europie oraz 
dostarczenie wiedzy o skutecznych metodach działa� prewencyjnych. 

�
Rys. 1. Schemat sieci obserwatoriów brd wg projektu SafetyNet [4]

�ródło: [12] 

Zgodnie z rekomendacjami projektu SafetyNet w ka�dym kraju członkowskim Unii 
Europejskiej powsta� powinno, powi�zane z ERSO, krajowe obserwatorium bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego, współpracuj�ce z sieci� obserwatoriów regionalnych. W Polsce realizacj�
tego pomysłu na szczeblu krajowym rozpocz�ł Instytut Transportu Samochodowego, który na 
zlecenie Krajowej Rady Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego opracowuje koncepcj�
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funkcjonowania Krajowego Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego. Cał� polsk�
sie� obserwatoriów regionalnych stworzy� powinno natomiast 16 dodatkowych jednostek 
umiejscowionych po jednej w ka�dym regionie (Rys. 1). Województwo Warmi�sko-
mazurskie jest jedynym, jak do tej pory regionem, gdzie w wyniku inicjatywy oddolnej 
obserwatorium takie powstało i z powodzeniem funkcjonuje. Niniejszy referat opisuje 
koncepcj� i pierwsze do�wiadczenia z wdra�ania tego narz�dzia. 

1.2. Podej�cie systemowe  
W ogólnym poj�ciu funkcje ka�dego systemu, w tym systemu bezpiecze�stwa transportu, 

wynikaj� z celów, jakim ma on słu�y�, zarówno w stanie istniej�cym, jak i planowanym. 
Funkcje stanowi� działania i okre�laj� jego własno�ci, w tym struktur� działa�. Skuteczne 
funkcjonowanie takiego systemu warunkowane jest uzyskaniem takich jego własno�ci, które 
b�d� gwarantowały powszechno��, długofalowo��, trwało�� i efektywno�� działa�
zaradczych [5]. Poni�ej przedstawiono podstawowe elementy systemu bezpiecze�stwa 
transportu, które dzi�ki prawidłowej koordynacji oraz zapewnieniu przepływu informacji 
gwarantuj� efektywno�� podejmowanych działa� (Rys. 2).  

Rys. 2. Elementy systemu bezpiecze�stwa transportu wg koncepcji ZEUS [5]

�ródło: [5] 

Funkcje systemu bezpiecze�stwa transportu mo�na podzieli� na podstawowe oraz 
wspomagaj�ce. Do funkcji podstawowych zalicza si� działania profilaktyczne - maj�ce 
zapobiega� pojawianiu si� wypadków - oraz powypadkowe, słu��ce zmniejszaniu szkód i 
strat w sytuacji, gdy pomimo stosowanych zabezpiecze�, wypadek si� pojawił. Funkcje 
wspomagaj�ce słu�� zapewnieniu wysokiej jako�ci i skuteczno�ci realizacji funkcji 
podstawowych. Uwarunkowane s� one obiektywn�, pogł�bion� wiedz� o przyczynach 
powstawania wypadków, jak i społecznym uczestnictwem w identyfikacji zagro�e� i 
poszukiwaniu skutecznych �rodków zaradczych. Słu�y� temu powinien system bada�
wypadków transportowych oraz system monitoringu i informacji o bezpiecze�stwie. Do 
podstawowych zada� takiego systemu nale�e� powinny: zbieranie i przetwarzanie danych, 
analizy efektywno�ci (oceny), monitorowanie realizacji programów i strategii oraz 
przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o bezpiecze�stwie. 

Przykładem struktury instytucjonalnej tak zbudowanego systemu jest koncepcja 
opracowana w ramach projektu „Zintegrowany System Bezpiecze�stwa Transportu” o 
akronimie ZEUS zrealizowanego w latach 2008-2010 na zamówienie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wy�szego przez konsorcjum pod kierownictwem Politechniki Gda�skiej [4]. 
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Zgodnie z ni�, jednostk� realizuj�c� zadania systemu informacji o bezpiecze�stwie powinno 
by� Obserwatorium Bezpiecze�stwa Transportu (Rys. 3).  

