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 Procedury te umożliwiają skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu 

drogowego w cyklu życia drogi na etapie: 

   

 Wykonywanie tych procedur umożliwia eliminację mankamentów 

występujących w infrastrukturze drogowej, które mogą sprzyjać popełnianiu przez 

uczestników ruchu drogowego błędów prowadzących do wypadków drogowych.  

planowania 

projektowania 

budowy 

eksploatacji 
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Priorytety i kierunki działań GDDKiA w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

 

Audyt i Kontrola 

 

 usuwanie błędów infrastruktury drogowej powodującej powstawanie miejsc 

koncentracji wypadków,  

 wdrożenie infrastrukturalnych środków uspokojenia ruchu wspierających 

zarządzanie prędkością,  

 wprowadzenie bardziej bezpiecznych nowych rozwiązań infrastrukturalnych 

w odniesieniu do skrzyżowań i przekrojów poprzecznych drogi.  
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Priorytety i kierunki działań GDDKiA w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

 

Kontrola 

 

 wdrażanie środków infrastrukturalnych zwiększających bezpieczeństwo 

użytkowników dróg w porze ograniczonej widoczności,  

 zapewnienie standardów bezpieczeństwa przy przebudowach istniejących 

dróg,  

 wdrożenie środków zmierzających do redukcji wypadków spowodowanych 

zderzeniami czołowymi poprzez rozdzielenie kierunków ruchu,  

 rozwój urządzeń dla ruchu pieszego i rowerzystów. 
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Dziękuję za uwagę. 

  


