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STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 
W artykule omówiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-

pomorskiego za lata 2015 - 2016 będących w zarządzaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Scharakteryzowano stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na tych drogach na tle kraju. Przedstawiono strukturę rodzajową zdarzeń drogowych, wypadki 
drogowe a: rodzaj zagospodarowania obszaru do nich przyległego, rodzaj elementu sieci drogowej, czas ich powstania i oko-
liczności, stan nawierzchni spowodowany warunkami pogodowymi, a także przyczyny powstawania wypadków drogowych. 

 

WPROWADZENIE 

Bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad od kilkunastu już lat zleca zewnętrznym jednostkom opraco-
wanie „Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci 
dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego”. Dwie ostat-
nie edycje Raportu, za lata 2013 – 2014 oraz 2015 – 2016 zostały 
opracowane, między innymi, przez autorów niniejszego artykułu. 
Zakres merytoryczny raportów obejmował: 
– stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) na zamiejskich 

drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego na tle 
kraju, 

– charakterystyki zmiany stanu brd obserwowane w rozpatrywa-
nym okresie analizy, 

– charakterystyki kluczowych problemów brd, 
– analizę odcinków szczególnie niebezpiecznych pod względem 

brd oraz zalecenia poprawy na nich stanu brd. 
Raport za okres 2014 – 2016 został opracowany na podstawie 

następujących materiałów i danych źródłowych: 
– raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci 

dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego za lata 
2006-2014, 

– danych o zdarzeniach drogowych (wypadki i kolizje) zaistniałych 
w latach 1999÷2016 na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji 
Wydział Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z Systemu Ewidencji 
Kolizji i Wypadków (SEWiK), a weryfikowanych i przetwarza-
nych w Systemie Ewidencji Zdarzeń Drogowych i Analiz Ru-
chowych (SEZAR) w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, 

– danych o sieci dróg krajowych i występujących na niej natęże-
niach ruchu pozyskanych z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, 

– danych o kosztach zdarzeń drogowych pozyskanych z Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, 

– informacji o zrealizowanych, obecnie realizowanych i planowa-
nych inwestycjach na zamiejskiej sieci dróg krajowych na ob-
szarze województwa kujawsko-pomorskiego, 

– roczników statystycznych wydanych przez Główny Urząd Staty-
styczny, 

– innych, dostępnych danych i materiałów z internetu oraz prze-
prowadzonych przez autorów wizji lokalnych. 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
NA DROGACH KRAJOWYCH BĘDĄCYCH 
W ZARZĄDZANIU GDDKIA ODDZIAŁ 
W BYDGOSZCZY 

Na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego, 
będących w zarządzaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, zareje-
strowano następującą liczbę zdarzeń drogowych i ich skutków 
(w nawiasach podano względny udział danego wskaźnika w stosun-
ku do jego wartości w skali województwa): 
a) 2015 rok: 

– 4 135 kolizji drogowych (~18,1%), 
– 205 wypadków drogowych (�20,3%), 
– 44 ofiary śmiertelne (�28,8%), 
– 257 osób rannych w wypadkach (�22,6%), 

b) 2016 rok  
– 4 909 kolizji drogowych (~19,0%), 
– 231 wypadków drogowych (~22,7%), 
– 63 ofiary śmiertelne (�35,4%), 
– 261 osób rannych w wypadkach (~23,7%). 
„Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 

2020” (opracowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego) w celu realizacji Wizji ZERO (ZERO ofiar śmiertelnych 
na polskich drogach) zakłada realizację wielu działań zmierzających 
do tego, aby do roku 2020 osiągnąć: 
– zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50% 

w stosunku do 2010r., 
– zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 40% 

w stosunku do 2010r. 
Na rys. 1 zamieszczono liczby zabitych i ciężko rannych na 

sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego (lata 
2004 – 2016) oraz prognozowane wartości tych liczb, według Naro-
dowego Programu BRD lata 2010 -2020. Z porównania omawianych 
wielkości wynika, że w roku 2015 osiągnięto zakładany cel zarówno 
w zakresie liczby zabitych, jak i ciężko rannych. Natomiast w 2016r. 
nie osiągnięto zakładanego celu w przypadku liczby zabitych (nie-
stety liczba zabitych była większa o 9 od wartości prognozowanej), 
ale osiągnięto cel w zakresie zmniejszenia liczby ciężko rannych 
(liczba ciężko rannych była mniejsza o 23 od wartości prognozowa-
nej). 
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Koszty zdarzeń drogowych w województwie kujawsko-
pomorskim (wg kosztów z danego roku) są znaczne, ponieważ 
za rok 2015 wyniosły 377,3 mln zł, a za 2016r. 378,3 mln zł. 

2. STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO  
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM  
NA TLE KRAJU 

Przeprowadzone analizy brd wykazały, że województwo kujaw-
sko-pomorskie na tle pozostałych województw charakteryzuje się: 
– bardzo niekorzystnymi wartościami wskaźnika liczby ofiar śmier-

telnych na 100 wypadków; wartość tego wskaźnika wynosząca 
15,18 w 2015r. i 17,49 w 2016r. plasuje województwo 
na 2 miejscu w kraju; wartości te świadczą o dużej ciężkości 
wypadków drogowych występujących na drogach województwa 
kujawsko – pomorskiego, ponieważ wartość tego wskaźnika 
dla kraju wynosi 8,91 za 2015 rok oraz 9,7 za 2016 rok; 

– bardzo korzystnymi wartościami wskaźników pod względem 
liczby rannych na 100 wypadków zarówno w 2015r., 
jak i w 2016r.; wskaźniki te osiągnęły najmniejsze wartości 
w skali kraju; 

– korzystną pozycją w kraju pod względem liczby wypadków na 
100 km dróg; wartości tego wskaźnika wynoszące 5,84 w roku 
2015 oraz 5,90 w roku 2016 są odpowiednio mniejsze o 50% od 
wartości tych wskaźników dla kraju w omawianych latach; 

– niezbyt korzystnymi wartościami wskaźnika liczby zabitych na 
100 km dróg zajmując 11 miejsce w 2015r. oraz 10-te w 2016r.; 

– bardzo dobrymi wartościami wskaźnika liczby rannych na 100 
km dróg; wartości tego wskaźnika wynoszące 6,57 w roku 2015 
i 6,38 w roku 2016 są odpowiednio mniejsze o �47% oraz 
o �44% od wartości tych wskaźników dla kraju w omawianych la-
tach. 
Województwo kujawsko-pomorskie, w latach 2015 – 2016, pod 

względem liczby ludności zajmowało 10-tą pozycję w kraju. Dla 
województwa kujawsko-pomorskiego wartości wskaźników: 
– liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców wynoszące 48,23 

(2015r.) i 48,84 (2016r.) są najmniejszymi w Polsce; 

– liczby zabitych na 100 tys. mieszkańców wynoszące 7,32 
(2015r.) oraz 8,54 (2016r.) plasują województwo na 10 i 8 pozy-
cji w kraju w tych latach; 

– liczby rannych na 100 tys. mieszkańców wynoszące 54,31 
(2015r.) oraz 52,82 (2016r.) są najmniejszymi w Polsce. 
Warto także podkreślić, że dla województwa kujawsko-

pomorskiego za rok 2015 oraz 2016 względne wartości liczby wy-
padków wynoszące odpowiednio 3,1% i 3,0%, liczby ofiar śmiertel-
nych 5,2% i 5,9% oraz liczby rannych 2,9% i 2,6%, w stosunku do 
wartości tych wielkości w skali kraju, są mniejsze niż względny 
udział długości sieci dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej 
województwa w stosunku do długości sieci dróg publicznych 
o nawierzchni utwardzonej w kraju, który wynosi 6,04%. 

Z dalszych analiz wynika, że w latach 2006 ÷ 2016 na drogach 
publicznych województwa kujawsko-pomorskiego występuje ten-
dencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar. W ciągu 10 lat liczba 
ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 48,7%, liczba rannych o 56,9%, 
a liczba wypadków o 50,3%.  

3. CHARAKTERYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH 
POWSTAŁYCH NA DROGACH KRAJOWYCH 
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZANIU GDDKIA ODDZIAŁ  
W BYDGOSZCZY 

Struktura rodzajowa zdarzeń drogowych 

W przedstawianych poniżej wynikach analiz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wszystkie wypadki i kolizje podzielono na 12 grup 
rodzajowych, a mianowicie: zderzenia czołowe, boczne i tylne po-
jazdów, najechanie na pieszego, unieruchomiony pojazd, drzewo 
lub inny obiekt, zaporę kolejową, wybój lub garb, zwierzę, wywróce-
nie się pojazdu, wypadek z pasażerem oraz inne. 

Na rys. 2 zilustrowano strukturę wypadków drogowych i ich 
ofiar w województwie kujawsko-pomorskim dla lat 2015 i 2016. 
Z analizy danych na tym rysunku wynika, że najczęstszymi rodza-
jami wypadków w tych latach były: 
– zderzenia boczne pojazdów - 109 wypadków (25% wszystkich 

wypadków), w których zginęło 27 osób (25,2% wszystkich ofiar 

Rys. 1.  Liczba zabitych i ciężko rannych na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego (będących w zarządzaniu GDDKiA 
Oddział w Bydgoszczy) oraz prognozowana liczba zabitych i ciężko rannych według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego 2013-2020 
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śmiertelnych), a rannych zostało 135 osoby (26,1% wszystkich 
osób rannych); 

– zderzenia czołowe pojazdów - 78 wypadki (17,9% wszystkich 
wypadków), w których zginęło 37 osób (34,6% wszystkich ofiar 
śmiertelnych), a rannych zostało 108 osób (20,8% wszystkich 
osób rannych); 

natomiast najczęstszymi rodzajami kolizji drogowych były: 
– zderzenia boczne pojazdów - 2437 kolizji (26,9% wszystkich 

kolizji); 
– zderzenia tylne pojazdów - 2664 kolizji (29,5% wszystkich koli-

zji). 
Należy również zaznaczyć, że w latach 2015 -2016 aż prawie 

14,9% wypadków oraz 13,6% kolizji drogowych nastąpiło w wyniku 
najechania na drzewo, słup lub inną przeszkodę boczną, co świad-
czy o niebezpiecznym otoczeniu dróg w woj. kujawsko – pomor-
skim. W omawianych latach zarejestrowano również 59 wypadków 
typu najechanie na pieszego, co stanowi 13,5% ogółu wypadków.  

Z analizy zebranych danych wynikło, że począwszy od 2008r. 
obserwuje się tendencję spadkową zderzeń czołowych, bocznych 
i tylnych pojazdów, a także ich ofiar. Na przykład zrejestrowana 
w 2016r. liczba zderzeń czołowych, bocznych i tylnych pojazdów 
zmniejszyła się odpowiednio o ponad 59,6%, 44,4% i 39,7% 
w stosunku do 2008r. W tym samym okresie liczba zabitych będą-
cych skutkiem zderzeń czołowych, bocznych i tylnych pojazdów 
zmniejszyła się odpowiednio o: 8,0%, 9,5% i 11,1%, a rannych 
o: 70,4%, 50,7% i 50,0%. 

Korzystnie w ostatnich latach, pod względem bezpieczeństwa 

ruchu, przedstawia się sytuacja w przypadku najechań na pieszego. 
Z analizy danych wynika, że począwszy od 2008r. notuje się ten-
dencję spadkową tego rodzaju wypadków i ich ofiar. Zrejestrowana 
w 2016r. liczba najechań na pieszego zmniejszyła się o 63,3% 
w stosunku do 2008r. W tym samym okresie liczba zabitych będą-
cych skutkiem tego rodzaju wypadków zmniejszyła się o 74,1%, 
a rannych o 60,3%. W omawianym okresie wzrosła natomiast liczba 
wypadków typu najechanie na przeszkodę boczną typu drzewo, 
słup czy inny obiekt o 2,9%, ale zmalała liczba ofiar tego typu wy-
padków: zabitych o 80,0% i rannych o 2,1%. 

