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RYZYKO WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO I MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA 

 

W artykule podjęto próbę zastosowania metod analizy ryzyka w celu określenia stopnia zagrożenia związanego ze  zdarze-

niami drogowymi z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane 

uzyskane z firm ubezpieczeniowy, obejmujące  zgłoszone przez kierowców  przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Wykorzystując metody analizy danych określono główne gatunki zwierząt biorące udział z zdarzeniach drogowych i będące 

jednocześnie przyczyną najwyższych kosztów finansowych związanych z wypłatą roszczeń z tytułu likwidacji szkód. Przy zasto-

sowaniu wybranych metod  analizy ryzyka określono poziom zagrożeń wystąpienia zdarzenia drogowego w odniesieniu do 

gatunków najczęściej biorących w nich udział. Następnie zaproponowano plan postępowania z wyznaczonymi zagrożeniami z 

uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ich wystąpienia. 

 

WSTĘP 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt są bardzo ważnym za-
gadnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego  i charakteryzują się 
rosnącym nasileniem. W Polsce  w okresie ostatnich dziesięciu lat 
odnotowano blisko dwieście tysięcy zdarzeń drogowych w na skutek 
najechania na zwierzę. W ich wyniku śmierć poniosło 69 osób a 
ponad 2000 odniosło poważne obrażenia ciała. Skutkiem wypadków 
i kolizji ze zwierzętami są wymierne straty materialne związane z 
likwidacją powstałych szkód i wypłatą przez firmy ubezpieczeniowe 
odszkodowań, wynikających ze strat rzeczowych i osobowych. 
Rosnący problem kolizji ze zwierzętami skłania do poszukiwania 
metod pozwalających na jego skuteczne ograniczenie. Jednym z 
elementów mogących się przyczynić do poznania uwarunkowań 
występowania zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jest  osza-
cowanie ryzyka jego powstania w odniesieniu do poszczególnych 
gatunków zwierząt. Prawdopodobieństwo kolizji z określonym ga-
tunkiem zwierząt wynika z jego liczebności, właściwości biologicz-
nych,  trybu życia, rozbudowy infrastruktury drogowej i kolizji z 
korytarzami migracyjnymi. Z danych wynika, że na polskich drogach 
najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem dzików, 
saren, jeleni. W ostatnich latach do tej grupy zalicza się również 
łosie. 

Celem pracy jest ocena ryzyka wystąpienia zdarzeń drogowych 
z udziałem wybranych gatunków zwierząt oraz możliwości jego 
ograniczenia. 

1. METODOLOGIA  

W ocenie skuteczności przeciwdziałania zdarzeniom drogowym 
z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego wykorzystano 
możliwość identyfikacji i analizy ryzyka związanego z występowa-
niem zjawiska w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez firmy 
ubezpieczeniowe z tytułu wypłat odszkodowań OC/AC. Głównymi 
elementami wpływającymi na identyfikacje ryzyka były rodzaje 
zdarzeń powodujące kolizje i wypadki drogowe z udziałem zwierząt 
[1]. Zidentyfikowane ryzyka zostały sklasyfikowane w odniesieniu do 
gatunków zwierząt, które w takich zdarzeniach najczęściej brały 
udział [2]. Każde zdiagnozowane zagrożenie zostało opisane w 

odniesieniu do obecnie realizowanych działań mających na celu 
ograniczanie ryzyka. 

