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ROZWÓJ METODOLOGII WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO  

W UNIJNEJ POLITYCE TRANSPORTOWEJ 

 

W artykule omówiono problematykę budowy i wykorzystania wskaźników bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej. 

Znaczący rozwój metodologii budowy tych wskaźników nastąpił po 2000 roku, i był efektem opracowanych wówczas założeń 

do unijnej polityki transportowej na lata 2000-2010. W ramach projektu SafetyNet opracowano w latach 2004-2008 pierwszy 

podręcznik tzw. wskaźników wyników bezpieczeństwa, które dawały możliwość pomiaru, monitoringu oraz unijnego ben-

chmarkingu efektów wdrażania różnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wskaźniki te stały się ważnym składni-

kiem unijnej polityki w zakresie transportu drogowego. Dalszy rozwój badań i prac naukowych pozwolił na opracowanie bar-

dziej złożonych wskaźników i procedur pomiaru bezpieczeństwa drogowego oraz narzędzi do monitorowania skuteczności 

stosowania różnych środków profilaktyki bezpieczeństwa drogowego. 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo jest ważną charakterystyką systemów trans-
portu drogowego. Wśród wielu różnych narzędzi służących ocenie 
transportu drogowego ważne miejsce zajmują „wskaźniki bezpie-
czeństwa” – często definiowane jako obserwowalne wyniki pośred-
nich pomiarów bezpieczeństwa. Zalicza się do nich wskaźniki rezul-
tatów bezpieczeństwa (outcome indicators, OI) oraz wskaźniki 
działań bezpieczeństwa (activities indicato, AI). Wskaźniki OI mierzą 
skuteczność stosowania środków bezpieczeństwa użytych do re-
dukcji ryzyka (polityka bezpieczeństwa, procedury zarządzania 
bezpieczeństwem, tzw. dobre praktyki bezpieczeństwa). Wskaźniki 
AI mierzą zmiany stanu bezpieczeństwa systemu w czasie. Nie dają 
natomiast informacji na temat przyczyn sukcesu (osiągnięcia celu) 
lub braku sukcesu w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego. 

Rozwój metodologii budowy i wykorzystania wskaźników bez-
pieczeństwa drogowego nastąpił po 2000 roku, i miał niewątpliwy 
związek z opracowanymi wówczas założeniami unijnej polityki 
transportowej na lata 2000-2010, [1]. Jednym z efektów budowy tej 
polityki był projekt SafetyNet, w ramach którego – w latach 2004-
2008 - opracowano i zaczęto wdrażać do unijnej polityki transporto-
wej tzw. wskaźniki wyników bezpieczeństwa (Safety Performance 
Indicators, SPI), które miały pozwolić na pomiar, monitoring oraz 
unijny benchmarking efektów wdrażania różnych narzędzi poprawy 
bezpieczeństwa drogowego. Wskaźniki te stały się ważnym składni-
kiem unijnej polityki transportowej. Specyfika krajów UE powodowa-
ła jednak trudności w interpretacji, pomiarze i ocenie działań na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego. Wymuszało to 
dalszy rozwój metodologii budowy wskaźników bezpieczeństwa. 
Realizacja zadań polityki transportowej UE wymagała między inny-
mi stosowania międzynarodowych benchmarkingów bezpieczeń-
stwa drogowego. W związku z tym pojawiło się zapotrzebowanie na 
budowę bardziej złożonych, tzw. zintegrowanych wskaźników bez-
pieczeństwa drogowego, których ważnym przedstawicielem był 
„wskaźnik rozwoju bezpieczeństwa drogowego” (Road Safety Deve-
lopment Index, RSDI). Do budowy tego rodzaju indeksów bezpie-
czeństwa konieczne było opracowanie list tzw. makro-wskaźników 
bezpieczeństwa drogowego. Te z kolei wymagały opracowywania 

rozmaitych wskaźników ryzyka drogowego oraz stworzenia w miarę 
kompletnych i wiarygodnych baz danych empirycznych.  

O tych kwestiach w niniejszej pracy. Przedstawiono tutaj wybór 
ważniejszych europejskich dokonań w dziedzinie budowy wskaźni-
ków bezpieczeństwa drogowego mających istotne zastosowanie w 
unijnej polityce transportowej. 