Wypadki drogowe a rodzaj zagospodarowania obszaru 
przyległego do drogi krajowej 

Charakterystykę liczbową wypadków drogowych w zależności 
od rodzaju zagospodarowania obszaru przyległego do dróg krajo-
wych, tj. zabudowany i niezabudowany, przedstawiono w tabeli 1. 
Dane dotyczą lat 2015 – 2016 i nie obejmują dróg krajowych traso-
wanych przez miasta grodzkie województwa kujawsko-
pomorskiego, tj. Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek. 

Z analizy danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, że ponad 
77% wypadków wystąpiło na terenie niezabudowanym, a ich cięż-
kość (mierzona liczbą zabitych na 100 wypadków) wynosząca 30 
jest 2,5 razy większa w stosunku do terenu zabudowanego. Nie 
stanowi to zaskoczenia, ponieważ drogi krajowe w województwie 
kujawsko-pomorskim na zdecydowanej ich długości trasowane są 
po terenie niezabudowanym, a kierowcy pojazdów osiągają na nich 
duże prędkości, bardzo często przekraczające wartości prędkości 

 
Rys. 2. Struktura wypadków drogowych i ich ofiar w latach 2015-2016 
 

Tab. 1.  Charakterystyka liczbowa wypadków drogowych w zależności od rodzaju zagospodarowania obszaru przyległego  
do dróg krajowych za lata 2015 – 2016 

Obszar 
Wypadki Zabici Ranni Ofiary 

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] 
Rok 2015 

Zabudowany 48 23 6 14 58 23 64 21 
Niezabudowany 157 77 38 86 199 77 237 79 

SUMA 205 100 44 100 257 100 301 100 
Rok 2016 

Zabudowany 52 23 6 10 54 21 60 19 
Niezabudowany 179 77 57 90 207 79 264 81 

SUMA 231 100 63 100 261 100 324 100 
Lata 2015 - 2016 

Zabudowany 100 22.9 12 10.6 112 22.6 124 20.3 
Niezabudowany 336 77.1 101 89.4 384 77.4 485 79.7 

SUMA 436 100 113 100 496 100 609 100 
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dopuszczalnej. Niepokojącym jest jednak fakt 50% zwiększenia 
ofiar śmiertelnych w roku 2016, w stosunku do roku 2015, na terenie 
niezabudowanym. Najczęstszymi rodzajami wypadków drogowych 
były: 
a) na obszarach zabudowanych: 

– najechania na pieszego – 18 wypadków w roku 2015 oraz 
17 w roku 2016, co stanowiło łącznie w tych latach ~35% 
wszystkich wypadków na tym obszarze, 

– zderzenia boczne pojazdów – 13 wypadków w roku 2015 
oraz 12 w roku 2016, co stanowiło łącznie w tych latach 
~25% wszystkich wypadków na tym obszarze, 

– zderzenia tylne pojazdów – 8 wypadków w roku 2015 oraz 8 
w roku 2016, co stanowiło łącznie w tych latach ~16% 
wszystkich wypadków na tym obszarze; 

b) na obszarach niezabudowanych: 
– zderzenia boczne pojazdów – 36 wypadków w roku 2015 

oraz 48 w roku 2016, co stanowiło łącznie w tych latach 
~25% wszystkich wypadków na tym obszarze, 

– zderzenia czołowe pojazdów – 36 wypadków w roku 2015 
oraz 28 w roku 2016, co stanowiło łącznie w tych latach 
~19% wszystkich wypadków na tym obszarze, 

– najechanie na drzewo, słup, inny obiekt drogowy – 26 wy-
padków w roku 2015 i 34 w roku 2016, co stanowiło łącznie 
w tych latach ~17,9% wszystkich wypadków na tym obsza-
rze. 

Z powyższego wynika, że głównym zagrożeniem w ruchu dro-
gowym na obszarach zabudowanych są najechania na pieszego, 
natomiast na obszarach niezabudowanych zderzenia boczne 
i czołowe pojazdów.  

