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Streszczenie: a-

wentualnych skutków dla 

drogowych. Istnieje 

przedstawiono dwa z nich –

o, kontrola, klasyfikacja

1. Wprowadzenie
(ZBISD) jest jednym 

z

·
· przeprowadzeniu kontroli brd na najbardziej niebezpiecznych odcinkach, 
· doborze najbardziej sk

·

·

pierwszych elementów na podstawie opracowanej na potrzeby GDDKiA, Instrukcji 

1.1. Klasyfikacja odcinków niebezpiecznych
Klasyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg „Klasyfikacja brd” – jest pierwszym 

dcink
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na ryzyku indywidualnym (liczba wypadków i ich ofiar w odniesieniu do pracy przewozo-
wej na danym odcinku).
uczestnika ruchu drogowego na ob o-

stwo ze strony infrastruktury drogowej i innych uczestników ruchu drogowego.

· koncent

·
i koszty wypadków typowe dla odcinków miejskich. 

Koncen

i

odcinka). 
ne jako suma 

obiekcie drogowym. 
o
wyp

·
wypadków drogowych na odcinkach dróg,

·

1.2. Kontrola brd sieci drogowej
e-

drogowej.
dzaje –

nakierowa-

i efektywne prowadzenie prac utrzymaniowych i planowanie robót o charakterze 
inwestycyjnym. 

oli miejsc specy-
ficznych, wytypowanych podczas wykonywania Klasyfikacji, jako odcinki lub punkty 
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koncentracji wypadków drogowych lub w wyniku kontroli ogólnych, podczas których 

wy

kierunku oraz przez obiekty z

o-

drogowego. 
Wy z-

2. Metodyka klasyfikacji odcinków niebezpiecznych

2.1. wypadków
z-

ryzyko indywidualne uczestników ruchu drogowego 
porusz

i
koncentracji wypadków 

z
ertelnych i analizowanego okresu za pomoca wzoru (1). 

i

ji
ji PP

LWZ
KWZ ,

, = (1)

gdzie:
KWZi,j - -tego rodzaju na odcinku drogi (wyp. 

-tym okresie obliczeniowym,
i – numer okresu obli –

2012,
j = w –
j = pr –
j= m –
LWZi,j – -tego rodzaju na odcinku drogi (wyp. 

-tym okresie obliczeniowym,
PPi – praca przewozowa na odcinku drogi (mld pojkm/3 lata), w i-tym okresie 

obliczeniowym.

w Progra
-
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podzielono na dwie podklasy – –
katastrofalna koncentracja wypadków, która obejmuje ok. 10% najbardziej niebezpiecznych 

– KWZw; KWZpr; KWZm)

KWZ (wyp./1 mld pkm) KWZ (wyp./1 mld pkm) KWZ (wyp./1 mld pkm)
od do od do od do

A 0,0 2,4 0,0 0,8 0,0 0,5
B 2,4 9,7 0,8 3,1 0,5 2,0
C 9,7 16,7 3,1 5,4 2,0 3,5
D 16,7 28,4 5,4 9,3 3,5 6,0
E1 28,4 41,4 9,3 13,6 6,0 8,8
E2 >13,6 >8,8

Koncentracja 
wypadków z ofiarami Klasa ryzyka

>41,4

2.2. g
z-

przedsta d-
ków.

i

dróg

poniesione w wypadkach drogo

drogowego. 
aktualnych kosztów wypadków GKWA na analizowanym odcinku 

,
,

A i
A i

KW
GKW

L
= (2)

gdzie:
GKWA,i – -

tym okresie oblicz
KWA,i – suma aktualnych kosztów wypadków na analizowanym odcinku drogi w i-tym 

L –
i – numer okresu obliczeniowego, i liczniowego 2010 –

2012.
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Tabela 2. K

od do od do od do
A 0,00 0,45 0,00 0,90 0,00 1,35
B 0,45 0,90 0,90 1,80 1,35 2,70
C 0,90 1,50 1,80 3,00 2,70 4,50
D 1,50 2,25 3,00 4,50 4,50 6,75
E

Klasa ryzyka

Przekrój drogi
1x2 2x2 2x3

GW (wyp./1km/3 lata) GW (wyp./1km/3 lata) GW (wyp./1km/3 lata)

>2,25 >4,5 >6,75

3.

3.1. Wybrane elementy procedury kontroli brd
wszystkich 

na dr
przekroju poprzecznego, organizacji ruchu, przeszkód w otoczeniu dróg, prowadzenia 

o-
wanych na o-

i-

wykonywania kontroli.

opinio
o-

którego 
przynajmniej je

–
e-

– to zainstalowanie barier ochronnych.
e do czterech klas 

– – – –
- nieakceptowane 

– - dopuszczalne warunkowo (akceptowalne pod 
– – akceptowal-

- przy zastosowaniu naty
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4. Kierunki dalszych prac

z-
l-

–

jednojezdniowych, przedstawiono na rys. 3

jako dwóch podstawowych determinant o
– obszar zamiejski, peryferyjne obszary miejskie, odcinki dróg 
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Klasyfikacja odcinków niebezpiecznych

Kontrola ogólna

Prace przygotowawcze Prace przygotowawcze

Organizacja przejazdu Organizacja wizji lokalnej

Przejazd kontrolny Wizja lokalna

Analiza kart oraz dok. filmowej Analiza kart oraz dok. fotograf.

Stanowisko Dyrektora Stanowisko Dyrektora
GDDKiA

Rys. 2. Schemat procedury wykonywania kontroli brd na sieci dróg

konieczne jest

5. Podsumowanie

w
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Abstract: The objective of road infrastructure safety management is to ensure that 
when roads are planned, designed, built and used traffic accident risks can be identified, 
assessed and mitigated. There is a number of approaches, methods and tools for road safety 
infrastructure management. European Union Directive 2008/96/EC regulates and proposes 
a list of tools for managing road infrastructure safety. The paper presents two of these tools 
- classification of dangerous sections and control of the infrastructure in the field of safety.
The final section presents the necessary directions for further action, particularly scientific 
research, supporting the management of the existing road infrastructure.

Keywords: road safety, control, classification