1. WSKAŹNIKI WYNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA, SPI 

W ogólności jakiekolwiek wskaźniki skuteczności działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa wykorzystuje się do pomiaru stanu 
bezpieczeństwa według ustalonego poziomu ryzyka tolerowanego w 
danym systemie. Gdy dopuszczalny (tolerowalny) poziom ryzyka 
zostaje przekroczony, wskaźniki sygnalizują konieczność wprowa-
dzenia bardziej skutecznych środków bezpieczeństwa oraz poma-
gają wyjaśnić nieskuteczność zastosowanych dotychczas środków.  

Takie rozumienie roli wskaźników bezpieczeństwa przeniesio-
no na grunt bezpieczeństwa drogowego, a opracowane miary na-
zwano „wskaźnikami wyników bezpieczeństwa” (Safety Performan-
ce Indicators, SPI). Należy interpretować te wskaźniki jako narzę-
dzia mierzące efektywność (skuteczność) zastosowanych środków 
poprawy bezpieczeństwa (drogowego). 

Podstawowa definicja wskaźników SPI jest następująca, [2], 
[3]: „Wskaźniki wyników bezpieczeństwa, to miary odzwierciedlające 
te warunki operacyjne (eksploatacji) system ruchu drogowego, które 
wpływają na ‘wyniki bezpieczeństwa’ systemu. Podstawowymi 
cechami SPI są: ich zdolność do pomiaru niebezpiecznych warun-
ków operacyjnych systemu oraz ich niezależność od konkretnych 
działań interwencyjnych w zakresie bezpieczeństwa. SPI mają 
służyć jako narzędzia do oceny aktualnych warunków bezpieczeń-
stwa w systemie ruchu  drogowego, monitorować postępy w róż-
nych interwencjach bezpieczeństwa, pomagać w analizach porów-
nawczych wyników bezpieczeństwa w różnych systemach ruchu 
drogowego (kraje, regiony) oraz być przydatnymi do innych celów”.  

Główne cele zastosowania wskaźników SPI są następujące: 
1. syntetyczny opis aktualnych warunków w systemie bezpie-

czeństwa  ruchu drogowego; 
2. pomiar skutków interwencji bezpieczeństwa; 
3. porównywanie wyników bezpieczeństwa drogowego na pozio-

mie regionów i krajów. 
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Główny powód budowy wskaźników SPI  to potrzeba posia-
dania narzędzia, które byłoby pomocne dla identyfikacji oraz inter-
pretacji scenariuszy powstawania wypadków drogowych, co byłoby 
pomocne do opracowania skutecznych środków redukcji ryzyka 
wypadków. Jako pierwsza wskazała potrzebę opracowania metodo-
logii budowy SPI Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu 
(European Transport Safety Council, ETSC). W ślad za tym w ra-
mach unijnego projektu SafetyNet, opracowano metodologię SPI dla 
siedmiu kluczowych obszarów bezpieczeństwa ruchu drogowego: 1) 
alkohol, leki, narkotyki; 2) prędkość; 3) systemy ochronne (pasyw-
ne); 4) używanie świateł drogowych w ciągu dnia; 5) pojazdy; 6) 
drogi; 7) zarządzanie traumą powypadkową, [4], [5].  

Wskaźniki SPI stały się ważnym składnikiem nowozelandzkie-
go systemu zarządzania bezpieczeństwem drogowym, którego 
pierwszy model opublikowano w 2000 roku, a który rok później 
został rekomendowany przez Europejską Radę Bezpieczeństwa 
Transportu, [6], [7]. Model ten zawiera następujące poziomy zarzą-
dzania bezpieczeństwem, rys. 1:  
1. działania i programy bezpieczeństwa; 
2. wskaźniki wyników bezpieczeństwa (jako wyniki pośrednie);  
3. liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach (wyniki finalne); 
4. koszty społeczne wypadków.  

Wskaźniki SPI dotyczą poziomu operacyjnego systemu ruchu 
drogowego, czyli odzwierciedlają niebezpieczne warunki operacyjne 
w ruchu drogowym - poprzez opis „wyników pośrednich” bezpie-
czeństwa drogowego. Wskaźniki SPI są niezależne od interwencji 
bezpieczeństwa, zatem poziom zarządzania „wynikami pośrednimi” 
jest w modelu podzielony na „warunki operacyjne ruchu drogowego” 
oraz „wyniki” wdrożenia interwencji bezpieczeństwa (rys. 1), [6], [7], 
[8], [3]. 

