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Przyczyny wypadków drogowych w Polsce 
i w Niemczech w latach 2000 – 2012
Jaśkiewicz Marek, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska

W pracy przedstawione zostaną wybrane najważniejsze przyczyny powstania wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech na przełomie ostatnich 
dziesięciu lat. Porównano liczbę wypadków drogowych w obu krajach spowodowaną niedostosowaniem prędkości jazdy, nieprawidłowym wyprzedza-
niem oraz niezachowaniem odpowiedniej odległości między pojazdami.
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Wstęp
Zagadnienia bezpieczeństwa na drogach nie 
jest nowym zjawiskiem [3, 6]. Poprzez wpad-
ki drogowe corocznie na drogach zostaje 
rannych i umiera wiele osób. Wpadki drogo-
we zależą od wielu czynników infrastruktury 
drogowej oraz od zachowania na drodze sa-
mych użytkowników ruchu drogowego, czyli 
przede wszystkim kierowców.

Analizując wypadki drogowe w ostatnich 
dwunastu latach w Polsce i w Niemczech sku-
piono sie na czynniku ludzkim, który ma naj-
większy wpływ na te wypadki [8, 9]. Opraco-
wane wskaźniki udziału wypadków w trzech 
kategoriach: niedostosowaniem prędkości 
jazdy, nieprawidłowym wyprzedzaniem oraz 
niezachowaniem odpowiedniej odległości 
między pojazdami.

Analiza wypadków w Polsce i Niemczech
Wśród przyczyn wypadków drogowych naj-
częstszą jest przekraczanie prędkości jazdy.

Wykres (rys. 1) przedstawia procentowy 
udział wypadków spowodowanych nad-
mierną prędkością jazdy. W Polsce tendencja 
udziału wypadków spowodowanych niedo-
stosowaniem prędkości jest rosnąca, nato-
miast w Niemczech malejąca. Na przestrzeni 
lat 2001 – 2012 udział ten w Polsce wzrósł 
o 0,6%, natomiast w Niemczech zmalał o 7,3%. 
W porównaniu z Niemcami w Polsce w 2012 
roku udział wypadków spowodowanych nad-
mierną prędkością był o 6,7% większy.

Rysunek 2  przedstawia udział wypadków 
spowodowanych jazdą po spożyciu alkoholu 
w Polsce i w Niemczech na przełomie lat 2000 
– 2012.

Spośród wszystkich wypadków drogowych 
udział wypadków spowodowanych przez kie-
rujących pod wpływem alkoholu w Polsce 
w 2000 roku było 8,7%, natomiast w 2012 
roku – 6,3%, co oznacza zmniejszenie udziału 
wypadków na przestrzeni analizowanych lat 
o 2,4%. W Niemczech wypadków spowodowa-
nych jazdą po spożyciu alkoholu było w 2000 

roku 6,6% ogółu wszystkich wypadków w tym 
w roku 2012 było ich 4,8%, co oznacza że liczba 
wypadków zmniejszyła się o 1,8%. Z rys. 2 wy-
nika, że w Polsce jest więcej wypadków spo-
wodowanych jazdą pod wpływem alkoholu. 
W obu porównywanych krajach na przełomie 

lat 2000 – 2012 odnotowano spadek liczby wy-
padków, których przyczyną było kierowanie 
pojazdu po spożyciu alkoholu.

Nieprawidłowe wyprzedzanie spośród 
wszystkich wypadków drogowych w Polsce 
w analizowanych latach spadło z 5,8% do 

Rys. 1. Procentowy udział wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech spowodowanych niedosto-
sowaniem prędkości jazdy
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Rys. 2. Procentowy udział wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech spowodowanych jazdą po 
spożyciu alkoholu
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4,7%, co oznacza spadek o 1,1%, natomiast 
w Niemczech w tych samych latach spadło 
z 5% do 4,4%, co stanowi spadek o 0,6%. 
W obu krajach udział wypadków spowodowa-
nych nieprawidłowym wyprzedzaniem jest na 
zbliżonym poziomie i w analizowanych latach 
można zaobserwować niewielką tendencję 
spadkową tego rodzaju wypadków (rys. 3).

Spośród wszystkich wypadków drogowych 
udział wypadków spowodowanych brakiem 
odpowiedniego odstępu między pojazdami 
jest wyższy w Niemczech (rys. 4). Na przestrze-
ni lat 2001 – 2012 udział tego typu wypadków 
utrzymuje się w Niemczech na prawie stałym 
poziomie wynoszącym około 14,5% ogółu 
wypadków. W Polsce zaobserwować można 
tendencję wzrostową z 3,6% w 2001 roku do 
5,7% w 2012 roku [4, 5, 6].

Podsumowanie
Przedstawiona analiza pokazuje, że w Polsce 
większy procent niż w Niemczech stanowią 
wypadki spowodowane niedostosowaniem 
prędkości jazdy oraz nieprawidłowym wyprze-
dzaniem. Natomiast jeżeli chodzi o wypadki 
których przyczyną jest niezachowanie odpo-
wiedniej odległości miedzy pojazdami, to pro-
centowo więcej występuje ich w Niemczech. 
Przyczyną tego jest prawdopodobnie to, że 
w Niemczech jest więcej autostrad oraz dróg 
ekspresowych o wydzielonych jezdniach [1, 2].
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Rys. 3. Procentowy udział wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech spowodowanych niepra-
widłowym wyprzedzaniem

Rys. 4. Procentowy udział wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech spowodowanych niezacho-
waniem odpowiedniej odległości między pojazdami

Causes of road accidents in Poland and Germany in the years 2000 - 2012

There are presented in this paper the most important causes of road accidents in Poland and in Germany during the last ten years. There 
is compared the number of road accidents in both countries caused by the bad adjustment of the driving speed, incorrect passing and inap-
propriate distance between vehicles.
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