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Streszczenie 
W artykule przedstawiono analiz� porównawcz� sposobu wykonywania audytów projektów 

drogowych w Polsce oraz w wybranych krajach o du�ym stopniu zmotoryzowania i zaawansowanych 
w działaniach zmierzaj�cych do poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Porównano cechy 
charakterystyczne audytów, zakres inwestycji drogowych oraz ich etapów realizacji, jakich powinien 
dotyczy� audyt, jak równie� wymagania stawiane audytorom. 

WST�P 
Podstawowym zało�eniem przeprowadzania audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

(BRD) jest poprawa BRD na nowo projektowanych drogach transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T). Długo�� dróg wchodz�cych w skład transeuropejskiej sieci drogowej 
w Polsce wynosi około 4800 km i pozostaj� one w kompetencjach 28 zarz�dców dróg - 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 27 prezydentów miast na prawach 
powiatu [8]. Poniewa� audyt BRD mo�na przeprowadza� tak�e na innych drogach np. ju�
istniej�cych, nie nale��cych do tej sieci, staje si� on narz�dziem poprawy jako�ci 
oznakowania ukierunkowanym na polepszenie jego czytelno�ci i widoczno�ci. W wyniku 
przeprowadzenia audytu na takich drogach, zwłaszcza w miejscach, w których wyst�puje 
du�a liczba zdarze� drogowych mog� by� wykonywane modernizacje tych odcinków dróg 
zmierzaj�ce do poprawy BRD. 

1. AUDYT BRD W POLSCE 
Uregulowania formalno-prawne odno�nie zarz�dzania bezpiecze�stwem ruchu drogowego 

w Polsce, a w szczególno�ci przeprowadzania audytów BRD si�gaj� swymi pocz�tkami 
pierwszej dekady XXI w. W formie procedur organizacyjno-wykonawczych wprowadziła je 
do swej działalno�ci statutowej, jako organ zarz�dzaj�cy drogami krajowymi, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie wewn�trznych zarz�dze� i instrukcji [3]. 
Podstaw� prawn� działa� wprowadzaj�cych pilota�owy program audytu BRD w strukturach 
GDDKiA był przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 8 maja 2000 r. Krajowy Program 
Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego w Polsce. Wdro�enie systemu audytu BRD uznano w tym 
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dokumencie za działanie o charakterze systemowym warunkuj�cym realizacj� Programu. 
Celem audytu BRD jest poprawa jako�ci projektów drogowych pod wzgl�dem 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zwrócenie uwagi na projektowanie bezpiecznych 
rozwi�za� przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, eliminacja bł�dów 
projektowych, które mogłyby by� przyczyn� wypadków, minimalizacja ryzyka i 
konsekwencji wypadków drogowych na projektowanym obiekcie drogowym lub pobliskiej 
sieci drogowej oraz minimalizacja potrzeb i kosztów ewentualnych prac naprawczych po 
zrealizowaniu projektu. 

Istotnym punktem zwrotnym w prawodawstwie dotycz�cym audytów BRD, rzutuj�cym 
na obecny stan prawny, było ukazanie si� Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarz�dzania bezpiecze�stwem 
infrastruktury drogowej [1]. Zobowi�zuje ona pa�stwa członkowskie do ustanowienia i 
wdro�enia procedur dotycz�cych przeprowadzania ocen wpływu na bezpiecze�stwo ruchu 
drogowego, audytów bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zarz�dzania bezpiecze�stwem sieci 
drogowej i kontroli bezpiecze�stwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg wchodz�cych w 
skład transeuropejskiej sieci drogowej znajduj�cych si� na etapie projektu, budowy lub 
u�ytkowania, przy czym przepisy Dyrektywy mog� by� równie� stosowane jako zestaw 
najlepszych praktyk w odniesieniu do krajowej infrastruktury transportu drogowego nie 
wchodz�cej w skład transeuropejskich sieci drogowych, której budowa została w cało�ci lub 
w cz��ci sfinansowana przez Wspólnot�. 

Dyrektywa w szczególno�ci ustanawia elementy i ogólne kryteria dla oceny i audytów 
BRD, przy czym ocena wpływu na bezpiecze�stwo ruchu drogowego jest przeprowadzana na 
wst�pnym etapie planowania, przed akceptacj� projektu infrastruktury, natomiast audyty 
BRD stanowi� integraln� cz��� procesu projektowania infrastruktury i s� przeprowadzane na 
etapie projektu wst�pnego, projektu szczegółowego, przygotowania do otwarcia oraz w 
pocz�tkowej fazie u�ytkowania. 

Dla sieci dróg b�d�cych w u�ytkowaniu, przepisy Dyrektywy wymagaj� klasyfikacji 
odcinków dróg o du�ej koncentracji wypadków oraz klasyfikacji ze wzgl�du na 
bezpiecze�stwo sieci w oparciu o oceny u�ytkowania sieci drogowej wykonane wg 
ustalonych kryteriów przez zespoły ekspertów, w tym audytorów BRD. Te odcinki dróg 
powinny by� traktowane priorytetowo przy stosowaniu odpowiednich �rodków zaradczych, 
zwi�kszaj�cych poziom bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Niezale�nie od tego, w 
odniesieniu do dróg b�d�cych w u�ytkowaniu, w szczególno�ci tych, na których wykonywane 
s� roboty drogowe, powinny by� dokonywane kontrole bezpiecze�stwa celem 
zidentyfikowania elementów zwi�zanych z bezpiecze�stwem ruchu drogowego i 
zapobiegania wypadkom. 