 Prawdopodobieństwo występowania zdarzenia zostało obli-
czone na podstawie procentowego udziału każdego sklasyfikowa-
nego gatunku w odniesieniu do wszystkich uwzględnionych w ba-
daniach przypadków w skali 1-5. Waga [skutek zdarzenia] również 
w skali 1 do 5 została sklasyfikowanie na podstawie kwot, wypłaco-
nych przez ubezpieczyciela w odniesieniu do gatunku zwierzęcia, 
które brało udział w zdarzeniu drogowym. Ocena ryzyka została 
określona  na podstawie przygotowanej macierzy ryzyka. Zgodnie z 
przyjętymi kryteriami ryzyko zostało opisane w skali od 1 [bardzo 
małe] do 25 [bardzo wysokie]. Następnie dokonano analizy ryzyka w 
odniesieniu do poziomu dopuszczalności. W zależności od uzyska-
nego wyniku każdy element analizy został opisany w kontekście 
czynności, które należy podjąć w celu ograniczania jego występo-
wania.[3,4,5] 

2. IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYKA 

Identyfikację ryzyka w rozpoczęto od wstępnej analizy danych 
firm ubezpieczeniowych, które uwzględniały następujące informacje:  
– rodzaj zdarzenia, 
– rodzaj szkody, 
– opis zdarzenia  
– wysokość kwoty wypłaconego odszkodowania 

Rodzaj zdarzenia grupował zarejestrowane przypadki jako „ko-
lizja drogowa” lub „wypadek drogowy”. Ze względu na fakt, że  
analiza danych była prowadzona pod kątem poszkodowanych 
zwierząt bez uwzględniania osób  grupę  ujednolicono i w dalszych 
obliczeniach wykorzystano wszystkie zarejestrowane rodzaje zda-
rzeń. 

Według  firm ubezpieczeniowych szkody klasyfikowane są jako 
„szkody rzeczowe” lub „szkody osobowe”. Szkody rzeczowe mają 
odniesienie tylko do elementów materialnych [uszkodzenia pojaz-
dów], szkody osobowe powstają wtedy, gdy poszkodowanymi w 
zdarzeniu drogowym są ludzie. W przypadku tego badania zarówno 
szkody rzeczowe jak i osobowe powstały na skutek  zdarzeń dro-
gowych ze zwierzętami stąd w dalszej analizie obie kategorie szko-
dy włączono do jednego zbioru danych 
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Następną kategorią danych ewidencjonowanych przez firmy 
ubezpieczeniowe jest „opis zdarzenia”. Na podstawie tej kategorii 
zostały wyselekcjonowane gatunki zwierząt biorących udział w 
zdarzeniach drogowych.  W związku z tym iż firmy ubezpieczeniowe 
nie mają w obowiązku prowadzenia ewidencji gatunków zwierząt 
biorących udział w zdarzeniu ich określenie przeprowadzono  anali-
zując opis zdarzenia sporządzany przez policję na miejscu lub na 
podstawie relacji kierowców zgłaszających szkodę. Zastosowana 
metoda pozwoliła określić gatunek zwierząt biorących udział w 
zdarzeniu w 95%. Na tej podstawie wyselekcjonowano następujące 
gatunki zwierząt: 
– Dzik, 
– Sarna, 
– Kot, 
– Pies, 
– Zając, 
– Ptactwo, 
– Zwierzęta gospodarskie. 

 
W kategorii zwierzęta gospodarskie uwzględniono takie gatunki 

jak: owce, kozy, krowy, kaczki, gęsi, jednak ze względu na bardzo 
małą liczebność  zaliczono je do jednej grupy.  

Wg danych firm ubezpieczeniowych na podkarpacku w roku 
2014 odnotowano 450 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, ich 
liczbę z uwzględnieniem uczestniczących gatunków przedstawiono 
na rysunku 1. 

 
Rys. 1 Ilość zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie woj. 
podkarpackiego 
 

Procentowy rozkład występowania zdarzeń został przedsta-
wiony na rysunku 2. Zestawienie zostało przygotowane w celu 
przyporządkowania odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa 
wystąpienia, które przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1.  Skala występowania prawdopodobieństwa[6] 

1 2 3 4 5 

Bardzo niskie Niskie średnie Wysokie Bardzo wysokie 

0 – 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80 % 80% - 100 % 

 
Rys. 2- Procentowy udział gatunków zwierząt w odniesieniu do 
wszystkich zarejestrowanych zdarzeń drogowych 