Wypadki drogowe a rodzaj elementu sieci drogowej 

Jedną z podstaw działań zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego jest znajomość występowania wypad-
ków drogowych na poszczególnych elementach sieci dróg. W tabe-
li 2 przedstawiono liczbę wypadków i ich ofiar (lata 2015 – 2016) 
w zależności od rodzaju elementu sieci dróg krajowych. Z analizy 
tych danych wynika, że w 2015 roku 66,3% wypadków drogowych 
wystąpiło na odcinku prostym i 65,4% w roku 2016. Wynika to nie-
wątpliwie z faktu, że odcinki proste stanowią najczęstsze i łącznie 
najdłuższe elementy sieci drogowej. Wypadki na prostych charakte-
ryzują się bardzo dużą ciężkością bo wynoszącą 27 zabitych na 100 
wypadków w 2015 r. oraz 28 w 2016r. (tabela 2). Jednak największą 
ciężkością w 2016r. charakteryzowały się wypadki zarejestrowane 
na łukach w planie drogi i odcinkach drogi położonych na spadkach 
i wzniesieniach (33 zabitych na 100 wypadków). Są te elementy 
sieci wymagające często od kierowcy pojazdu dużych umiejętności 
jazdy, a przede wszystkim dostosowania prędkości do geometrii 
drogi. 

Warto podkreślić, że począwszy od 2008r. obserwuje się wy-
raźną tendencję spadkową liczby wypadków i ich skutków na odcin-

kach prostych, niebezpiecznych zakrętach oraz spadkach i wznie-
sieniach, a także na obszarach skrzyżowań. Przykładem może być 
fakt, że w ciągu ostatnich 9 lat na odcinkach prostych liczba wypad-
ków zmniejszyła się o 49,3%, liczba zabitych o 43,2%, a rannych 
o 54,5%. Analogiczne dane dla obszaru skrzyżowań wynoszą od-
powiednio: 25,9%, 46,7% oraz 43,4%.  

Wypadki drogowe w aspekcie czasu ich powstawania 
i okoliczności 

Z analizy danych dotyczących liczby wypadków drogowych 
i ich skutków w poszczególnych miesiącach na drogach krajowych 
województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2015 – 2016 wynika, 
że rozkład tych liczb dość dobrze odpowiada rozkładom natężeń 
ruchu na drogach krajowych w ciągu roku. Największe natężenia 
ruchu na tych drogach występują w okresie od maja do października 
i w tych miesiącach również obserwuje się największą liczbę wy-
padków i rannych. Natomiast najmniejszą liczbę wypadków i ich 
skutków rejestruje się w lutym, kiedy natężenia ruchu na drogach 
zamiejskich są już zdecydowanie mniejsze niż w miesiącach letnich. 
Taki rozkład liczby wypadków drogowych i ich skutków wyraźnie 
świadczy o bardzo  dużym wpływie natężenia ruchu na poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Charakter zmian w ciągu doby liczby wypadków i ich skutków 
jest także analogiczny do charakteru zmian w ciągu doby natężeń 
ruchu drogowego. Stąd największa liczba wypadków w latach 2015 
– 2016 wystąpiła pomiędzy godzinami 14.00 a 19.00 i wyniosła 
36,0% wszystkich wypadków podczas doby. Również w tych 
godzinach zarejestrowano największą liczbę rannych 31% (2015r.) 
i 41% (2016r.) w stosunku do wszystkich rannych podczas doby. 
W roku 2015 największa liczba zabitych wystąpiła pomiędzy godz. 
16.00 a 17.00 16%. Natomiast w roku 2016 pomiędzy godz. 11.00 
a 12.00 oraz 14.00 a 15.00 - 28,6% wszystkich zabitych w dobie. 
Najmniejszą liczbę wypadków i ich skutków zarejestrowano w go-
dzinach nocnych od 1.00 do 4.00. 

Wypadki drogowe a stan nawierzchni spowodowany 
warunkami pogodowymi 

Stan nawierzchni spowodowany warunkami pogodowymi i wy-
nikające stąd jej właściwości przeciwpoślizgowe są niezwykle waż-
ne ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bowiem od tych 
właściwości zależy na przykład długość drogi hamowania, czy 
warunki stateczności pojazdu na łuku w planie drogi. 