 
Rys. 1. Wskaźniki SPI w systemie zarządzania bezpieczeństwem 
drogowym 
 

Wskaźniki SPI muszą pokazywać niebezpieczne warunki ope-
racyjne w ruchu drogowym, ale też powinny być wrażliwe na zmiany 
tych warunków. Można to pokazać na przykładzie „przekroczenia 
prędkości”, który zapiszemy tutaj jako ciąg implikacji, [9]:  

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 
gdzie: 
1 - złamanie ograniczenia prędkości;  
2 - zmiana warunków operacyjne (jazda z nadmierną prędkością);  
3 - wprowadzenie działań interwencyjnych (egzekwowanie ograni-
czeń prędkości); 
4 - poprawa warunków operacyjnych (mniejsza prędkość) – mierzo-
ne przez SPI; 
5 - redukcja liczby wypadków drogowych i ofiar;   
6 - redukcja kosztów społecznych wypadków drogowych. 

W ramach projektu SafetyNet opracowano „Podręcznik SPI”, w 
którym opisano sposoby pomiaru poszczególnych SPI, a także 
opracowano procedury pozyskiwania i przetwarzania informacji 
(danych) potrzebnych dla wyznaczenia wskaźników SPI na pozio-

mach regionalnych i krajowych, [3]. Opracowano także schematy 
budowy oraz formuły obliczania siedmiu kluczowych wskaźników 
SPI, [8]. 

Istotnym uzupełnieniem wskaźników SPI są tzw. oceny bezpie-
czeństwa (safety ratings, SR), dotyczące bezpieczeństwa pojazdów, 
bezpieczeństwa sieci drogowych, oraz różnych form aktywności 
związanych z bezpieczeństwem drogowym Do budowy SR wyko-
rzystuje się przede wszystkim informacje retrospektywne zamiesz-
czane w unijnych bazach danych. Warunkiem koniecznym dla 
opracowania wiarygodnych SR jest korzystanie z danych o wysokiej 
jakości informacyjnej. W polityce transportowej UE wykorzystuje się 
różne systemy oceny bezpieczeństwa, [10], [9]:  
– systemy oceny nowych pojazdów w testach zderzeniowych: 

Euro NCAP, ANCAP, USNCAP, JNCAP;  
– wyniki bezpieczeństwa pojazdów w wypadkach na drodze (np. 

ocena bezpieczności samochodu według Folksam Car safety 
Rating System, CSRS);  

– systemy oceny i mapowania ryzyka i oceny zabezpieczenia 
dróg (EuroRAP, AusRAP, iRAP, usRAP); 

– systemy oceny i porównania narodowych wyników w zakresie 
brd (ETSC PIN); 

– systemy oceny bezpieczeństwa komercyjnych operacji w trans-
porcie drogowym (np. szwedzki rating Q3); 

– systemy oceny urządzeń bezpieczeństwa (np. fotelików dla 
dzieci i kasków, NPACS). 

2. MIĘDZYNARODOWY BENCHMARKING 
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO  

Wskaźniki bezpieczeństwa drogowego oraz wskaźniki ryzyka 
wypadków drogowych mogą być użyteczne, wtedy i tylko wtedy, gdy 
spełniają, co najmniej cztery podstawowe wymogi: 
1. muszą syntetycznie pokazywać stan bezpieczeństwa drogowe-

go na danym obszarze, w danym okresie; 
2. muszą wskazywać główne przyczyny wypadków drogowych; 
3. muszą mierzyć sumaryczny wysiłek (regionu, kraju) działań 

podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego; 
4. muszą bazować na wiarygodnych danych statystycznych.  

Powyższe wymogi są trudne do jednoczesnego spełnienia. Na 
przykład wskaźnik śmiertelności (liczba zgonów na liczbę samocho-
dów, lub na liczbę mieszkańców). Spełnia postulat pierwszy, ale nie 
spełnia postulatów 2 i 3, czyli nie informuje o przyczynach wypad-
ków, ani o osiągnięciach kraju w ich profilaktyce, [9]. 

W celu oceny stanu bezpieczeństwa drogowego różnych re-
gionów Europy, czy świata, trzeba dokonywać okresowych analiz 
porównawczych w tym zakresie. Stosowane praktyki, to różnego 
rodzaju benchmarkingi, których głównym celem jest porównanie 
osiągnięć (tutaj w zakresie bezpieczeństwa drogowego), jak też 
wymiana wiedzy oraz doświadczeń. 

Benchmarking zależy od typu aktywności i grupy docelowej; 
spośród wielu używanych definicji wymieńmy jedną, [11]: „Ciągły 
systematyczny proces rozwoju produktów, usług bądź pracy organi-
zacji, które są rozpoznawane jako reprezentacja najlepszych prak-
tyk w celu ulepszeń organizacyjnych”. 