W analizie ryzyka określony został również parametr o nazwie 
– Waga (skutek zdarzenia). W przypadku prowadzonej analizy jako 
wagę potraktowano koszt odszkodowania, które zostało wypłacone 
w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym z udziałem zwierząt. 
Wagę sklasyfikowano w przedziale od 1 do 5, w zależności od 
kwoty jaką wypłacono zgodnie z zasadami przestawionymi w tabeli 
3). W związku z tym, że zdarzenia grupowane zostały wg gatunków 
zwierząt uczestniczących, kwoty wypłat również ujednolicono 
względem tych grup. Liczbę zdarzeń drogowych oraz kwoty  wypła-
conych odszkodowań w zależności od gatunków zwierząt uczestni-
czących przedstawia tabela 2. 

 
Tab. 2. Liczba zdarzeń drogowych i wysokość odszkodowań z 

uwzględnieniem gatunków zwierząt 

Gatunek zwierzęcia Ilość zdarzeń Wysokość odszkodowań 

Dzik 18        55 461,00 zł  

Zwierzęta gospodarskie 36      171 537,00 zł  

Kot 6        10 218,00 zł  

Pies 93      349 779,00 zł  

Ptactwo 6          3 435,00 zł  

Sarna 279   1 258 464,00 zł  

Zając 12        30 549,00 zł  

 
Po określeniu skali oceny prawdopodobieństwa i wagi została 

stworzona tabela, na podstawie której obliczono indeks ryzyka RPV 
[prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka]. RPV obliczono mnożąc 
przez siebie odpowiednio wartość prawdopodobieństwa [P] x Wagę 
[W]. w tabeli (tabela 4) poniżej przedstawiono szczegółowe dane. 

W dalszej kolejności oszacowano poziom ryzyka uwzględniając 
informacje zawarte w macierzy ryzyka (tabela 5), a następnie opi-
sano dopuszczalność ryzyka jak również niezbędne działania w celu 
ograniczania występowania danego zagrożenia (tabela 6) 

Uwzględniając oszacowaną dopuszczalność ryzyka określono 
zdarzenia z którymi gatunkami zwierząt obarczone największym 
ryzykiem wystąpienia a ich skutki niosą wysokie straty finansowe. 
Dane te przedstawiono w tabeli  7. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stwierdzono, że 
największym ryzykiem wystąpienia zdarzenia drogowego w odnie-
sieniu do wypłat odszkodowań obarczone są kolizje z sarnami 
(zagrożenie duże). W dalszej kolejności kolizje z psami (zagrożenie 
średnie) oraz kolizje z dzikami, kotami, zwierzętami gospodarskimi i 
zającami (zagrożenie małe). Najmniejsze zagrożenie niosą ze sobą 
kolizje z ptactwem. Określone są one jako zagrożenie bardzo małe i 
pominięte w dalszej części badania [4,5]. 

3. POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM 

Z przeprowadzone analizy ryzyka wynika iż największe zagro-
żenia powodują zdarzenia drogowe, w których udział biorą sarny. 
Analiza wykazała iż ryzyko dla tego gatunku zostało oszacowane na 
poziomie niedopuszczalnym. W konsekwencji wymusza to wdroże-
nie planu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tej grupy z podej-
ścia aktywnego lub pasywnego. 

3.1. Aktywne sterowanie ryzykiem 

W ramach aktywnego sterownia ryzykiem, które polega na od-
działywaniu na przyczyny występowania można ryzyko akceptować, 
unikać, przenosić lub obniżać (tabela 8). 

W związku z charakterystyką zdarzeń, które mają wpływ na 
opisane wyżej zjawisko zdarzeń drogowych w planie postępowania 
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odrzucona zostanie możliwość unikania ryzyka. Odrzucenie jej 
podyktowane jest tym iż priorytetowym celem podjętych działań jest 
ochrona zdrowia i życia ludzi i zwierząt w odniesieniu do kolizji 
drogowych, wiec zakładanie iż świadomie unikamy ryzyka jest 
niedopuszczalne [5]. 

