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Wypadkowe dane statystyczne na polskich drogach 
w latach 2001–2016
W pracy wykorzystano policyjne i GUS-owskie dane statystyczne 
na temat wypadków drogowych w Polsce. Przedstawiono naj-
częstsze przyczyny wypadków drogowych. Zaprezentowano gra-
ficznie wskaźniki wypadkowe dla całego kraju oraz w rozbiciu na 
województwa w latach 2001–2016. Dokonano analizy danych pod 
kątem najbardziej i najmniej bezpiecznego województwa, wpływu 
zmian przepisów drogowych na bezpieczeństwo na drogach pu-
blicznych w Polsce.

Wstęp
W Polsce, jak również w innych państwach, obserwuje się po-
dobne przyczyny wypadków drogowych. Najczęstsze z nich to: 
nieprzestrzeganie przepisów drogowych (nadmierna prędkość, 
wymuszanie pierwszeństwa, niezapinanie pasa bezpieczeństwa, 
niestosowanie kasków ochronnych), prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków, zły stan techniczny pojaz-
du, zły stan infrastruktury drogowej, słabe wyszkolenie i niskie 
umiejętności kierowcy (szczególnie w trudnych warunkach at-
mosferycznych), lekkomyślność, brawura, dekoncentracja, prze-
męczenie oraz brak przewidywania przez kierowcę sytuacji ko-
lizyjnej na drodze, niski poziom ochrony pasażerów w starszych 
pojazdach, niebezpieczne miejsca na drogach (czarne punkty). 
W konsekwencji każdego dnia na świecie w wyniku zdarzeń na 
drodze 140 tys. osób jest poszkodowanych. Spośród nich ponad 
3 tys. umiera, a około 15 tys. staje się osobami niepełnospraw-
nymi [10]. Dostrzegając negatywne skutki gospodarcze i spo-
łeczne wypadków, Komisja Europejska podejmuje liczne działa-
nia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W Białej Księdze z 2001 r. [9] Komisja Europejska przyjęła, że 
do 2010 r. liczba ofiar wypadków drogowych powinna zmniej-
szyć się o połowę. Dla osiągnięcia tego celu zaproponowano 
wdrożenie instrumentów w zakresie harmonizacji kar i promocji 
nowych technologii. W programie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach z 2010 r. [4] założono konieczność dążenia do naj-
wyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Eu-
ropie, których skutkiem ma być zmniejszenie o połowę liczby 
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2020 r. Cel taki 
sformułowany został również w europejskiej polityce transpor-
towej z 2011 r. [1], przy czym w dokumencie tym założono, że 
do 2050 r. liczba ofiar śmiertelnych zmniejszy się niemal do 
zera [2]. Dla realizacji tego celu zaproponowano zintegrowane 
podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczając 
następujące cele strategiczne:

 ¡ poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg – Komisja 
Europejska w ramach realizacji tego celu będzie prowadzić 
prace w zakresie tworzenia wspólnej strategii na rzecz edu-
kacji i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
szczególnie w procesie uzyskiwania prawa jazdy oraz kompe-
tencji instruktorów jazdy;

 ¡ poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego oparta 
na transgranicznej wymianie informacji w dziedzinie bezpie-

czeństwa ruchu drogowego, organizacji kampanii na rzecz 
egzekwowania przepisów, rozwoju technologii stosowanej 
w pojazdach, która wspomagałaby egzekwowanie przepisów, 
a także wyznaczonych krajowych celów w zakresie kontroli;

 ¡ zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – 
uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa dla dróg i tuneli 
w procesie projektowania, a także zarządzania strukturą 
bezpieczeństwa;

 ¡ zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów – w ramach tego celu 
przedstawiono propozycje związane z zapewnianiem czynne-
go i biernego bezpieczeństwa pojazdów, takich jak motocy-
kle i pojazdy elektryczne, w zakresie stopniowej harmonizacji 
i wzmacniania testów zdatności do ruchu drogowego, tech-
nicznych kontroli drogowych, a także dalszej oceny skutków 
i korzyści dotyczących systemów współpracujących (w celu 
określenia najbardziej przydatnych zastosowań oraz przed-
stawienia zaleceń w zakresie odpowiednich środków dla ich 
wprowadzenia);