W dziedzinie bezpieczeństwa drogowego najczęściej rozróżnia 
się cztery modelowe grupy benchmarkingu, [9]:  

1. Benchmarking produktowy  stosowany do porównywania 
współczynnika śmiertelności. 

2. Benchmarking praktyk  stosowany do porównywania wykona-
nia działań związanych z osiągnięciami w zakresie: czynnika 
ludzkiego, drogowym, pojazdów (np. używanie pasów bezpie-
czeństwa, poziom funkcjonalny dróg itd.) 

http://www.euroncap.com/home.aspx
http://www.ancap.com.au/
http://www.safercar.gov/
http://www.nasva.go.jp/mamoru/indexe.html
http://www.eurorap.org/
http://www.ausrap.org/ausrap/
http://www.fia-amd-survey2005.com/automotive/issue6/foundation/article3.html
http://www.usrap.us/home/
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3. Benchmarking strategii  używany do porównywania narodo-
wych programów bezpieczeństwa drogowego, zarządzania i 
struktury organizacyjnej.  

4. Benchmarking zintegrowany  połączenie trzech powyższych 
typów benchmarkingu; używany do porównań między pań-
stwami. 
Wagę i użyteczność benchmarkingu zintegrowanego pokazano 

w wielu pracach, w szczególności wskazać trzeba opracowania: 
[12], [13], tutaj także obszerna bibliografia. Zasadniczymi narzę-
dziami benchmarkingu zintegrowanego są zintegrowane wskaźniki 
bezpieczeństwa drogowego. 

3. MAKRO-WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA 
DROGOWEGO. WSKAŹNIK ROZWOJU 
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO RSDI 

Wskaźniki wyników bezpieczeństwa SPI oraz oceny bezpie-
czeństwa SR nie wyczerpują możliwości opisu bezpieczeństwa 
drogowego. Od dawna wskazywano na potrzebę prac badawczych 
w zakresie metodologii budowy i wykorzystania w polityce bezpie-
czeństwa drogowego tzw. wskaźników zintegrowanych, które w 
sposób kompleksowy pozwalają opisać wpływ różnych działań i 
środków na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sporo 
informacji o makro-wskaźnikach bezpieczeństwa drogowego można 
znaleźć w pracach [14], [11], [9].  

W 2003 roku opublikowano chyba pierwszy udany „model zin-
tegrowanego benchmarkingu”, którego głównym narzędziem był 
„wskaźnik rozwoju bezpieczeństwa ruchu drogowego” (Road Safety 
Development Index, RSDI), [15]. Indeks RSDI został przyjęty przez  
Szwedzką Agencję Rozwoju Międzynarodowego oraz WHO. Na 
bazie tego wskaźnika Europejska Rada Bezpieczeństwa Transpor-
towego opracowała w 2006 roku unijny Index Bezpieczeństwa 
Drogowego (EU Road Safety Performance Index), w skrócie PIN. 

Głównym tworzywem budowy zintegrowanych wskaźników 
bezpieczeństwa drogowego są makro-wymiary bezpieczeństwa 
drogowego, które są istotnie związane z ekspozycją, ryzykiem i 
konsekwencjami wypadków drogowych. Dla budowy wskaźnika 
RSDI zidentyfikowano dziewięć „makro-wymiarów” bezpieczeństwa, 
[15]:  
1. Ryzyko ruchu: liczba ofiar śmiertelnych na liczbę pojazdów. 
2. Ryzyko indywidualne: liczba ofiar śmiertelnych na wielkość 

populacji mieszkańców. 
3. Procentowa zmiana trendu śmiertelności. 
4. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne czynników ryzyka. 
5. Wskaźniki organizacyjno-strukturalne czynników ryzyka. 
6. Wskaźniki związane z pracą policji drogowej i egzekwowaniem 

prawa. 
7. Wskaźniki dotyczące „bezpiecznych pojazdów”. 
8. Wskaźniki dotyczące „bezpiecznych dróg”. 
9. Wskaźniki dotyczące „bezpiecznych użytkowników drogi” (bez-

piecznych zachowań). 
Następnie zestawiono listę makro-wskaźników bezpieczeństwa 

drogowego, które mierzą siłę wpływu (skuteczność) stosowanych 
środków poprawy brd, (tab. 1). Każdy makro-wskaźnik został oce-
niony z punktu widzenia dostępności danych, jakości danych oraz 
typu danych. Więcej szczegółów przynosi praca [15]. 