Tab. 8. Postępowanie z ryzykiem 

Akceptowanie 
Świadome akceptowanie ryzyka na poziomie akcepto-
walności 

Obniżanie 
Polega na wdrażaniu dodatkowych zabezpieczeń 
(podejmowanie działań prewencyjnych) 

Przenoszenie Przenoszenie ryzyka na inny podmiot 

Unikanie Zaprzestanie użytkowania danego zasobu 

 
W przypadku kolizji z sarnami należy uwzględnić pewien sto-

pień akceptowalności zdarzeń, albowiem nie jest całkowite możliwe 
wyeliminowanie zjawiska ze względu na bardzo dużą ilość czynni-
ków wpływających na występowanie tych zdarzeń [3,6]. 

Przenoszenie ryzyka jest również bardzo skomplikowanym 
elementem w odniesieniu do zdarzeń drogowych ze zwierzętami. 
Zakładając iż plan postępowania odnosimy do zdrowia i życia czło-
wieka to można założyć iż odpowiednie zasoby można ubezpieczyć, 
tak w odniesieniu do życia i zdrowia zwierząt uczestniczących w 
zdarzeniach ubezpieczanie poszczególnych jednostek jest niemoż-
liwe [6,7,8,9]. 

Największym obszarem, na którym należy skupić uwagę jest 
obniżanie ryzyka. Obniżanie ryzyka polegają na podejmowaniu 
działań prewencyjnych, mających na celu wprowadzanie mechani-
zmów dzięki którym wskazane zagrożenie może zostać w przyszło-
ści zredukowane do poziomu niższego. 

Działania te swoim zakresem obejmować mogą bardzo szero-
ką grupę zagadnień. Zagadnienia te można podzielić na środki 
prewencyjne w odniesieniu do: kierowców, pojazdów oraz metod 
zabezpieczeń dróg [10,11,12,13]. 

W przypadku kierowców największy nacisk należy postawić na 
szkolenia uświadamiające, których celem powinno być zdobycie 
wiedzy na temat skutków takich zdarzeń zarówno w odniesieniu do: 
zdrowia i życia kierowców i pasażerów, strat materialnych związa-
nych z uszkodzeniami pojazdów oraz z długoterminowymi konse-
kwencjami dla ekosystemu związanymi z śmiertelnością zwierząt na 
drogach [10,14]. 

W odniesieniu do działań prewencyjnych związanymi z pojaz-
dami uwagę należy skupić na opracowywaniu u wdrażaniu nowych 
technologii oraz mechanizmów, które powinny być uwzględnianie w 
procesie konstrukcji pojazdów. Mechanizmy te powinny być opra-
cowane  tak, aby w efektywny sposób miały możliwości ogranicza-
nia występowania kolizji drogowych. W tym aspekcie można wska-
zać montaż odpowiedniego oświetlenia lub wykorzystanie urządzeń 
odstraszających [12,15]. 

Najwięcej jednak działań już podejmowanych można zaobser-
wować w odniesieniu do zabezpieczania terenów znajdujących się 
bezpośrednio przy szlakach komunikacyjnych [10,16,17]. W związ-
ku w bardzo intensywną rozbudową sieci drogowej na terenie woj. 
podkarpackiego nowe inwestycje dróg ekspresowych oraz autostrad 
uwzględniają w procesie projektowania tworzenie korytarzy dla 

zwierząt oraz grodzenie dróg [13,15]. Mimo to przypadki kolizji i 
wypadków drogowych ze zwierzętami nadal się pojawiają i nadal 
istnieje potrzeba podejmowania działań prewencyjnych w tym 
aspekcie. Proponowanymi rozwiązaniami mogą być:  

Wprowadzenie procedur, które wymuszałyby na odpowiednich 
organach konieczność ewidencjonowania czynników, które mają 
wpływ na wystąpienie zdarzenia (data, pora roku i dnia, gatunek 
zwierzęcia, warunki pogodowe itp.). 