Dyrektywa wprowadza równie� obowi�zek przyj�cia przez pa�stwa członkowskie 
programów szkole� dla audytorów bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Okre�la równie�
podstawowe wymogi stawiane kandydatom do pełnienia tej funkcji z zastrze�eniem, �e w 
celu przeprowadzenia audytu projektu infrastruktury audytor w momencie przeprowadzania 
audytu nie mo�e by� zaanga�owany w tworzenie lub u�ytkowanie danego projektu 
infrastruktury. Dyrektywa sankcjonuje tym samym instytucj� niezale�nego audytora BRD dla 
projektów infrastruktury. 

Jeszcze przed przyj�ciem przez prawodawstwo polskie wytycznych Dyrektywy, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podj�ła działania maj�ce na celu 
dostosowanie wewn�trznych procedur do standardów unijnych. Polegały one na nowelizacji 
wewn�trznych przepisów zarz�dczych i wykonawczych poprzez [3]: 
– wprowadzenie Zarz�dzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 11.05.2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 
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w fazie przygotowania zada�, uwzgl�dniaj�ce przeprowadzanie Ocen BRD i Audytów 
BRD wraz z obszernym, szczegółowym zał�cznikiem – instrukcj�, 

– wprowadzenie Zarz�dzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 03.09.2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpiecze�stwo ruchu drogowego oraz 
audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej [10] wraz z 
zał�cznikami, tj.: 
– szczegółow� instrukcj� dla audytorów bezpiecze�stwa ruchu drogowego - Zał�cznik 1 

w trzech cz��ciach: cz.1 – „Ocena wpływu na bezpiecze�stwo ruchu drogowego”, cz.2 
– „Audyt bezpiecze�stwa ruchu drogowego” oraz cz.3 – „Metoda oceny wpływu 
projektów infrastruktury drogowej na bezpiecze�stwo ruchu drogowego” – zał�cznik A, 

– wzorem upowa�nienia do wykonywania zada� audytu bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Zał�cznik 2, 

– wzorem piecz�tki audytora bezpiecze�stwa ruchu drogowego upowa�nionego do 
wykonywania zada� audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego w strukturach GDDKiA. 

Zarz�dzenia GDDKiA miały zastosowanie jedynie do dróg, dla których organem 
zarz�dzaj�cym ruchem był Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, tj. dla 
wszystkich odcinków dróg wchodz�cych w skład transeuropejskiej sieci drogowej, dróg 
krajowych nie wchodz�cych w skład transeuropejskiej sieci drogowej, których budowa 
została w cało�ci lub w cz��ci sfinansowana przez Wspólnot� oraz dla autostrad, dróg 
ekspresowych i obwodnic miast. Nie były za� obligatoryjne dla dróg publicznych poło�onych 
w miastach na prawach powiatu, dla których organem zarz�dzaj�cym ruchem jest prezydent 
miasta. 

Audytu BRD dokonywali nadal pracownicy GDDKiA na podstawie pisemnego 
"Upowa�nienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wykonywania zada�
audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad" udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub 
upowa�nionego przez niego Zast�pc� na wniosek Dyrektora Biura Zarz�dzania Drogami i 
Mostami centrali GDDKiA - w odniesieniu do pracowników centrali GDDKiA oraz na 
wniosek dyrektorów oddziałów GDDKiA - w odniesieniu do pracowników oddziałów 
GDDKiA. 

Wykonywanie audytów BRD przez audytorów GDDKiA dla projektowanych i 
eksploatowanych elementów infrastruktury drogowej, dla których inwestorem i zarazem 
organem zarz�dzaj�cym ruchem była GDDKiA powodowało, �e miały one charakter kontroli 
wewn�trznej. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 2012 r., kiedy to sporz�dzanie audytów 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zyskuje ogólniejsze 
umocowanie prawne. Dla dostosowania istniej�cego prawodawstwa polskiego do zalece�
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie zarz�dzania bezpiecze�stwem infrastruktury drogowej, Sejm RP przyj�ł w dniu 13 
kwietnia 2012 r. Ustaw� o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw [7]. Celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim – zgodnie z art. 1 ww. 
dyrektywy – ustanowienie oraz wdro�enie procedur dotycz�cych zarz�dzania 
bezpiecze�stwem dróg wchodz�cych w skład transeuropejskiej sieci drogowej (w tym: ocen 
wpływu na bezpiecze�stwo ruchu drogowego, audytów bezpiecze�stwa ruchu drogowego, 
klasyfikacji odcinków dróg o du�ej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze 
wzgl�du na bezpiecze�stwo sieci drogowej). 

Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany i rozszerza tre�� nast�puj�cych aktów prawnych: 
– ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 

pó�n. zm.), 
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 

pó�n. zm.), 
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– ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z pó�n. zm.), 

– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 
1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620), 

– ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. 
U. Nr 23, poz. 136, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 86, poz. 720), 

– ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pó�n. zm.). 
Najbardziej istotne zmiany, pod wzgl�dem wykonywania audytów, dotycz� ustawy o 

drogach publicznych, w której wprowadzono nowe definicje konieczne z uwagi na 
implementacj� do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 2008/96/WE, tj. 
poj�cia:  
– transeuropejskiej sieci drogowej, 
– oceny wpływu na bezpiecze�stwo ruchu drogowego, 
– audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, 
– klasyfikacji odcinków dróg o du�ej koncentracji wypadków, 
– klasyfikacji odcinków dróg ze wzgl�du na bezpiecze�stwo sieci, 
– uczestnika ruchu drogowego. 

W dokumencie tym okre�lono tak�e, �e zarz�dzanie bezpiecze�stwem dróg w 
transeuropejskiej sieci drogowej polega na przeprowadzeniu oceny wpływu na 
bezpiecze�stwo ruchu drogowego, audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, dokonywaniu 
klasyfikacji odcinków dróg o du�ej koncentracji wypadków oraz klasyfikacji ze wzgl�du na 
bezpiecze�stwo sieci drogowej.  

W wyniku tych zmian, na autostradach płatnych zarz�dzanie bezpiecze�stwem dróg w 
transeuropejskiej sieci drogowej nale�y do kompetencji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. Natomiast spółka, z któr� zawarto umow� o budow� i eksploatacj�
albo wył�cznie eksploatacj� autostrady, przeprowadza jedynie okresowe kontrole stanu dróg i 
drogowych obiektów in�ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem ich wpływu na stan bezpiecze�stwa ruchu drogowego, w tym weryfikacj�
cech i usterek, które wymagaj� prac konserwacyjnych ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ruchu 
drogowego oraz bada wpływ robót drogowych na bezpiecze�stwo ruchu drogowego, jako 
wyodr�bnione zadanie. 

Dla zarz�dców dróg le��cych w transeuropejskiej sieci drogowej (w tym dla prezydentów 
miast na prawach powiatu) ustawa nakłada nowe obowi�zki. Zadania wynikaj�ce z 
zarz�dzania drogami publicznymi, w tym kontrole bezpiecze�stwa, zgodnie z podziałem 
wskazanym w art. 19 ustawy o drogach publicznych, jest zadaniem własnym prezydentów 
miast na prawach powiatu. Oznacza to, �e zarz�dcy maj� te� obowi�zek zapewnienia 
finansowania tych zada�. 

W �wietle nowo przyj�tych ustaw, audyt bezpiecze�stwa ruchu drogowego oznacza 
niezale�n�, szczegółow�, techniczn� ocen� cech projektowanej, budowanej, 
przebudowywanej lub u�ytkowanej drogi publicznej pod wzgl�dem bezpiecze�stwa 
uczestników ruchu drogowego [7]. Odno�nie przeprowadzania audytów bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego w ustawie o drogach publicznych okre�lono, �e do wykonywania tych 
zada� uprawniony jest audytor lub zespół audytuj�cy, w którego skład wchodzi co najmniej 
jeden audytor BRD. Ustawa wskazuje, i� po przeprowadzeniu audytu bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego audytor lub zespół audytuj�cy przedstawia wynik audytu, który stanowi 
sprawozdanie z audytu oraz sformułowane na jego podstawie zalecenia dla zarz�dcy drogi. 
Zarz�dca drogi uwzgl�dnia wynik audytu na dalszych etapach przygotowania, budowy i 
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u�ytkowania drogi. Jednak�e w przypadku nieuwzgl�dnienia wyniku audytu zarz�dca drogi 
obowi�zany jest do opracowania uzasadnienia, które stanowi zał�cznik do wyniku audytu 

Pakiet nowych regulacji kładzie nacisk na rozwój zawodowy kadry audytorów BRD oraz 
wła�ciwy dobór osób dopuszczonych do wykonywania funkcji audytora, zapewniaj�cych 
rzetelne przeprowadzanie audytu bezpiecze�stwa infrastruktury drogowej na ka�dym z 
etapów jej projektowania, przygotowania do otwarcia oraz podczas u�ytkowania. Nowe 
przepisy okre�laj� status audytora bezpiecze�stwa ruchu drogowego, system szkolenia 
audytorów BRD, jak równie� nakładaj� na audytora obowi�zek stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych. 