Rys. 3. Struktura instytucjonalna systemu bezpiecze�stwa transportu wg koncepcji ZEUS [5]

�ródło: [5] 

Do�wiadczenia pa�stw, które osi�gn�ły du�e sukcesy w redukcji zagro�enia w ruchu 
drogowym wyra	nie wskazuj� na konieczno�� informowania społecze�stwa i wzbudzania 
jego motywacji do konkretnych działa� prewencyjnych. W ten sposób uczestnicy ruchu czuj�
si� odpowiedzialni za stan bezpiecze�stwa w miejscu, w którym �yj�, a maj�c na uwadze 
własne zdrowie i �ycie, chc� ten stan sukcesywnie poprawia�. Kluczem do wypracowania 
takiego zachowania jest jako�� procedur informowania społecze�stwa o sytuacji, problemach, 
planowanych działaniach, a tak�e umo�liwienie uzyskiwania opinii społecze�stwa o tym, 
czego ono oczekuje. Komunikacja ze społecze�stwem powinna by� bowiem dialogiem, a nie 
jedynie procesem informowania jednej ze stron o zadaniach dla drugiej. Dlatego system 
informacji o bezpiecze�stwie ruchu powinien korzysta� z nie tylko z baz danych o 
zdarzeniach drogowych, ale tak�e z innych baz zawieraj�cych dane o zachowaniach 
uczestników ruchu, stosowanych �rodkach prewencji czy projektach realizowanych na rzecz 
poprawy bezpiecze�stwa czy instytucjach je prowadz�cych. 

1.3. System bezpiecze�stwa ruchu drogowego w województwie warmi�sko-
mazurskim 

Województwo warmi�sko-mazurskie pod wzgl�dem działa� na rzecz bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego mo�e by� uznane za region modelowy, jako �e od kilku lat, systematycznie 
budowane s� tam struktury organizacyjne systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem. Te 
działania maj� charakter inicjatywy oddolnej (tzw. bottom-up approach), która sprawdza si�
zwykle w sytuacji braku woli politycznej dla działa� odgórnych (top-down approach). Jej 
słabo�ci� jest jednak brak pewno�ci, co do trwało�ci tych działa� w perspektywie 
długoterminowej. Głównym zagro�eniem jest brak umocowa� prawnych i jasnej polityki 
pa�stwa w odniesieniu do podejmowanych inicjatyw, co powoduje, �e prowadzone działania 
s� wynikiem szczególnego zaanga�owania okre�lonej grupy osób i w sytuacji braku tego 
zaanga�owania system przestanie funkcjonowa�. Pomimo tej słabo�ci w ci�gu ostatnich 
dziesi�ciu lat liczba �miertelnych ofiar wypadków drogowych spadła w regionie warmi�sko-
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mazurskim o niemal 50% zbli�aj�c si� w ten sposób do poziomu, jaki w 2001 wyznaczyła 
pa�stwom członkowskim Komisja Europejska.  

Od 2004 roku w regionie Warmii i Mazur realizowany jest Program Poprawy 
Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego GAMBIT Warmi�sko-Mazurski [6]. Jego cel 
strategiczny, w �lad za uwarunkowaniami płyn�cymi z Unii Europejskiej, zakłada 
zmniejszenie liczby �miertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013. Wiele 
wskazuje na to, �e cel ten zostanie osi�gni�ty. Region Warmii i Mazur charakteryzuje 
si� bardzo wysokim na tle innych województw spadkiem liczby zabitych w ostatnich latach. 
W okresie 2004-2011 przy �redniej dla kraju 26%, w województwie spadek ten wyniósł a�
43%. Znamienne jest tak�e, i� w tym czasie ci��ko�� wypadków w regionie zmniejszyła si� o 
31%. W chwili rozpocz�cia realizacji programu wska	nik ci��ko�ci, czyli liczba ofiar 
�miertelnych na 100 wypadków wynosiła 15,8, natomiast w roku 2011 wska	nik ten był na 
poziomie 10,9. 