1. Dostępność danych (W  wysoka, Ś  średnia, N  niska).  
2. Jakość danych (W – wysoka, D – dobra, A – akceptowalna, S – 

słaba, BO – bez oceny).  
3. Typ danych: O – obiektywne; S – subiektywne. Punktem odnie-

sienia dla powyższej typologii danych była baza GLOBESAFE, 
[16].  
 

Tab. 1. Główna lista makro-wskaźników i wymiarów brd [15, s. 56] 
Wymiary podstawowe i wskaźniki brd 1 2 3 

Ryzyko drogowe:  

Współczynnik umieralności (na pojazdo-kilometry): N D O 

Współczynnik umieralności (na osobo-kilometry) N A O 

Współczynniki umieralności na pojazdy: W D O 

Ryzyko indywidualne:  

Współczynnik umieralności na wiek populacji: Ś A O 

Zmiana trendu liczb wypadków śmiertelnych:  Ś A O 

Zachowania użytkowników drogi:  

Procentowe użycie pasów bezpieczeństwa:  Ś A O 

Procentowe użycie kasków bezpieczeństwa:  Ś A O 

Procentowa liczba kierowców ponad legalnym limitem  BAC 
według kotroli policji:                    

N S Obiektywny 

Procentowa liczba kierowców przekraczających ograniczenia 
prędkości wg policji:                                       

N S O 

Zużcie alkoholu na jednego mieszkańca (litrów):  Ś A O 

Minimalny wiek do jazdy:  Ś A O 

Bezpieczeństwo pojazdu:  

Indeks krajowych szacowań wypadków (przedstawienie wypadku 
pojazdu): 

N A O 

Rozprowadzenie pojazdów według wieku:  N A O 

Procentowy udział nowych samochodów:  N A O 

Klasy mas pojazdów (%):  N A O 

Procentowy udział autobusów i autakorów w całkowitej liczbie 
pojazdów: 

W A O 

Procentowy udział pojazdów wliczając także motocykle:  W A O 

Bezpieczeństwo dróg:  

Procentowy udział dróg betonowych: W A O 

Całkowita liczba betonowych dróg (km) na mieszkańca/pojazd: W A O 

Całkowita liczba autostrad/autostrad bezpłatnych (km) na miesz-
kańca/pojazd:  

N S O 

Km autostrad na km dróg betonowych:  N S O 

Krajowe wydatki na drogi (inżynieria/utrzymanie) % PKB:  N S O 

Krajowe wydatki na drogi (pomiary bezpieczeństwa) % GDP:  N S O 

Krajowe wydatki na drogi w stosunku do całkowitej liczby pojaz-
dów:   

N S O 

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:  

Procentowy udział miejskiej populacji:  W A O 

Procentowy udział wieku 15-24 w całkowitej liczbie populacji:  Ś A O 

Gęstość populacji (ludzi na km2):  Ś A O 

Średnia długość życia (lata):  Ś A O 

Popualcja na lekarza:  Ś S O 

Przeciętna ilość dni spędzonych w szpitalu w wyniku wypadków 
drogowych: 

N S O 

Indeks stopnia surowości (liczba zgonów na całkowitą liczbę 
kolizji):   

Ś A O 

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca:   Ś A O 

Procentowy udział bezrobotnych:  Ś S O 

Policja drogowa i jej działania:  

Roczna liczba testów przeprowadzonych alkomatem  (w pojaz-
dach) 

N A O 

Roczna liczba zanotowanych naruszeń prędkości  (w pojazdach):
   

N A O 

Roczna liczba przypadków nieużywania pasów bezpieczeństwa (w 
pojazdach):  

N A O 

Techniczne oceny/ekwipunek dostepny dla policji drogowej:  N BO S 

Struktura organizacyjna systemu brd:  

Rozwój „Narodowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego”:  N BO S 

Poziom współpracy pomiędzy udziałowcami a NGO: N BO S 

Poziom wydatków przeznaczony na pomiary bezpieczeństwa 
drogowego: 

N BO S 

Stopień legislacji, poziom zbiorów danych  i statystyk: N BO S 

Badanie pojazdów:  Ś BO S 

Liczba kampanii narodowych w ciągu ostatnich 3 lat: N A O 

Liczba wydanych praw jazdy na całkowitą liczbę pojazdów: N A O 
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Indeks RSDI ma formę sumy ważonej, [15]: 

RSDI =
i

n

i

i Dw 
1

 (1) 

 
Di  – znormalizowane główne wymiary bezpieczeństwa drogowego;  
wi – wagi przypisane poszczególnym wymiarom bezpieczeństwa 

D i . 