Analiza danych zamieszczonych na rys. 3, dotyczących liczby 
wypadków drogowych i ich ofiar w zależności od stanu nawierzchni 
w latach 2015 - 2016 wskazuje, że największa liczba wypadków 
drogowych wystąpiła przy suchym stanie nawierzchni (64,4%), 
a najmniejsza przy oblodzonej nawierzchni (2,1%). Największą 
liczbę zabitych, w omawianych latach, zarejestrowano przy suchym 
stanie nawierzchni. Jednak największą ciężkością wypadków, mie-
rzoną liczbą zabitych na 100 wypadków, charakteryzowały się te, 

Tab. 2.   Liczba wypadków i ich ofiar w zależności od rodzaju elementu sieci drogowe w latach 2015 – 2016 

Miejsce zdarzenia 
Wypadki Zabici Ranni Liczba 

zabitych na 100 
wypadków liczba [%] liczba [%] liczba [%] 

2015 
odcinek prosty 136 66,3 37 84,1 163 63,4 27 

niebezpieczny zakręt, spadek, wierzchołek, 
wzniesienie 

38 18,5 5 11,4 49 19,1 13 

obszar skrzyżowania 31 15,1 2 4,5 45 17,5 6 
razem 205 100 44 100 257 100 21 

2016 
odcinek prosty 151 65,4 42 84,1 173 63,4 28 

niebezpieczny zakręt, spadek, wzniesienie 40 17,3 13 11,4 45 19,1 33 
obszar skrzyżowania 40 17,3 8 4,5 43 17,5 20 

razem 231 100 63 100 257 100 27 
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które wystąpiły przy oblodzonym stanie jezdni. Dla tego stanu jezdni 
wartość omawianego wskaźnika ryzyka była 1,8 razy większa niż 
dla jezdni suchej i nawierzchni mokrej (lata 2015 oraz 2016). 

 

 
Rys. 3. Liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w zależności 
od stanu nawierzchni w latach 2015 – 2016 

Przyczyny powstawania wypadków drogowych 

Dane o wypadkach drogowych, które wystąpiły w latach 2015 – 
2016 na drogach krajowych woj. kujawsko – pomorskiego, dotyczą-
ce powstawania zdarzeń drogowych z powodu błędu człowieka 
przedstawiono na rys. 4. Należy zaznaczyć, że są to dane pozyska-
ne z kart wypadków sporządzanych przez Policję. Wykazują one, 
że prawie wszystkie zdarzenia drogowe są wynikiem błędu człowie-
ka, natomiast udział środowiska drogi (czynniki związane z drogą, 
warunkami atmosferycznymi i cechami otoczenia drogi) jest zniko-
my. Wyniki badań zagranicznych i krajowych wykazują, że użytkow-
nik drogi ma wpływ na powstanie 93-98% zdarzeń drogowych, 
a środowisko drogi co najmniej 30%. 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że:  
– najczęstszą przyczyną powstawania wypadków drogowych oraz 

ich ofiar były inne nieprawidłowe zachowania kierujących pojaz-

dami (pod tym pojęciem należy rozumieć nieprawidłowe wyko-
nywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymija-
nie, skręcanie, zawracanie, zmiana pasów ruchu, zatrzymanie, 
postój, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów); nieprawidłowe zachowanie kierujących pojaz-
dami było przyczyną 191 wypadków (43,8% ogółu wypadków), 
w których zginęły 53 osoby (49,5% wszystkich ofiar śmiertel-
nych) oraz zostało rannych 223 osób (43,1% ogółu rannych); 

– wśród przyczyn wypadków na drugim miejscu było niedostoso-
wanie prędkości do warunków ruchu – 118 wypadków (27,1% 
wszystkich wypadków); 

– największymi ciężkościami charakteryzowały się wypadki 
z nieustalonych przyczyn - wskaźnik ciężkości dla nich wyniósł 
aż 42 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków oraz nieprawidłowy-
mi zachowaniami pieszych - wskaźnik ciężkości dla nich wyniósł 
37 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków oraz wypadki. 
Wystąpił tylko jeden wypadek drogowy (wg danych Policji), 

w wyniku którego 1 osoba została ranna z przyczyn będących poza 
kierującymi pojazdami i pieszymi (pożar pojazdu, nie-sprawny tech-
nicznie pojazd, niewłaściwy stan jezdni, nieprawidłowa organizacja 
ruchu, nie-prawidłowo działająca sygnalizacja świetlna). 