Kluczowym czynnikiem maj�cym wpływ na osi�gni�cie powy�szych efektów było – w 
pierwszej kolejno�ci - stworzenie wła�ciwych podstaw organizacyjnych i metodycznych dla 
systemowego i skoordynowanego działania: według ustalonego programu, z okre�lonym 
celem, priorytetami oraz 	ródłami finansowania. Stało si� to mo�liwe dzi�ki utworzeniu w 
2003 roku, pierwszego w skali kraju, Regionalnego Centrum Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego. Zostało ono umiejscowione w Wojewódzkim O�rodku Ruchu Drogowego w 
Olsztynie, gdzie funkcjonuje równie� sekretariat Warmi�sko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego. W ten sposób zbudowano podwaliny dla systemowych 
działa� na rzecz bezpiecze�stwa w regionie. W pierwszej fazie zostały one skierowane na 
usprawnienie działa� z obszaru edukacji i nadzoru - zidentyfikowanych jako najbardziej 
efektywne, a jednocze�nie najmniej kapitałochłonne.  

Po kilku latach funkcjonowania Centrum, posiłkuj�c si� aktualn� wiedz� i trendami 
�wiatowymi, a tak�e bazuj�c na własnych do�wiadczeniach z realizacji Programu Poprawy 
Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego GAMBIT Warmi�sko–Mazurski [6], okre�lono obszary 
działa� wymagaj�ce dalszego usprawniania. Przeprowadzone analizy wskazywały i� słabym 
ogniwem jest nadal system bezpiecze�stwa ruchu drogowego oraz działania, które powinny 
wspiera� jego funkcjonowanie. O ile wdra�anie priorytetowych działa� z zakresu edukacji i 
komunikacji społecznej, nadzoru nad ruchem drogowym czy infrastruktury drogowej 
przebiegało stosunkowo sprawnie i zgodnie z przyj�tymi planami, to zauwa�alny był brak 
skutecznie funkcjonuj�cego systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem ruchu drogowego, ze 
wszystkimi niezb�dnymi narz�dziami wspieraj�cymi ten system.  

Do�wiadczenia pa�stw o wysokim poziomie bezpiecze�stwa na drogach oraz wnioski z 
projektu ZEUS [5] wskazywały, �e jednym z takich narz�dzi powinien by� system informacji 
o bezpiecze�stwie ruchu drogowego, funkcjonuj�cy jako obserwatorium bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego. W �lad za t� rekomendacj�, w roku 2010, pojawiła si� idea powstania 
Warmi�sko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego. 

2. KONCEPCJA WARMI�SKO-MAZURSKIEGO OBSERWATORIUM 
BEZPIECZE�STWA RUCHU DROGOWEGO 

2.1. Cele i uwarunkowania 
Głównym celem powołania Warmi�sko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpiecze�stwa 

Ruchu Drogowego było wsparcie systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem ruchu drogowego 
poprzez ustanowienie platformy wymiany informacji o stanie i wiedzy na temat 
bezpiecze�stwa ze szczególnym uwzgl�dnieniem aspektów charakterystycznych dla 
województwa warmi�sko–mazurskiego. Projekt ten stanowi pierwsz� faz� budowy Systemu 
Informacji o Bezpiecze�stwie Ruchu Drogowego w województwie, zaplanowanego w ramach 
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III Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur na lata 2010–2012 [7]. Powy�szy cel ma 
zosta� osi�gni�ty poprzez przygotowanie, uruchomienie i nieprzerwane funkcjonowanie 
strony internetowej opracowanej i zarz�dzanej przez wyznaczonych w tym celu specjalistów, 
wspieranych analizami i ocenami ekspertów bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Działanie to 
jest zgodne z zapisami Krajowego Programu Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 
2005 [8] oraz Wojewódzkiego Programu BRD GAMBIT Warmi�sko-Mazurski [6]. Wpisuje 
si� tak�e w zało�enia Projektu „Zintegrowany System Bezpiecze�stwa Transportu ZEUS” 
[5]. 