Audyty bezpiecze�stwa ruchu drogowego stanowi� integraln� cz��� procesu 
projektowania infrastruktury. Audyt BRD nale�y wykonywa� zgodnie z „Instrukcj� dla 
audytorów bezpiecze�stwa ruchu drogowego”. Jako usystematyzowana procedura 
interdyscyplinarnego i wielopłaszczyznowego sprawdzania przez audytorów BRD 
prawidłowo�ci rozwi�za� pod k�tem ryzyka wyst�pienia zagro�enia wypadkowego wobec 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, audyt jest przeprowadzany w trakcie procesu 
przygotowania inwestycji na wszystkich etapach planowania i we wszystkich stadiach 
projektowania, jak równie� na etapie przygotowania do otwarcia oraz w pocz�tkowej fazie 
u�ytkowania infrastruktury drogowej. Prawidłowa i komplementarna realizacja audytu 
wymaga posiadania odpowiednich „wzorców”, które stanowi� punkt odniesienia. Jako 
wzorce mog� słu�y� wymagania i zalecenia zdefiniowane w uregulowaniach prawnych i 
technicznych oraz zestaw dobrych praktyk okre�lonych przez instytucje i ekspertów z 
dziedziny bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

2. AUDYT BRD W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 
Wprowadzenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie zarz�dzania bezpiecze�stwem infrastruktury drogowej wi��e si� z 
konieczno�ci� prowadzenia audytów w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów, które s� w 
trakcie opracowywania procedur audytu BRD, korzysta w tym zakresie z do�wiadcze�
Wielkiej Brytanii [4,6].  

Audyty BRD w Wielkiej Brytanii s� realizowane ju� od pocz�tku lat osiemdziesi�tych i 
stanowi� niezb�dny element projektowania i utrzymania sieci drogowych w tym kraju. 
Audyty BRD w Wielkiej Brytanii s� obowi�zkowe na wszystkich drogach szybkiego ruchu 
oraz mog� by� realizowane na zasadzie dobrowolno�ci równie� w odniesieniu do innych 
systemów drogowych.  

Głównym celem audytów bezpiecze�stwa w Wielkiej Brytanii jest zapewnienie, �e sieci 
drogowe funkcjonuj� mo�liwie bezpiecznie. Mo�e to by� osi�gni�te poprzez eliminacj�
czynników zwi�kszaj�cych mo�liwo�� powstania wypadku oraz wprowadzenie odpowiednich 
systemów ograniczaj�cych mo�liwo�� powstania wypadku. Celem audytów bezpiecze�stwa 
jest eliminacja bł�dów w nowych projektach.  

Inne, wa�niejsze cele audytu bezpiecze�stwa ruchu drogowego to: 
– minimalizacja ryzyka wypadków na sieci dróg przylegaj�cej do nowych sieci drogowych, 
– nacisk na praktyk� projektowania z uwzgl�dnieniem BRD i zwi�kszenie �wiadomo�ci 

wszystkich osób zaanga�owanych w planowanie, projektowanie, budow� i utrzymanie 
dróg, 

– uwzgl�dnienie potrzeb wszystkich rodzajów u�ytkowników dróg, 
– zmniejszenie kosztów projektów drogowych poprzez ograniczenie niezb�dnych korekt w 

przyszło�ci. 
Do głównych czynników, które przyczyniaj� si� do efektywno�ci audytu bezpiecze�stwa 

nale�y wybór zespołu audytuj�cego. Konieczne jest tak�e poparcie odpowiednich władz. 
Audyty bezpiecze�stwa powinny by� integraln� cz��ci� programu bezpiecze�stwa.  
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Tab.1. Liczba i nazwy etapów audytów BRD w ró�nych krajach [6]
Wielka Brytania Dania Norwegia 

1. Studium wykonalno�ci 
(Feasibility) 

2. Projekt wst�pny (Preliminary 
design) 

3. Projekt szczegółowy (Detailed 
design) 

4. Przed otwarciem (Prior 
opening) 

5.  Po otwarciu (Post opening) 
6. Eksploatacja/Monitoring 

(Maintenance /monitoring) 

1. Projekt pocz�tkowy (Initial 
design) 

2. Projekt wst�pny (Preliminary 
design) 

3. Projekt szczegółowy (Detailed 
design) 

4. Otwarcie (Opening) 
5. Monitoring na istniej�cej 

drodze (Monitoring - Existing 
road) 

1. Planowanie (Planning) 
2. Projekt szczegółowy (Details) 
3. Prace budowlane 

(Construction work) 
4. Przed otwarciem (Prior 

opening) 
5. Oznakowanie drogi po 

otwarciu/ Utrzymanie (Post 
opening road marking / 
maintenance) 

Procedury audytu BRD nie ró�ni� si� znacz�co w poszczególnych krajach Europy i maj�
wiele podobie�stw z procedur� stosowan� w Wielkiej Brytanii. Zasadniczo, s� to: 
– gromadzenie informacji (szczegółowe plany, standardy projektowe, nat��enie ruchu 

drogowego, liczba pieszych i informacje o wypadkach); na tym etapie wskazane jest 
spotkanie i dyskusja z zespołem projektowym na temat celów projektu, 

– systematyczne i szczegółowe sprawdzenie projektu, przy czym ró�ne kraje stosuj�
odmienn� liczb� i nazwy etapów audytu (tab.1), 

– sformułowanie wniosków z przeprowadzonego audytu BRD i zawarcie ich w formalnym 
raporcie; wymagany jest dokładny opis zidentyfikowanych problemów.
Monitoring dla celów audytu BRD polega m.in. na gromadzeniu informacji dotycz�cej 

wypadków drogowych bezpo�rednio od policji. Drogi, które s� audytowane na ostatnim 
etapie, s� przez rok monitorowane, a nast�pnie podlegaj� ocenie. Monitoring prowadzony w 
ten sposób jest szczególnie przydatny z uwagi na uwzgl�dnienie w audycie BRD aspektów 
zwi�zanych z u�ytkowaniem drogi. Monitoring drogi stanowi ostatni etap audytu w Wielkiej 
Brytanii i Dani. 