Posiadając model ewidencjonowania zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt koniecznym byłoby stworzenie mapy zagrożeń 
poprzez monitorowanie dróg i wyznaczanie miejsc w których naj-
częściej takie zdarzenia się pojawiają. 

Na podstawie mapy zagrożeń wdrążenie odpowiednich metod 
zabezpieczeń fizycznych na  wyznaczonych odcinkach dróg. Dodat-
kowo posiadając informacje o miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych można dokładniej skupić się na szkoleniach uświadamiających 
kierowców w odniesieniu do czynników które takie zdarzenia deter-
minują. 

3.2. Pasywne sterowanie ryzykiem 

Pasywne sterowanie ryzykiem skupia się na zabezpieczaniu 
przed ewentualnymi stratami i w odniesieniu do zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt koncentruje się na wykorzystywaniu mechani-
zmów ubezpieczeniowych, akcjach uświadamiających oraz znako-
waniu dróg. Mechanizmy te są uzasadnione z punktu widzenia 
zarządzania ryzykiem natomiast efekty nie zawsze są współmierne 
z oczekiwanymi wynikami. Ubezpieczenia nie zawsze obejmują 
zakresem wszystkie skutki takich zdarzeń. Często zdarza się rów-
nież iż kierowcy posiadający świadomość iż są ubezpieczeni od 
takich zdarzeń nie przywiązują odpowiedniej wagi do zachowania 
na drogach w miejscach szczególnie narażonych na ich występo-
wanie. Akcje uświadamiające jako skuteczna metoda ograniczenia 
ryzyka na drogach, lecz ze względu na małe środki finansowe prze-
znaczane na ich realizacje nie trafiają do szerszej grupy docelowej. 

WNIOSKI 

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że najbardziej na-
rażonym  na udział w zdarzeniach drogowych gatunkiem  zwierząt 
są sarny. Mniej narażone są pozostałe sklasyfikowane zwierzęta, co 
nie zmienia faktu iż również kolizje i wypadki z ich udziałem należy 
uwzględnić przygotowując procedury i wdrażając metody ograni-
czania występowania zdarzeń. Należy jednak zaznaczyć należy  ze 
względu na szczególne ryzyko kolizji z sarnami sarny  proces wdra-
żania procedur prewencyjnych należy rozpocząć od tego gatunku. 
Dodatkowo mechanizmy prewencyjne uwzględniające uświadamia-
nie kierowców o konsekwencjach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt należy prowadzić regularnie. Aspekty techniczne dotyczą-
ce montowania urządzeń w pojazdach są również istotne należy 
jednak mieć na uwadze iż proces projektowania takich urządzeń 
jest kosztowny i nie zawsze możliwy do wdrożenia w krótkim okre-
sie czasu, stąd należy je uznać za działania systemowe i długofalo-
we. 

Tab. 3. Waga zdarzenia w odniesieniu do kosztów odszkodowania 
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Tab.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 

 
 

 
Tab. 5. Macierz ryzyka 

 
 
 

Tab. 6. Szacowanie poziomu ryzyka 
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Tab. 7. Dopuszczalność ryzyka 
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Reducing the prevalence of road accidents involving animals 
– risk analysis 

Authors of this article attempts to use risk analysis meth-

ods in order to determine the level of risk associated with 

road events involving animals in the Podkarpackie province. 

In order to perform analyzes data obtained from the Insur-

ance Companies, including drivers reports of road accidents 

involving animals were used. Using the risk analysis methods 

main spices of animals involved in road accidents which are 

associated with higher financial costs related to claims of 

liquidation damages were determined. The analysis shows 

that in Podkarpackie providence most exposed to participate 

in events of Road Animal species are Dears and with this 

species should begin Implementation of preventive proce-

dures 
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