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Liczba śmiertelnych ofiar wypadków w Warszawie
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 monitorowanie i analiza zagrożeń; 

 tworzenie bezpiecznej infrastruktury; 

 promocja bezpiecznych zachowań w 
ruchu drogowym poprzez działania 
edukacyjne; 

 ograniczanie indywidualnego transportu 
samochodowego oraz zwiększanie roli 
transportu zbiorowego i ruchu pieszych;

 zacieśnianie współpracy między 
instytucjami, służbami i organizacjami 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
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remonty 
i przebudowa ulic

monitorowanie stanu 
i poprawa oznakowania

budowa dróg 
rowerowychsłupki 

blokujące

budowa azyli
dla pieszych

budowa progów 
zwalniających

nowe sygnalizacje 
świetlne

doświetlanie 
ulic i przejść
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aktywne przejścia
dla pieszych

drogi
dla rowerów
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Audyty 
bezpieczeństwa

AUDYTY BRD PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:

2016-2017 r.: 7 dzielnic, 1999 przejść
2018 r.: 5 dzielnic, 1126 przejść

Komisje 
powypadkowe
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AUDYTY BRD MIEJSC WYPADKÓW:

2018 r.: 50 miejsc

Audyt bezpieczeństwa
miejsc wypadków drogowych
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piesi

 wiaty przystankowe,
 ekrany w autobusach, tramwajach i SKM
 reklamy fullback (autobusy)
 ulotki (dystrybucja w autobusach, tramwajach, 

metrze, na spotkaniach edukacyjnych)
 strony internetowe i media społecznościowe

motocykliści

Kampanie 
na rzecz bezpieczeństwa
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Dziękuję za uwagę                                                                                                            