Audytorzy mog� korzysta� z list kontrolnych, których celem jest zapewnienie, �e �aden 
element podlegaj�cy ocenie nie zostanie pomini�ty. Praktykuj�cy audytorzy nie powinni 
jednak polega� wył�cznie na nich i s� zach�cani, aby je rozwija�. Korzystanie z list 
kontrolnych zmniejsza si� w miar� wzrostu wiedzy audytorów o BRD.

Audyty BRD odnosz� si� głównie do nowych projektów. Mog� jednak by� realizowane 
dodatkowo dla istniej�cych dróg wraz z analiz� danych o wypadkach. Jednym z głównych 
celów podczas audytów istniej�cych dróg jest okre�lenie, czy elementy i funkcje drogi 
spełniaj� okre�lone wymagania normatywne. 

Zakres audytu w Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii jest podobny. W ka�dym przypadku 
koncentruje si� on na bezpiecze�stwie ruchu drogowego z uwzgl�dnieniem aspektu 
projektowania i u�ytkowania drogi.  

W Wielkiej Brytanii, dla nowo projektowanych sieci dróg, audyt stanowi formaln� ocen�
maj�c� na celu wyeliminowanie czynników maj�cych wpływ na wypadki drogowe. Celem 
audytu jest tak�e poprawa bezpiecze�stwa i eksploatacji dróg istniej�cych (�ródło: Guidelines 
for The Safety Audit of Highways, IHT 1996). 

W Danii audyt BRD stanowi systematyczn� i niezale�n� ocen� wszystkich aspektów 
zwi�zanych z bezpiecze�stwem sieci drogowej. Jego celem jest zwrócenie uwagi na 
wszystkie aspekty bezpiecze�stwa ruchu drogowego w mo�liwie najwcze�niejszym stadium 
projektowym drogi. Audyt dotyczy dróg nowoprojektowanych, jak równie� sporz�dza si� go 
w odniesieniu do dróg, które podlegaj� rekonstrukcji (�ródło: Manual of Road Safety Audit, 
RD 1997). 

W Norwegii audyt BRD stanowi systematyczn� i niezale�n� ocen�, która gwarantuje, �e 
elementy infrastruktury drogowej spełniaj� odpowiednie wymagania z uwagi na 
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bezpiecze�stwo ruchu drogowego. Zadaniem audytu jest m.in. okre�lenie, czy projekt spełnia 
wymogi prawne w zakresie przepisów o ruchu drogowym (�ródło: Road safety in the scheme 
- inspection and audit of plans, 1996). 

W tab. 2 zestawiono zasadnicze cechy procedury audytu BRD w analizowanych krajach. 
W tabeli zawarto informacj� odno�nie udost�pniania wyników audytu BRD dla 
społecze�stwa. W Norwegii i Danii ten problem nie był szerzej dyskutowany. 

W Danii istnieje ogólna zasada odno�nie udost�pniania ogółowi społecze�stwa 
dokumentów wytworzonych przez lub na rzecz administracji publicznej.  

Tab. 2. Charakterystyczne cechy procedury audytu BRD w wybranych krajach Europy [6]

Cecha Kraj 
Wielka Brytania Dania Norwegia 

Inicjator audytu Kierownik projektu Projektant Zarz�dca drogi 
Osoba ostatecznie 
odpowiedzialna Klient Klient Zarz�dca drogi/ 

Kierownik Dyrekcji 

Udost�pnienie społecze�stwu Dost�pne na etapie 
konsultacji społecznych Tak Na etapie pilota�owym 

nie jest dost�pne 

Dyskusja 

Departament 
Transportu Mo�liwa 

Mo�liwa Nie jest konieczna Konsultant Czasami 
Ró�ne 

hrabstwa Tak 

Wa�nym elementem w ocenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego jest niezale�no��
audytora. Istnieje wiele sposobów zapewnienia tej niezale�no�ci, które ró�ni� si� w 
poszczególnych krajach. Kompetencje i liczba osób w zespole audytuj�cym mog� natomiast 
ró�ni� si� dla poszczególnych projektów. Kwalifikacje i do�wiadczenie zespołu audytuj�cego 
nie ró�ni� si� znacznie pomi�dzy krajami. Stwierdzono, �e audyt mo�e by� przeprowadzony 
przez jedn� osob�, ale w wi�kszo�ci przypadków zalecany jest zespół ekspertów.  

Bardzo po��dane jest do�wiadczenie w projektowaniu i wdro�eniach oraz opracowywaniu 
�rodków zapobiegawczych wypadkom, a tak�e ogólna wiedza dotycz�ca wypadków. Ponadto, 
audytor powinien posiada� wiedz� z zakresu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, standardów 
projektowania, zachowania u�ytkowników dróg i miar bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 
Niezb�dne dla audytora jest tak�e do�wiadczenie zwi�zane z badaniem wypadków 
drogowych. Wa�na jest równie� wiedza dotycz�ca trendów odno�nie projektowania, jak 
równie� korzystanie z dobrych praktyk. 