Liczby wypadków i ich ofiar spowodowane nieprawidłowym za-
chowaniem pieszych w latach 1999 – 2014 przedstawiono w tabe-
li 3. 

Z analizy tych danych wynika, że w ostatnich pięciu latach wy-
stępuje tendencja spadkowa zarówno w odniesieniu do liczby wy-
padków, jak i ich ofiar. Na przykład liczba wypadków w roku 2016 
zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 o 50%, liczba rannych 
o 55%, a liczba zabitych o 40%. 

Z analizy danych dotyczących liczby wypadków i ich ofiar spo-
wodowanych nieprawidłowym zachowaniem kierujących pojazdami 
w latach 1999 – 2016 wynika, że zarówno liczba wypadków, jak i ich 
ofiar w ostatnich latach ulega zmniejszeniu. Na przykład w ciągu 
ostatnich dziesięciu ostatnich lat zmniejszyła się liczba zabitych 
w wypadkach spowodowanych: 
– niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu o 68,6%, 
– nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu o 50%, 
– innymi nieprawidłowymi zachowaniami kierujących pojazdami o 

25%. 

 
Rys. 4.   Liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych wg zachowania uczestników zdarzeń w latach 2015-2016 
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 PODSUMOWANIE 

Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
krajowych zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy 
stanowią bardzo ważny i cenny materiał będący podstawą działań 
zmierzających do zmniejszenia zagrożenia na tych drogach. Wyniki 
analiz wskazały obszary przedsięwzięć w zakresie poprawy brd, 
w których osiągnięto bardzo wyraźne, korzystne zmiany. Wskazały 
jednak także te obszary, którym należy poświęcić jeszcze wiele 
uwagi, aby osiągnąć pożądany poziom warunków i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W wielu jednak przypadkach, jak wskazują do-
tychczasowe doświadczenia, osiągnięcie znacznej poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa 
kujawsko-pomorskiego wymagać będzie kontynuowania wielu 
przedsięwzięć natury inwestycyjnej i organizacyjnej (np. zarządza-
nie prędkością), co wymagać będzie zaangażowania bardzo znacz-
nych środków finansowych. 
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The state of road safety for the years 2015 -2016  
on the national road network of the Kujawsko-Pomorskie 

voivod-ship managed by GDDKiA Department in Bydgoszcz 

The article presents the state of road safety for the years 
2015 -2016  on the national road network of the Kujawsko-
Pomorskie voivodship managed by GDDKiA Department in 
Bydgoszcz. Traffic safety on these roads has been assessed 
against the background of the whole country. In the article is 
presented: generic structure of road accidents, the type of 
development of the area near to them, type of road network 
element, their time and circumstances, pavement condition 
caused by weather conditions and also causes of road acci-
dents. 
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Tab. 3. Liczby wypadków i ich ofiar spowodowane nieprawidłowym zachowaniem pieszych w latach 1999 – 2016 

Przyczyna    Rok 
Wypadki Zabici Ranni 

liczba 1999 = 100% liczba 1999 = 100% liczba 1999 = 100% 
ni

ep
ra

w
id
ło

w
e 

za
ch

ow
an

ie
  p

ie
sz

yc
h 

1999 70 100,0 31 100,0 50 100,0 
2000 70 100,0 30 96,8 40 80,0 
2001 60 85,7 13 41,9 50 100,0 
2002 60 85,7 16 51,6 50 100,0 
2003 50 71,4 13 41,9 50 100,0 
2004 65 92,9 18 58,1 50 100,0 
2005 40 57,1 18 58,1 30 60,0 
2006 50 71,4 12 38,7 45 90,0 
2007 70 100,0 2 6,5 40 80,0 
2008 50 71,4 21 67,7 40 80,0 
2009 50 71,4 19 61,3 40 80,0 
2010 40 57,1 11 35,5 40 80,0 
2011 40 57,1 14 45,2 30 60,0 
2012 30 42,9 10 32,3 20 40,0 
2013 22 31,4 8 25,8 14 28,0 
2014 15 21,4 9 29,0 6 12,0 

 2015 15 21,4 5 16,1 11 22,0 
 2016 15 21,4 6 19,4 9 18,0 
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