Misj� Warmi�sko – Mazurskiego Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego 
(WMOBRD) jest rozpowszechnianie informacji i analiz bezpiecze�stwa ruchu drogowego, a 
tak�e udost�pnianie wiedzy o nowoczesnych rozwi�zaniach prewencyjnych bazuj�cych na 
nauce i najlepszych do�wiadczeniach krajowych i zagranicznych. Efektywno�� i ci�gło��
funkcjonowania ka�dego obserwatorium, w tym równie� W-MOBRD, zale�ała b�dzie od jego 
statusu i umocowania prawnego. Odpowiedni stopie� sformalizowania zwi�ksza bowiem 
szanse na długotrwałe i nieprzerwane działanie. W przypadku województwa warmi�sko-
mazurskiego, regionalne obserwatorium umiejscowione jest na stałe w strukturach 
Regionalnego Centrum Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Finansowanie W-
MOBRD oparte jest o �rodki pochodz�ce z bud�etu Regionalnego Centrum, z cz��ci 
przeznaczonej – zgodnie z zapisami prawa – na działania ukierunkowane na popraw�
bezpiecze�stwa ruchu drogowego w województwie. Poziom finansowania powinien 
uwzgl�dnia� obecne i przyszłe wydatki, warunkuj�c w ten sposób ci�gło�� i aktualno��
zasobów W-MOBRD. Dlatego podejmowane s� działania w kierunku pozyskania 
finansowania z innych instytucji partnerskich, a tak�e �rodków centralnych i unijnych. 

2.2. Funkcje 
Zakłada si�, �e w swojej docelowej formie W-MOBRD posiadało b�dzie trzy główne 

funkcje: gromadzenia danych, analiz danych oraz rozpowszechniania informacji o 
bezpiecze�stwie ruchu drogowego. W zale�no�ci od stopnia rozbudowania obserwatorium 
funkcje te realizował b�dzie, odpowiednio rozbudowany, zespół pracowników oraz ekspertów 
zewn�trznych. 

Rys. 5. Struktura funkcjonalna Warmi�sko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego
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Wa�nym elementem struktury funkcjonalnej W-MOBRD b�dzie system gromadzenia 
danych (Rys.5). Powinien by� tak zaprojektowany, aby mo�liwe było jego dowolne 
rozbudowywanie, w zale�no�ci od pojawiania si� nowych potrzeb. Chocia� w formie 
przej�ciowej główn� funkcj� obserwatorium b�dzie system informacji bazuj�cy na stronie 
internetowej, to po��dane jest równoległe rozwijanie wszystkich funkcji, zwłaszcza za�
systemu analiz danych oraz wiedzy o bezpiecze�stwie ruchu drogowego, dzi�ki którym 
u�ytkownicy strony internetowej obserwatorium b�d� mieli nie tylko aktualne dane na temat 
stanu bezpiecze�stwa, ale równie� wiedz� o mechanizmach i przyczynach obserwowanych 
zjawisk. Odpowiednio zaprojektowany system informacji umo�liwiał b�dzie natomiast 
skuteczne rozpowszechnianie tej wiedzy. Istnieje wiele sposobów jej przekazywania. Głównie 
poprzez stron� internetow�, ale tak�e: cykliczne raporty, sprawozdania, materiały 
informacyjne, materiały prasowe.  