Tab. 3. Wykorzystanie instrukcji audytów BRD w wybranych krajach Europy [6] 
Nazwa kraju Nazwa instytucji Stosowanie instrukcji 

Wielka Brytania 

Ministerstwo Transportu Obowi�zkowe dla Audytów BRD 
I.H.T. Institution of Highways & 
Transportation (IHT) 

Przewodnik dla bezpiecze�stwa na 
autostradach 

Ró�ne powiaty Ró�ne instrukcje 
Dania Dyrektoriat Dróg Instrukcja Audytu BRD 

Norwegia Administracja Dróg Publicznych Przewodnik inspekcji i jako�ci 
audytu 

Ka�dy kraj stosuje własne instrukcje dotycz�ce wykonywania audytów BRD, niemniej 
wszyscy opracowuj�cy przewodniki audytu zwracaj� uwag� na instrukcje opracowane w 
Wielkiej Brytanii (tab. 3). Istniej�ce instrukcje (z wyj�tkiem przepisów brytyjskiego 
Departamentu Transportu) nie musz� by� obligatoryjnie przestrzegane. 
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3. AUDYT BRD W WYBRANYCH KRAJACH �WIATA 
Spo�ród wielu krajów spoza Unii Europejskiej w rozdziale opisano audyty realizowane w 

USA, Australii i Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednej z 
najbardziej rozwini�tych gospodarek �wiata, bezpiecze�stwo uczestników ruchu drogowego 
jest kwesti� niezwykle istotn�. Bior�c pod uwag� g�sto�� sieci drogowej, zwłaszcza w 
obszarach zurbanizowanych, a tak�e stopie� zmotoryzowania społecze�stwa zrozumiałym 
jest, �e problematyka audytów BRD jest stosunkowo dobrze rozwini�ta i szczegółowo 
usystematyzowana. Opracowuje si� równie� pakiety oprogramowania wspomagaj�ce proces 
audytu [5]. Organem zarz�dczym ds. auditingu dróg jest Federalna Administracja Dróg 
(Federal Highway Administration) – jednostka podlegaj�ca Departamentowi Transportu USA 
(U.S. Department of Transportation).  

W tab. 4 przedstawiono porównanie liczby i nazw etapów audytów BRD w wymienionych 
krajach. 

Tab. 4. Liczba i nazwy etapów audytów BRD w USA, Australii i Nowej Zelandii
USA Australia Nowa Zelandia 

1. Etap planowania (Planning stage) 
2. Faza przedwykonawcza (Pre-construction): 
 - projekt wst�pny (Preliminary design) 
 - projekt szczegółowy (Detailed design) 
3. Projekt ko�cowy (Final design) 
4. Faza budowy (przebudowy) dróg 

(Construction/Re-design): 
 - audyt w strefie robót drogowych dla oceny 

bezpiecze�stwa współistniej�cego ruchu 
pojazdów (Work zone traffic control plan) 

 - audyt po dokonaniu zmian  w projekcie w 
trakcie budowy (Changes in design during 
construction) 

5. Przed otwarciem (Pre-opening) 
6. Droga istniej�ca (Existing road) 

1. Studium wykonalno�ci 
(Feasibility) 

2. Projekt wst�pny (Draft 
design) 

3. Projekt szczegółowy 
(Detailed Design) 

4. Przed otwarciem (Pre 
opening) 

5. Droga istniej�ca 
(Existing road) 

1. Studium wykonalno�ci 
(Feasibility) 

2. Ocena projektu (Project 
assessment) 

3. Ko�cowy projekt (Final 
design) 

4. Przed otwarciem (Pre-
opening) 

5. Drogi istniej�ce 
(Existing road) 

Procedury audytu BRD w tych krajach nie ró�ni� si� jednak znacz�co od siebie; mo�na te�
zauwa�y� wiele podobie�stw z procedur� stosowan� np. w Wielkiej Brytanii. 

W USA, za audyt BRD uwa�a si� formalne badanie poziomu bezpiecze�stwa dla 
istniej�cej lub planowanej drogi lub skrzy�owania przez niezale�ny zespół audytorów. 
Procedura ta słu�y jako�ciowemu oszacowaniu i raportowaniu potencjalnych problemów 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i identyfikacji mo�liwo�ci poprawy bezpiecze�stwa 
wszystkich u�ytkowników dróg. Audyty BRD stanowi� jednak dodatkowe narz�dzie w 
ramach całego pakietu narz�dzi, które wchodz� w skład multidyscyplinarnego systemu 
zarz�dzania bezpiecze�stwem ruchu drogowego. Nie nale�y przy tym myli� procedury audytu 
z procedur� kontroli jako�ci projektu (�ródło: FHWA Road Safety Audits Guidelines 2006). 

W Australii audyt BRD stanowi formaln� ocen� istniej�cej lub planowanej drogi oraz 
dotyczy ka�dego projektu, który wywiera wpływ na u�ytkownika drogi. W raporcie, 
niezale�ny i wykwalifikowany audytor, ocenia projekt pod k�tem bezpiecze�stwa i 
potencjalnych zagro�e� wypadków (�ródło: Road Safety Audit, Austroads 2002). 