 ¡ propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii 
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach 
tego celu zaplanowano analizę wykonalności wyposażenia po-
jazdów użytkowych i samochodów prywatnych w zaawanso-
wane systemy wspierania kierowców, a także przyśpieszenie 
wprowadzania usługi e-Call (powiadamiania o wypadkach) 
i badanie możliwości jej rozszerzenia na inne pojazdy;

 ¡ poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odnie-
sieniu obrażeń, polegających na przykład na zmniejszaniu 
skali obrażeń (zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów i infra-
struktury), koordynacji działań ratunkowych, zwiększeniu ich 
szybkości, a także skuteczności udzielania pierwszej pomocy 
i rehabilitacji; 

 ¡ ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wy-
padki – motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i pie-
szych, wśród których odnotowywana jest szczególnie wysoka 
liczba ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń. W 2008 r. te 
ofiary stanowiły 45% wszystkich wypadków śmiertelnych. Ko-
nieczne są takie działania jak: monitorowanie i dalszy rozwój 
norm technicznych, by chronić użytkowników dróg szczegól-
nie narażonych na wypadki, objęcie dwukołowych pojazdów 
silnikowych kontrolami pojazdów, poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów i innych użytkowników dróg szczególnie narażo-
nych na wypadki [2, 6].
Pomimo występowania szeregu negatywnych czynników pro-

wadzących do wzrostu ryzyka wypadku, stan bezpieczeństwa 
na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt wielu działań 
podejmowanych przez organy państwa, instytucje naukowe, 
organizacje pozarządowe, media, podmioty gospodarcze oraz 
przez osoby prywatne. Nadal jednak poziom bezpieczeństwa na 
polskich drogach jest relatywnie niski [5]. Szczegółowa analiza, 
jak i ocena zmian poziomu bezpieczeństwa w Polsce, mierzone-
go liczbą wypadków i ich skutków, jest przedmiotem niniejszego 
artykułu. 
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Wypadki drogowe i ich skutki
Rys. 1 przedstawia liczbę wypadków drogowych i ich skutki w la-
tach 2001–2016. Widzimy, że w 2005 i w 2006 r. nastąpił wyraź-
ny spadek wszystkich wskaźników wypadkowych. Tłumaczyć to 
można wprowadzeniem w 2004 r. nowych przepisów o ogranicze-
niu prędkości w terenie zabudowanym (w ciągu dnia obowiązuje 
prędkość do 50 km/h, natomiast nocą – w godzinach od 23 do 
6 rano – prędkość do 60 km/h pozostała bez zmian).

Na rys. 2 przedstawiono liczbę wypadków drogowych, osób 
rannych i ofiar śmiertelnych w latach 2001–2016; wypadki 
spowodowane były przez kierujących samochodami osobowymi 
i ciężarowymi oraz autobusami. Największy wpływ na bezpieczeń-
stwo drogowe w Polsce ma ruch samochodów osobowych. Aż 
2/3 liczby wszystkich wypadków powodują ich kierowcy. Udział 
wypadków z autobusami jest relatywnie niski (ok. 1% wszyst-
kich wypadków drogowych). Odnosząc liczbę ofiar śmiertelnych 
i rannych do realizowanej pracy przewozowej, transport autobu-
sowy uznać można za bezpieczną gałąź transportu. Udział ofiar 
śmiertelnych w tym przypadku kształtuje się na poziomie 0,6%. 

Główną przyczyną wypadków drogowych są tzw. zachowania 
patologiczne, np. spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków 
czy rozwijanie nadmiernej prędkości [3]. Wśród kierujących au-
tobusami wprawdzie występują osoby prowadzące pojazdy pod 
wpływem alkoholu, problem ten jest jednak znacznie mniej istot-
ny niż w przypadku innych kierowców. W latach 2006–2015 nie-
trzeźwymi sprawcami wypadków było zaledwie 25 kierowców au-
tobusowych. Wypadki spowodowane przez kierowców będących 
pod wpływem alkoholu stanowiły ok. 0,6% wypadków z udziałem 
autobusów; zginęło w nich 0,45% osób [5].

Analizując liczbę rannych oraz ofiar śmiertelnych przypadającą 
na 100 wypadków drogowych (rys. 3), można zauważyć, że liczba 
osób rannych utrzymuje się w całym badanym okresie praktycz-
nie na stałym poziomie nieco ponad 120 osób (pokazuje to linia 
trendu). Liczba ofiar śmiertelnych – po wzroście przed 2005 r. 
– od tego czasu spada (choć nierównomiernie), co opisuje linia 
trendu, a odwzorowuje wykres funkcji trzeciego stopnia.