Obliczeniowa postać RSDI jest następująca: 

RSDI =








n

i

i

n

i

ii

w

Xw

1

1  (2) 

 
Xi – standaryzowany wskaźnik bezpieczeństwa drogowego dla i-
tego kraju;  

wi – waga Xi; 0 ≤ wi ≤ 1; 


n

i

iw
1

= 1; 

n – liczba użytych wskaźników bezpieczeństwa drogowego.  
Najczęściej do interpretacji indeksu RSDI dzieli się kraje na trzy 

grupy dokonań w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Stosuje się 
skalę 0 - 100. Grupa 1 - kraje o dużych osiągnięciach brd (> 70); 
grupa 2 - kraje o średnich  osiągnięciach brd (40-70); grupa 3 - kraje 
o niskich  osiągnięciach brd (< 40).  

W tabeli 2 przedstawiono wartości RSDI dla kilku krajów Unii 
Europejskiej. Różnica pozycji rankingowej Hiszpanii wynika z przy-
jętych technik obliczania średniej wpływów makro-czynników skła-
dających się na RSDI.  

 
Tab. 2.  Wartości indeksu RSDI dla wybranych krajów UE,  

[15,  s. 104] 
 RSDI 

technika „prostej 
średniej” 

ranga RSDI 
technika „wag 

subiektywnych” 

ranga 

Szwecja  79,85 1 83,68 1 

UK 74,34 2 76,65 2 

Niemcy  70,73 3 72,23 3 

Holandia  70,44 4 69,88 4 

Francja  61,78 5 63,61 5 

Belgia 51,20 6 50,63 7 

Hiszpania  50,93 7 51,20 6 

Włochy  44,75 8 46,01 8 

PODSUMOWANIE 

Najprościej oblicza się poziom bezpieczeństwa drogowego po-
przez rejestrację i zliczanie „wyników bezpieczeństwa drogowego” 
(road safety outcomes), czyli tych drogowych zdarzeń niepożąda-
nych, które przynoszą straty osobowe lub materialne. Głównym 
„produktem” finalnym ruchu drogowego są wypadki drogowe, dlate-
go liczby wypadków różnych typów lub ofiar wypadków różnych 
kategorii medycznych stanowią podstawowy materiał źródłowy dla 
budowy bardziej złożonych wskaźników bezpieczeństwa drogowe-
go. Gdy chcemy analizować ryzyko wypadków drogowych koniecz-
ne jest dysponowanie różnymi miarami ekspozycji na zagrożenia 
drogowe. Powstają wówczas dalsze bogate możliwości rozwoju 
metodologii budowy wskaźników bezpieczeństwa drogowego.  

Ważnym etapem rozwoju wskaźników bezpieczeństwa drogo-
wego jest identyfikacja głównych „makro-wymiarów” bezpieczeń-
stwa drogowego. Są to wielkości, najlepiej charakteryzujące poziom 
i możliwości sterowania ryzykiem drogowym. To na bazie tych 
makro-wymiarów można budować bardziej złożone wskaźniki bez-

pieczeństwa drogowego, w szczególności wskaźniki kompleksowo 
mierzące zjawisko wypadkowości drogowej. Te zaawanasowane 
metodologicznie narzędzia wskaźnikowe znajdują zastosowanie 
między innymi w międzynarodowych benchmarkingach bezpieczeń-
stwa drogowego, są też nieodzowne w planowaniu i realizacji polity-
ki transportowej na obszarze Unii Europejskiej.  

Tekst referatu nawiązuje do fragmentu rozdziału 2, niedostęp-
nej praktycznie monografii autora, [9]. 
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Development of methodology of road safety indicators  
in the union transport policy 

The article discusses the issue of construction and use of 

road safety indicators in the European Union. Significant 

development of the methodology of construction of these 

indicators took place after 2000, and was the result of the 

then developed EU transport policy for 2000-2010. Within 

the framework of the SafetyNet project, the first manual of 

the " Safety Performance Indicators” (SPI) that provided the 

opportunity to measure, monitor and benchmark the effects of 

implementing various tools to improve road safety. These 

indicators have become an important component of EU road 

transport policy. Further development of research and re-

search has allowed for the development of more complex 

road safety indicators and procedures and tools for monitor-

ing the effectiveness of the various road safety measures. 
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