W Nowej Zelandii audyt BRD to sformalizowany proces identyfikacji potencjalnych 
zagro�e� bezpiecze�stwa dla u�ytkowników dróg i innych pozostaj�cych w strefie 
oddziaływania drogi, oraz w celu zapewnienia, �e �rodki dla wyeliminowania lub 
ograniczenia problemów bezpiecze�stwa zostały w pełni uwzgl�dnione. Problem 
bezpiecze�stwa jest zdefiniowany jako cecha, która została okre�lona z perspektywy 
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kierowcy daj�ca myl�c� lub dezorientuj�c� informacj� (�ródło: Safety audit policy and 
procedures 2005) 

Zarówno w Australii, USA jaki i Nowej Zelandii audyt BRD zalecany jest dla wszystkich 
dróg i projektów drogowych. Obowi�zek przeprowadzania audytu BRD w USA oraz Australii 
zale�ny jest od wymaga� w tym zakresie regionalnych zarz�dców dróg i mog� one 
obejmowa� wszystkie nowe projekty lub ustalony przez zarz�dców dróg, udział procentowy 
nowych projektów. Np. w niektórych stanach Ameryki Północnej audyt BRD przeprowadza 
si� dla projektów o kosztach budowy przekraczaj�cych wst�pnie ustalony próg. W Nowej 
Zelandii audyt BRD jest natomiast obowi�zkowy na 20% nowo realizowanych projektów 
krajowych autostrad.   

Inicjatorem audytu BRD w Australii (tab. 5) jest projektant lub klient, natomiast w Nowej 
Zelandii i USA – klient (zarz�dca drogi). Inicjator audytu jest osob� ostatecznie 
odpowiedzialn� za odniesienie si� do uwag sporz�dzonych przez audytora w raporcie audytu.  

Tab. 5. Charakterystyczne cechy procedury audytu BRD w USA, Australii i Nowej Zelandii

Cecha Kraj 
USA Australia Nowa Zelandia 

Inicjator audytu Klient Projektant/Klient Klient 
Osoba ostatecznie 
odpowiedzialna Klient Projektant/Klient Klient 

Udost�pnienie 
społecze�stwu  

Dost�pne poprzez udział 
przedstawicieli organizacji 

społecznych i grup 
u�ytkowników w zespole 

audytuj�cym  

Dost�pne na etapie 
konsultacji 

społecznych 
Niektóre dane 

Dyskusja Tak Tak, z projektantem 
lub Klientem Nie jest planowana 

Udost�pnianie wyników audytu BRD dla społecze�stwa jest w Australii realizowane na 
etapie projektu wst�pnego w ramach konsultacji społecznych. W USA oraz Australii 
przeprowadzana jest tak�e dyskusja pomi�dzy audytorami i projektantami dotycz�ca 
wyników audytu. 

Niezale�no�� audytora, która jest podstaw� obiektywnego audytu, realizowana jest w 
USA, Australii i Nowej Zelandii poprzez wybór audytorów spoza organizacji zarz�dcy drogi 
lub zespołu projektuj�cego. Kompetencje i liczba osób w zespole audytuj�cym mog� si� tak�e 
ró�ni� dla poszczególnych projektów. W wi�kszo�ci przypadków zalecany jest zespół 
ekspertów. Np. w USA w skład zespołu audytuj�cego powinni wchodzi� specjali�ci z 
zakresu: bezpiecze�stwa drogowego, zarz�dzania ruchem, budownictwa drogowego, 
planowania transportu, kontroli ruchu, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, 
oddziaływania czynników ludzkich na BRD, konserwacji i utrzymania dróg, kultury 
plemiennej na danym terenie, ochrony �rodowiska naturalnego, a tak�e przedstawiciele 
organizacji społecznych i grup u�ytkowników drogi.  

W ogólno�ci audytorów powinny cechowa� do�wiadczenie z zakresu badania wypadków 
drogowych, in�ynierii ruchu, zarz�dzania ruchem oraz ludzkiej percepcji. Ponadto, audytor 
powinien posiada� wiedz� z zakresu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, standardów 
projektowania, zachowania u�ytkowników dróg i miar bezpiecze�stwa ruchu drogowego.  

W Australii wymagania dotycz�ce audytora akredytowanego obejmuj�: 
– minimum 5-letnie do�wiadczenie w zakresie projektowania dróg, in�ynierii ruchu lub 

zbli�onej dyscyplinie dotycz�cej bezpiecze�stwa ruchu drogowego, 
– zaliczone szkolenie zatwierdzone przez władze danego stanu, 
– certyfikat o aktualnej wiedzy i do�wiadczeniu w zakresie audytu BRD, 
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Ponadto wyró�nia si� tak�e instytucj� starszego audytora, który ponadto powinien 
uczestniczy� w przynajmniej pi�ciu audytach BRD prowadzonych przez starszego audytora, z 
których przynajmniej trzy audyty powinny dotyczy� etapu wykonania drogi, za� jeden 
powinien dotyczy� fazy przed otwarciem drogi lub istniej�cej drogi.   