Do znaczącego spadku liczby ofiar śmiertelnych i rannych 
w wypadkach drogowych przyczyniły się m.in.:

 ¡ rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej;
 ¡ rozbudowa systemu nadzoru nad ruchem drogowym;
 ¡ rozwój służb ratowniczych;
 ¡ działania w zakresie zarządzania systemem brd [5].

W ostatnich latach, dzięki możliwości wykorzystania funduszy 
unijnych, znacząco poprawiła się jakość dróg w Polsce. Z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa szczególne znaczenie ma wzrost 
długości dróg ekspresowych i autostrad. Istotne są także dzia-
łania prewencyjne podejmowane przez policję, w tym związane 
z eliminowaniem z ruchu drogowego kierowców zagrażających 
innym jego uczestnikom, zwłaszcza prowadzących pod wpływem 
alkoholu i narkotyków.
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Rys. 1. Liczba wypadków, osób rannych oraz ofiar śmiertelnych w wypad-
kach drogowych Polsce w latach 2001–2016
Źródło: oprac. własne na podst. [11].

Rys. 2. Liczba wypadków, osób rannych oraz ofiar śmiertelnych Polsce 
w latach 2001–2016 w wypadkach spowodowanych przez kierujących: 
a) samochodem osobowym, b) samochodem ciężarowym, c) autobusem
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Wzrasta także liczba jednostek należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (wzrost z 3 945 w 2004 r. do 
4 493 w 2013 r., tj. o blisko 14%). Przyczynia się to do skróce-
nia czasu dojazdu – o ile w 2004 r. jednostki KSR-G dojeżdżały 
w czasie do 15 min do 85% zdarzeń drogowych, w 2013 r. czas 

ten obejmuje już 92% zdarzeń. Należy również zwrócić uwagę na 
wzrost liczby przypadków, w których strażacy udzielali pomocy 
medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach (do czasu, gdy 
na miejsce zdarzenia dotrą jednostki Państwowego Ratownictwa 
Medycznego) – oznacza to, że jednostki KSR-G są coraz lepiej 
przygotowane do udzielania pomocy [5].

Na rys. 4 przedstawiono wskaźniki liczby wypadków drogo-
wych i osób rannych na 100 tys. mieszkańców i na 1 000 km 
dróg publicznych. Do 2009 r. trendy zmian są niemal identyczne 
dla obydwu wskaźników. Od 2010 r. wyraźnie niższa jest liczba 
wypadków przypadająca na 1 000 km polskich dróg publicz-
nych. Wynika to ze znacznego przyrostu długości tego typu dróg. 
W wyniku realizacji wydatków publicznych istotnie poprawiła się 
dostępność dróg krajowych. Polepszeniu uległ także ich stan. 
W latach 2001–2015 długość autostrad zwiększyła się o 1 223 
km, a długość dróg ekspresowych – o 1 097 km. W latach 2007–
2013 oddano również do użytku 582 km obwodnic. W konse-
kwencji ruch pojazdów samochodowych częściowo przeniósł się 
na nowo wybudowane drogi, a stare, mniej bezpieczne dwukie-
runkowe, zostały odciążone.

Zróżnicowanie przestrzenne wskaźników wypadkowości
Poziom bezpieczeństwa w Polsce charakteryzuje się wysokim 
poziomem zróżnicowania przestrzennego (rys. 5). W 2001 r. naj-
wyższą wartość wskaźnika liczby wypadków na 100 tys. miesz-
kańców Polski odnotowano w województwie łódzkim (184 wypad-
ki), a najniższą w lubuskiem (79 wypadków); średnia dla całej 
Polski to 135 wypadków.

W 2016 r. średnia wartość tego wskaźnika zmniejszyła się do 
88 (spadek o 35%), a w 11 województwach liczba wypadków 
drogowych przypadających na 100 tys. mieszkańców nie przekra-
czała 80. Nadal bardzo niekorzystana sytuacja występuje w wo-
jewództwie łódzkim. Liczba wypadków zmniejszyła się zaledwie 
o 7,6%.

Liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. 
mieszkańców w latach 2001 i 2016 przedstawiono na rys. 6. 
W 2001 r. najniższą wartością tego wskaźnika charakteryzowało 
się województwo śląskie. W 2016 r. najmniej osób zginęło na 
drogach województwa małopolskiego. Najwyższe wartości wskaź-
nika występują w województwach lubuskim, warmińsko-mazur-
skim i podlaskim. 
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Rys. 3. Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych na 100 wypadków dro-
gowych w Polsce w latach 2001–2016
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 5. Regionalne zróżnicowanie bezpieczeństwa drogowego w Polsce 
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. 
mieszkańców
Źródło: oprac. własne na podst. [11].



Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy liczby wypadków drogowych i ich skut-
ków wynika, że sytuacja na polskich drogach systematycznie po-
prawia się. W badanym okresie we wszystkich województwach 
zaobserwowano pozytywne trendy. Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych w 2016 r. (w porównaniu z rokiem 2001) 
zmniejszyła się o 45%, pomimo dwukrotnego wzrostu w tym 
okresie liczby pojazdów silnikowych. Pomimo tego spadku nie 
udało się osiągnąć celu Unii Europejskiej (rys. 7). 
Uwzględniając pozytywne efekty działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa, konieczna jest ich kontynuacja i intensyfikacja, 
w tym m.in. poprawa infrastruktury drogowej, budowa bezpiecz-
nych jednokierunkowych tras szybkiego ruchu i obwodnic miast, 
przebudowa infrastruktury w miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych, lepsze szkolenie kierowców (głównie kierowców o kategorii 
B, powodujących najwięcej wypadków).. Na poprawę bezpieczeń-
stwa może mieć również wpływ wzrost zamożności obywateli i za-
miana starszych pojazdów na nowsze, które posiadają wyższy 
poziom ochrony pasażerów w razie wypadku (bezpieczeństwo 
bierne) i w coraz większym stopniu pomagają uniknąć wypadku 
(bezpieczeństwo czynne). Według Centralnej Ewidencji Pojazdów 
średni wiek pojazdów samochodowych w Polsce to 16 lat. Do 
poprawy bezpieczeństwa na drogach przyczyniają się również 
zmiany w przepisach ruchu drogowego. Należy przypomnieć, 
że w 2015 r. wprowadzono kilka ważnych zmian: między innymi 
za przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości w obszarze 
zabudowanym zatrzymywane jest prawo jazdy, poza tym osoby 
przewożące w swoim pojeździe większą o 2 niż dopuszczalna 
liczbę pasażerów tracą prawo jazdy na 3 miesiące. Te zmiany 
niewątpliwie wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg, co pokazują wskaźniki wypadkowe w 2015 r. Niestety 
w następnym 2016 r. roku tendencja ta nie utrzymała się Liczba 
wypadków, osób rannych oraz ofiar śmiertelnych nieznacznie 
wzrosła. W bieżącym roku – z dniem 1 czerwca – weszła w ży-
cie kolejna nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Zaostrza 
ona kary za przestępstwa drogowe oraz wydłuża okres przedaw-
nienia wykroczeń. Ma to być kolejnym instrumentem poprawy 
bezpieczeństwa.

Istotnym czynnikiem ograniczania liczby wypadków powinno 
być kreowanie postaw osób podróżujących. W szczególności 
należy promować transport publiczny. Poziom bezpieczeństwa 
w transporcie zbiorowym jest znacznie wyższy niż w indywidu-
alnym. Jak podkreślono w strategii UITP, obywatele muszą mieć 
poczucie bezpieczeństwa i faktycznie być bezpieczni przez całą 
swoją podróż. Zapewnienie bezpieczeństwa powinno więc być 

postrzegane jako inwestycja w osiągnięcie wspomnianego wyżej 
celu oraz jako istotny element obsługi pasażerów, opierający się 
równomiernie na udziale pracowników, technologii i procedur – 
po to, aby zmniejszyć liczbę przestępstw oraz poczucie zagro-
żenia przestępczością w transporcie publicznym [5]. Konieczna 
jest także zmiana mentalności korzystających z indywidualnych 
środków transportu. W szczególności dążyć należy do wyelimino-
wania kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu 
i innych środków odurzających.
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bezpieczeństwo i ekologia

The analysis of safety on the polish roads between 2001 and 2016
This article uses statistics on road accidents in Poland from police and 
GUS (Central Statistical Office) data. The most common causes of road 
accidents are presented. Graphically presented accident rates both 
for the whole country and for every voivodeship separetely in the years 
2001–2016. Analysis of the impact of the changes in traffic code on 
safety on public roads in Poland was made as well as the most and least 
safe voivodeship.
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Rys. 7. Zmiany liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce 
na tle celu UE [3]