2.3. Partnerzy 
Wa�nym ogniwem funkcjonowania całego systemu informacji o bezpiecze�stwie, w tym 

obserwatoriów, s� partnerzy. Ich identyfikacja i motywacja do współpracy jest b�dzie miała 
wpływ na budow� systemu i jego efektywno��. Istotne jest by główni partnerzy projektu 
zostali podzieleni wg roli jak� mog� pełni� na etapie tworzenia, a nast�pnie funkcjonowania 
obserwatorium. Taki podział pozwoli na okre�lenie potencjalnych zada� i zobowi�za�
partnerów projektu daj�c im jednocze�nie pełn� wiedz� na temat celu, zakresu i mo�liwo�ci 
wynikaj�cych z jego realizacji. W przypadku Warmii i Mazur budowa obserwatorium 
odbywa si� przy wsparciu merytorycznym wielu instytucji i organizacji, głównie szczebla 
regionalnego. W gronie instytucji spoza regionu nale�y wymieni� Politechnik� Gda�sk� – 
twórc� koncepcji obserwatorium oraz Instytut Transportu Samochodowego, który w 
momencie uruchomienia Krajowego Obserwatorium powinien wspiera� działania 
obserwatoriów regionalnych, szczególnie w wymiarze rozpowszechniania metodyki, narz�dzi 
i wytycznych dla funkcjonowania tych obserwatoriów. Do najwa�niejszych partnerów, z 
którymi Regionalne Centrum od wielu lat współpracuje i którzy współtworz� obserwatorium 
zaliczy�:  
– Komend� Wojewódzk� i Miejsk� Policji w Olsztynie, 
– Zarz�d Dróg Regionalnych w Olsztynie, 
– Michelin Polska, 
– Komend� Miejsk� i Wojewódzk� Stra�y Po�arnej w Olsztynie, 
– Lokalne media. 

3. APLIKACJA KONCEPCJI – PIERWSZA FAZA WDRO�ENIOWA 
3.1. Strona internetowa 

Bazuj�c na analizie potrzeb partnerów regionalnych oraz mo�liwo�ciach Regionalnego 
Centrum BRD przyj�to, �e pierwszym elementem budowanego w regionie Warmii i Mazur 
systemu informacji o bezpiecze�stwie transportu drogowego b�dzie ogólnodost�pna strona 
internetowa zawieraj�ca szeroki zakres informacji o stanie bezpiecze�stwa, a tak�e specjalnie 
w tym celu zbudowan� baz� wiedzy o problematyce bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 
Strona internetowa obserwatorium dzieli si� na dwie główne cz��ci – cz��� danych i 
informacji o regionie oraz cz��� bazy wiedzy, czyli uniwersalnego kompendium do�wiadcze�
i najlepszych praktyk w działaniach prewencyjnych na rzecz redukcji zagro�enia w ruchu 
drogowym. 

Baza danych statystycznych zbudowana jest w oparciu o informacje dostarczane przez 
policj�, ale w przyszło�ci planowane jest rozbudowanie jej równie� o inne dane, np. o 
zachowaniach w ruchu drogowym (pasy, alkohol, telefony komórkowe), dane zarz�dców 
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dróg, czy o dane meteo (Rys. 5). Co wa�ne s� to dane o charakterze regionalnym, opisuj�ce 
bie��c� sytuacj� i okoliczno�ci, maj�ce wpływ na wska	niki bezpiecze�stwa województwie.  

Dodatkowo rozwijana b�dzie baza wiedzy zawieraj�ca informacje o najwa�niejszych 
zagadnieniach zwi�zanych z bezpiecze�stwem ruchu drogowego, zebrane spo�ród 
najlepszych do�wiadcze� - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla ka�dego poruszanego 
problemu lub zagadnienia zwi�zanego z bezpiecze�stwem na drogach przygotowano materiał 
składaj�cy si� z: opisu rozmiaru tego problemu na �wiecie lub w Unii Europejskiej, jego rangi 
oraz propozycji efektywnych i sprawdzonych sposobów przeciwdziałania. W tej zakładce 
znalazły si� równie� materiały na tematy kluczowe dla efektywnego funkcjonowania systemu 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

Te dwie główne cz��ci strony internetowej uzupełnione s� o zakładk� „Aktualno�ci”, 
zawieraj�c� naj�wie�sze informacje o wszystkich wydarzeniach i działaniach na rzecz 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego realizowanych w regionie. Zadbano równie� o to by 
obserwatorium dostarczało informacje na temat systemowych i długofalowych działa� na 
rzecz bezpiecze�stwa podejmowanych w regionie. W ten sposób u�ytkownik mo�e 
dowiedzie� si� jak wygl�da sam system oraz jakie dokumenty go definiuj�. 