Tab. 6. Wykorzystanie instrukcji audytów BRD w USA, Australii i Nowej Zelandii
Nazwa kraju Nazwa instytucji Stosowanie instrukcji 

USA DOT - U.S. Department of 
Transportation 
FHWA – Federal Highway 
Administration 

Przewodnik Audytów BRD 
FHWA Road Safety Audits Guidelines 
Zestaw narz�dzi Audytów BRD 
Road Safety Audit Toolkit for Federal 
Land Management Agencies and Tribal 
Governments 

Australia Austroads Zasady i rekomendacje dobrych praktyk  
Guidelines for Road Safety Audit Practices 

Nowa Zelandia Transit New Zealand Przewodnik metodyki i procedur audytu 
BRD 
Road Safety Audit Policy and Procedures 

PODSUMOWANIE
Audyty BRD w Europie przeprowadzane s� według wytycznych zawartych w Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
zarz�dzania bezpiecze�stwem infrastruktury drogowej. Du�e do�wiadczenie w tym zakresie 
maj� zespoły audytuj�ce w Wielkiej Brytanii, gdzie audyty realizowane s� ju� od pocz�tku lat 
osiemdziesi�tych. Porównuj�c procedury audytów BRD w Wielkiej Brytanii, Norwegii i 
Danii, nale�y stwierdzi�, �e s� one zbli�one. W szczególno�ci, procedury audytów BRD 
skupiaj� si� na analizie BRD w fazie planowania i we wczesnym stadium projektowym drogi, 
ale równie� obejmuj� drogi istniej�ce. Równie� metodyka i cele stawiane audytom BRD, w 
b�d�cych przedmiotem rozwa�a� krajach Europy, s� zbli�one.  

Poniewa� przywołana wy�ej Dyrektywa dotyczy tak�e Polski, st�d te� uwarunkowania 
prawne przeprowadzania audytu BRD w Polsce musz� by� jej podporz�dkowane [9]. W 
Polsce audyt BRD jest wymagany tylko dla nowo projektowanych dróg transeuropejskiej 
sieci transportowej. W przypadku realizacji innych projektów drogowych wymóg 
przeprowadzania audytów dotyczy projektów finansowanych lub współfinansowanych przez 
UE. Podobnie jak w analizowanych krajach Europy, audyt BRD dotyczy wszystkich etapów 
projektowania, jak równie� na etapie przygotowania do otwarcia i wczesnej fazy u�ytkowania 
drogi. W efekcie wprowadzania postanowie� Dyrektywy audytorzy uzyskali niezale�no�� od 
organu zlecaj�cego, jakim w znacznej mierze realizowanych projektów jest GDDKiA. 
Audytu dokonuje, podobnie jak w innych krajach, uprawniony audytor lub zespół w skład, 
którego musi wchodzi� audytor. Nale�y podkre�li�, �e w Polsce instytucj� audytora 
niezale�nego wprowadzono dopiero w 2012 roku rozporz�dzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 wrze�nia 2012 r. w sprawie szkole� oraz 
wzoru certyfikatu dla audytorów bezpiecze�stwa ruchu drogowego (Dz. U.  z dnia 28 
wrze�nia 2012 r., poz. 1079). Audyt powinien by� prowadzony zgodnie z instrukcj� dla 
audytorów bezpiecze�stwa ruchu drogowego stanowi�c� zał�cznik do Zarz�dzenia nr 42 
GDGKiA z 2009r. Efektem finalnym audytu jest raport z zaleceniami, które zarz�dca drogi 
powinien wprowadzi� na nast�pnych etapach projektu drogowego. W uzasadnionych 
przypadkach takie zalecenia mog� nie zosta� zrealizowane, wymaga to jednak opracowania 
uzasadnienia, które staje si� integraln� cz��ci� raportu z audytu. 

W analizowanych krajach poza Europ�, ogólne zasady wykonywania audytów s� podobne 
do stosowanych w Europie. Ró�nice dotycz� etapów istnienia drogi, dla których wykonuje si�
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audyt BRD oraz zakresu dróg, które obowi�zkowo musz� podlega� audytowi. Przykładowo w 
Nowej Zelandii audyt BRD jest obowi�zkowy na 20% nowo realizowanych projektów 
autostrad krajowych, a w niektórych stanach USA audyty wykonuje si� dla dróg, których 
bud�et przekracza okre�lony próg [2].  

Wymagania dotycz�ce kwalifikacji audytorów (zespołów audytuj�cych) s� w wi�kszo�ci 
krajów podobne. Skład zespołów audytuj�cych w poszczególnych krajach mo�e si� ró�ni� i 
obejmowa� specjalistów z ró�nych dziedzin, niekoniecznie zwi�zanych bezpo�rednio z 
budownictwem drogowym i bezpiecze�stwem ruchu drogowego. 
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ROAD  SAFETY AUDIT OF  TRANS-EUROPEAN 
TRANSPORT  NETWORKS  (TEN-T)   

IN  POLAND  COMPARING  TO  WORLD  
STANDARD REQUIREMENTS  

Abstract 
The article presents a comparative analysis of road safety audits in Poland and in some countries 

of a high degree of motorization and showing advanced efforts for improving road safety. The 
characteristic features of audits for particular stage of road projects and construction has been 
compared. Some requirements for auditors’ qualification has been shortly discussed.  
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