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ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH - 

SYSTEM PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZDARZENIACH DROGOWYCH 

 

Przedmiotem artykułu jest ukazanie sposobu, w jaki można przedstawiać  informacje  o zagrożeniach oraz wypadkach 

drogowych w formie przejrzystej, czytelnej, interaktywnej mapy. Mimo, że główną uwagę poświęcono w artykule zdarzeniom 

drogowym to jednak takie analizy można prowadzić dla różnych typów zdarzeń czy zagrożeń. Świadczy to o tym, że możliwości 

dostępnych na rynku oprogramowań GIS i ich zastosowanie jest szerokie.  

Obecnie żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Tak więc dostępność informacji o zagrożeniach jest ważna dla 

każdego człowieka, gdyż każdy chce się czuć bezpiecznie we własnym otoczeniu. Dlatego też obok opisu przykładowych zda-

rzeń czy zagrożeń drogowych oraz ukazania możliwości systemu informowania o zagrożeniu, przedstawiono w jaki sposób z 

takiego systemu może korzystać każdy użytkownik. Co więcej, również organy władzy czy służby mundurowe mogą tworzyć 

informacje oraz je analizować. Pośrednim efektem takiego rodzaju analiz jest przykładowo wytypowanie miejsc szczególnie 

niebezpiecznych, w których dochodzi do dużej liczby wypadków, dzięki czemu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w 

celu zapobiegania kolejnym zdarzeniom. Taki system może więc być bardzo pomocny dla różnych instytucji czy organów przy 

podejmowaniu decyzji strategicznych, zapobiegawczych czy ochronnych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa na drogach. 

 

WSTĘP 

 W dzisiejszym świecie istnieje bardzo wiele innowacyjnych 
technik przekazywania informacji. Wielu naukowców uznaje infor-
macje za jeden z najistotniejszych czynników kształtujących ludzkie 
społeczności.[1, s.12]  Informacja stała się także zasobem strate-
gicznym, niezależnie od formy jej przedstawienia czy przechowy-
wania.[2]  Informacja według M. Pacuły to ogólnodostępne, wolne 
dobro publiczne, które wiąże się z powszechnym prawem do infor-
macji.[3, s.27]  Inna definicja przedstawia ją jako rodzaj zasobu, 
którego gromadzenie pozwala na zwiększenie wiedzy o otaczają-
cym świecie.[4, s.13]  Podobna choć bardziej rozbudowana definicja 
kreuje informację jako „treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego, 
która zwiększa wiedzę lub zmniejsza niewiedzę osoby decydującej, 
niepewność i nieokreśloność sytuacji”.[5, s.9]  Obecnie żyjemy w 
dobie społeczeństwa informacyjnego. Dla takiego społeczeństwa 
informacja  i wiedza są istotne w tak dużym stopniu jak np. kapitał 
czy praca.[6, s.35]  Tak więc dostarczanie informacji o różnego 
rodzaju zagrożeniach jest ważne dla każdego człowieka, gdyż 
każdy chce się czuć bezpiecznie we własnym otoczeniu. Doskonałą 
metodą na przedstawienie   w bardzo czytelny i przejrzysty sposób 
informacji o zagrożeniach są interaktywne mapy, tworzone w opro-
gramowaniach GIS, np. firmy Esri. Oprócz tego taki system może 
być bardzo pomocny w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym przez różne instytucje czy organy przy podejmowaniu 
decyzji związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa, jak również 
wpływać na lokalne bezpieczeństwo i porządek publiczny.  

1. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  

Pojęcie bezpieczeństwa według słownika języka polskiego 
oznacza „stan niezagrożenia, spokoju, pewności”.[7, s.40]  Istnieje 
wiele różnych definicji i ujęć bezpieczeństwa. Przykładowo R. Zięba 
wyróżnił podział bezpieczeństwa ze względu na kryterium, m.in.:  

– przedmiotowe: bezpieczeństwo polityczne, gospodarcze, spo-
łeczne, informacyjne,  

– podmiotowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe, 

– przestrzenne: bezpieczeństwo indywidualne, bezpieczeństwo 
lokalne, bezpieczeństwo globalne, itd. [8, s.15] 
Tak więc bezpieczeństwo obejmuje wiele zagadnień, także 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na drogach, co można umie-
ścić m.in. w kategorii bezpieczeństwa lokalnego. O ważności pro-
blemu świadczy umieszczenie kategorii bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Strategii Bezpieczeństwa Państwa z 2014 roku, jako 
jedno z wyzwań dla bezpieczeństwa powszechnego i porządku 
publicznego, m.in. obok ochrony ludności, różnego rodzaju prze-
stępczości czy terroryzmu.[9]   Wskazano również cele do osiągnię-
cia dla służb porządku publicznego, np. ustawiczne podnoszenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wynika więc z tego, iż ważnym 
problemem jest redukcja liczby zdarzeń drogowych. Zgodnie z 
definicją wypadek  to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nastąpi-
ła utrata życia, zdrowia, uszkodzenie ciała uczestnika ruchu drogo-
wego.[10, s.6]  Z kolei pojęcie kolizji drogowej oznacza- zdarzenie 
skutkowe, w wyniku którego poszkodowanymi nie są ludzie, lecz 
m.in. pojazdy, urządzenia drogowe, budynki.[11]   Jest to problem 
bardzo aktualny gdyż z danych z lat 2004-2013 Komendy Głównej 
Policji wynika, iż liczba pojazdów silnikowych stale rośnie. Co więcej 
w 2013 roku policja zanotowała 34 970 wypadków drogowych i 
mimo, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta spadła o 877 
wypadków (o 2,5% mniej) to wciąż jest to wysoki wskaźnik.[12]  
Interpretacja danych statystycznych jest bardzo ważna i może 
oddziaływać na poprawę bezpieczeństwa, jednak skuteczniejsze 
wydaje się być przedstawienie tych informacji przestrzennie, dzięki 
czemu są one bardziej czytelne. 
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2. SYSTEM PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O 
ZDARZENIACH DROGOWYCH  

 Esri Maps for Office jest komponentem środowiska ArcGIS 
Online, dzięki któremu  w łatwy sposób można opracować mapę na 
podstawie zbioru danych MS Excel. Stworzone mapy możemy 
porównać do wykresów, które jednak ukazują dużo więcej informa-
cji. 

Tab. 1. Zbiór danych dotyczących zdarzeń drogowych 
ID Opis Adres Skutki smiertelne Ranni

1 Zderzenie dw óch pojazdów ul Gałczy ńskiego 29 Olszty n 2

2 Zderzenie dw óch pojazdów ul Dw orcow a 20 Olszty n 1

3 Potrącenie pieszego ul Kolobrzeska 5 Olszty n 1

4 Kolizja drogow a ul Limanow skiego 10 Olszty n 0

5 Potrącenie row erzy sty ul Iw aszkiew icza 35 Olszty n 1

6 Uderzenie w  drzew o ul Gałczy ńskiego 5 Olszty n 1 1

7 Potrącenie row erzy sty ul Błękitna 3 Jonkow o 1

8
Samochód ciężarow y  w jechał w  

budy nek
ul Olszty ńska 30 Dobre miasto 2 1

9 Uderzenie w  drzew o ul Gdańska 2 Dobre miasto 1 2

10 Zderzenie dw óch pojazdów Spręcow o 1

11 Zderzenie dw óch pojazdów Wadąg 2

12 Potrącenie pieszego ul Targow a 3 Barczew o 1

13 Kolizja drogow a ul Warmińska 40 Barczew o 1

14 Potrącenie row erzy sty ul Kościuszki 2 Barczew o 1

15 Uderzenie w  drzew o Kronow o 1

16 Potrącenie row erzy sty Radosty 2

17
Samochód ciężarow y  w jechał w  

budy nek
Wipsow o

18 Uderzenie w  drzew o Pieckow o 3

19 Zderzenie dw óch pojazdów Pręgow o 2

20 Zderzenie dw óch pojazdów ul Willow a 3 Kętrzy n 4

21 Potrącenie pieszego ul Mazurska 5 Kętrzy n 1

22 Kolizja drogow a ul Harcerska 30 Kętrzy n 1

23 Potrącenie row erzy sty Mły nary 2

24 Uderzenie w  drzew o Płoskinia 1

25 Potrącenie row erzy sty ul Zagonow a 3 Elbląg 2

26
Samochód ciężarow y  w jechał w  

budy nek
ul Lotnicza 4 Elbląg 2

27 Uderzenie w  drzew o ul Teatralna1 Elbląg 1 3

28 Zderzenie dw óch pojazdów ul Saperów  3 Elbląg 3 2  

 
W tabeli (Tab.1.) znajduje się zbiór informacji o przykładowych 

zdarzeniach drogowych z województwa warmińsko-mazurskiego, 
które wydarzyły się w danym okresie. Ważnym elementem tabeli 
jest kolumna adres lub współrzędne, gdyż używając atrybutów 
zawartych w tej kolumnie, tworzona jest lokalizacja zdarzeń na 
interaktywnej mapie. Z kolei na rysunku 2 przedstawiono skupiska 
miejsc, w których wydarzyło się najwięcej zdarzeń drogowych. 