3.2. Raporty i analizy 
Bardzo wa�nym obszarem funkcjonowania Obserwatorium jest współpraca z ekspertami, 

których zadaniem jest analiza i monitorowanie stanu brd w regionie. Pierwsze kroki w tym 
kierunku ju� podj�to, a ich efektem jest powstanie narz�dzia umo�liwiaj�cego ranking 
powiatów. Dzi�ki tej analizie powstała mapa ryzyka w ruchu drogowym we wszystkich 
powiatach regionu. Kolorem ciemnym oznaczono powiaty najbardziej niebezpieczne, jasnym 
natomiast te najbezpieczniejsze (Rys. 6).  

Rys. 5. Ranking bezpiecze�stwa ruchu drogowego wg powiatów województwa warmi�sko-
mazurskiego

�ródło: [11]

Ranking powiatów ma na celu wskazanie tych miejsc w regionie, gdzie �ycie uczestników 
ruchu drogowego jest szczególnie nara�one i gdzie nale�ałoby zintensyfikowa� działania 
prewencyjne. Pozycjonuj�c poszczególne powiaty posłu�ono si� skal� oceny od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza najni�szy poziom bezpiecze�stwa (ciemny kolor) a 5 najwy�szy (jasny kolor). Na 
ocen� ka�dego powiatu wpływał poziom 4 wska	ników bezpiecze�stwa: liczba zabitych na 
100 tysi�cy mieszka�ców, liczba rannych na 100 tysi�cy mieszka�ców, liczba zabitych na 
100 wypadków oraz liczba wypadków na 100 km. Tego rodzaju monitoring wykonywany 
b�dzie przynajmniej raz na trzy miesi�ce. Raz w roku publikowana b�dzie cało�ciowa 
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informacja o stanie bezpiecze�stwa ruchu drogowego w regionie. Stałym elementem 
funkcjonowania obserwatorium b�d� te� wydawane cyklicznie newslettery oraz corocznie 
organizowana konferencja promuj�ca problematyk� bezpiecze�stwa ruchu drogowego w 
regionie. 

3.3. Promocja bezpiecze�stwa ruchu drogowego 
Obserwatorium du�� rol� kładzie równie� na kwestie promocji bezpiecze�stwa i 

prawidłowych zachowa� w ruchu drogowym. Dlatego w swoj� działalno�� zaanga�owało 
regionalne media i szerokie grono partnerów, ułatwiaj�c w ten sposób rozpowszechnianie 
wyników analiz i informacji o bezpiecze�stwie w regionie. Obserwatorium powinno sta� si�
rozpoznawaln� mark� i traktowane jako wiarygodne 	ródło informacji oraz miejsce, gdzie 
łatwo nawi�za� kontakt z potencjalnymi partnerami – czy to instytucjami pa�stwowymi i 
samorz�dowymi, czy organizacjami pozarz�dowymi lub przedsi�biorcami. 

Pełni�c rol� platformy wymiany wiedzy i do�wiadcze� z zakresu problematyki 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego obserwatorium planuje organizowanie cyklicznych 
konferencji i seminariów po�wi�conych ró�nym problemom brd w regionie. Raz w roku 
obywała si� b�dzie konferencja podsumowuj�ca rok, podczas której wr�czane b�d� nagrody 
dla powiatów i społeczno�ci lokalnych szczególnie wyró�niaj�cych si� pod wzgl�dem 
działalno�ci na rzecz poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Pomysł ten bazuje na 
Konferencji PIN corocznie organizowanej przez European Transport Safety Council w 
Brukseli, ciesz�cej si� du�ym zainteresowaniem i wzbudzaj�cej w�ród pa�stw członkowskich 
UE pozytywn� rywalizacj� o laur w dziedzinie poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego 
[9]. 

PODSUMOWANIE
Dokładna wiedza o przyczynach, okoliczno�ciach i miejscu wypadków i kolizji 

drogowych jest warunkiem koniecznym do podejmowania prawidłowych działa� na rzecz 
poprawy stanu brd. Konieczne jest równie� okresowe zbieranie danych o zachowaniach 
uczestników ruchu, takich jak: dane o stopniu stosowania pasów bezpiecze�stwa, udziale 
kierowców prowadz�cych pojazd pod wpływem alkoholu lub innych �rodków odurzaj�cych, 
czy udziale kierowców przekraczaj�cych dozwolon� pr�dko��. Ponadto dobrze jest zbiera�
dane o stosowanych �rodkach zaradczych i ich efektywno�ci. Wszystkie te dane powinny by�
uj�te w ramach jednolitej i ogólnodost�pnej bazy danych, o wypadkach drogowych i �rodkach 
zaradczych, i wykorzystywane przez system informacji o bezpiecze�stwie ruchu drogowego 
[10].  
�ródłami danych w tworzeniu systemu informacji powinny by� instytucje zajmuj�ce si�

zagadnieniami bezpiecze�stwa ruchu drogowego na poziomie krajowym i wojewódzkim. 
Maj�c do dyspozycji informacje zgromadzone od instytucji współpracuj�cych w zakresie 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zintegrowane bazy danych o zdarzeniach drogowych, baz�
danych demograficznych oraz baz� o sieci i ruchu drogowym, mo�na uzyska� wystarczaj�co 
du�o informacji do wykonywania wszelkiego rodzaju analiz, opracowa� czy raportów.  

Dodatkowym wa�nym elementem udost�pnianych baz powinna by� baza wiedzy. Wiele 
instytucji i organizacji oczekuje pomocy w zdobywaniu wiedzy o dobrych praktykach w 
zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Dlatego te� nale�y istniej�ce zainteresowanie 
wykorzysta� w celu szerzenia wiedzy oraz propagowania sprawdzonych ju� rozwi�za�. 
Informacje te powinny dociera� do zainteresowanych nie tylko podczas incydentalnych 
szkole�, ale tak�e w sposób ci�gły chocia�by poprzez dost�p do stron internetowych, na 
których znale	� mo�na dobre praktyki, publikacje i materiały specjalistyczne oraz wszelkiego 
rodzaju broszury, raporty i opracowania. Wszystkie te zadania, w odpowiednio 
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zorganizowanym systemie mogłyby by� realizowane przez Obserwatoria Bezpiecze�stwa 
Ruchu Drogowego na ka�dym szczeblu zarz�dzania.  

Projekt Warmi�sko–Mazurskiego Obserwatorium Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego jest 
doskonałym przykładem regionalnych, systemowych działa� na rzecz bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego [11]. Poprzez stworzenie 	ródła szeroko dost�pnej, aktualnej i wiarygodnej 
wiedzy o zagro�eniach w transporcie drogowym, wpisuje si� w długofalowy proces, przyj�ty, 
realizowany i postrzegany przez Uni� Europejsk� jako priorytet: ograniczenie zewn�trznych 
kosztów transportu, w szczególno�ci kosztów towarzysz�cych wypadkom w transporcie 
drogowym [12].  
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Abstract  
The paper presents the principles and objectives of the Road Safety Observatory operating in the 
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region of Warmia and Mazury. The observatory is the first such unit in Poland - both at the regional 
level, as central. It has been established in accordance with the methodology proposed in the 
European project SafetyNet, and together with the National Road Safety Observatory, being developed 
by the Institute of Road Transport, will form part of the European network of cooperating 
observatories of ERSO. The concept of Warmia and Mazury Road Safety Observatory was committed  
in 2010 by the Road Traffic Centre - Regional Road Safety Centre in Olsztyn. The work on 
implementing it lasted until the autumn of 2012 and in November 2012 the observatory was officially 
launched. 
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