 
Komponent Esri ma wiele funkcji, które możemy dowolnie mo-

dyfikować aby uzyskać pożądany efekt. Można tworzyć mapy sku-
pień (rysunek 2), mapy lokalizacji czy kartodiagramy. Pośrednim 
efektem więc takiego rodzaju analiz jest przykładowo znalezienie 
miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których dochodzi do dużej 
liczby wypadków (zakolorowane miejsce na mapie na rysunku 2), 
dzięki czemu możliwe jest podjęcie właściwych działań przez odpo-
wiednie służby w celu zapobiegania kolejnym zdarzeniom, np. 
zastosowanie odpowiednich ostrzegawczych oznaczeń drogowych. 
Takie mapy mogą być również doskonałym sposobem wymiany 
informacji między wszystkimi służbami i instytucjami zaangażowa-
nymi w zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Oczywiście mapy można tworzyć na różnym szczeblu i mogą 
dotyczyć różnych obszarów, zarówno całego kraju, jak i poszcze-
gólnych województw, czy mniejszych jednostek terytorialnych, w 
zależności od preferowanego efektu. 

W dzisiejszych czasach Internet uważany jest za powszechne 
źródło informacji. Zatem jest właściwym miejscem w jakim można 
by było zamieścić informacje o bezpieczeństwie. Jednakże użyt-
kownik musi mieć pewność co do wiarygodności zamieszczanych 
danych, dlatego ważna jest możliwość identyfikacji autora. Najlepiej 
więc, by cały system prowadził przedstawiciel danego organu czy 
służby. Byłby on odpowiedzialny zarówno za gromadzenie informa-
cji, jak i ich przetwarzanie, natomiast zwykły użytkownik mógłby z 
nich na bieżąco korzystać online. Dzięki rozwiązaniu firmy Esri 
swoje dane można publikować w sieci poprzez wykorzystanie Arc 
GIS Online. Na rysunku 3 ukazano wygląd mapy udostępnionej        
w Internecie. 
 

Każdy użytkownik może więc udostępnione w taki sposób dane 
przeglądać. Niezbędnym elementem jest dostęp do przeglądarki 
internetowej.  

 

Rys. 2. Nasilenie zdarzeń drogowych w województwie warmińsko-mazurskim. 
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Oprócz umiejscowienia danego zdarzenia na mapie można do 
niego dodawać dowolne informacje, które wyświetlą się po wybraniu 
właściwego miejsca. Rodzaj informacji zależy od osoby, która je 
wprowadza. Poprzez zastosowanie tego sposobu przedstawiania 
informacji, może więc być realizowany kolejny cel, do którego osią-
gnięcia obliguje służby mundurowe Strategia Bezpieczeństwa RP, a 
mianowicie usprawnienie „zinstytucjonalizowanej wymiany informa-
cji” .[9] Analiza informacji pozwala w najprostszym ujęciu znaleźć 
odpowiedzi na pytania (np. co się wydarzyło czy jakie mogą być lub 
są skutki danego zdarzenia) i jest nieodłącznym elementem proce-
sów decyzyjnych.[13]  Może więc być pomocnym narzędziem dla 
służb, gdyż muszą one dysponować odpowiednim zasobem infor-
macji. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w artykule system przekazywania informacji o 
zdarzeniach drogowych może być bardzo pomocny w kształtowaniu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Świadczy również o tym, że 
możliwości dostępnych na rynku oprogramowań GIS i ich zastoso-
wanie jest szerokie. W Strategii Bezpieczeństwa propaguje się 
także prowadzenie różnych badań naukowych i prac rozwojowych 
na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Ich celem ma być możliwość 
praktycznego zastosowania uzyskanych wyników, więc taki system 
mógłby być właściwym instrumentem. Mogą go wykorzystywać 
różne instytucje czy organy przy podejmowaniu decyzji strategicz-
nych, zapobiegawczych czy ochronnych. Tak jak zauważono w 
artykule system przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych 
może być zarówno sposobem przekazywania informacji między 
instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jak również w relacjach państwo- społeczeństwo.  

Dobrym podsumowaniem są słowa P. Piaseckiej, która uważa, 
iż właściwe zarządzanie zasobami informacyjnymi, jest jednym z 
najważniejszych sposobów dostosowywania państw do wyzwań 
współczesnego środowiska bezpieczeństwa. 
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Rys. 3. Udostępniona mapa zdarzeń drogowych w woj. warmińsko - mazurskim. 
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Safety on the roads- Information System about car accidents 

The aim of the article is to show the way of presenting in-

formation about many different roads dangers and car acci-

dents as clear, intelligible, interactive maps. Although the 

main attention was paid to car accidents in the article, this 

kind of analyzes can be made for different types of events or 

dangers.  This proves that using GIS tools  have a lot of op-

portunities.  

Nowadays we are living in the century of informative as-

sociation. So the accessibility of information about dangers is 

very important for people, because everyone wants to feel 

safety in their own surroundings. Because of that, besides the 

descriptions of these dangers and possibilities of information 

system about threats, the article shows how this system can 

be used by every user. What is more, authorities and uni-

formed services might create and analyse information. Indi-

rect effect this kind of analysis is to found places which are 

particularly dangerous and where many negative things 

happen. Thanks to it, authorities might take appropriate 

actions in order to prevent another dangerous events. This 

system can be very useful in the state security forming for a 

lot of institutions and authorities in making strategic, preven-

tive and protective decisions. 
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