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Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
w transporcie publicznym w Polsce
Celem artykułu jest analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich 
drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicz-
nego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy 
podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczy-
niające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Wprowadzenie
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego to kluczowy cel 
stawiany sobie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym rów-
nież przez Polskę. Cel ten jest ściśle powiązany z działalnością 
transportową, stanowiącą bazę rozwoju współczesnej gospodar-
ki i społeczeństwa. Mobilność to główny miernik wpływający na 
kształtowanie rynku wewnętrznego, a także jakość życia miesz-
kańców poprzez rozwój infrastruktury. Realizowane inwestycje 
w infrastrukturę drogową cechują się pozytywnym wpływem na 
wzrost gospodarczy, który w konsekwencji doprowadza do powięk-
szenia dobrobytu, popytu na zatrudnienie i handlu oraz wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mimo intensyfikacji 
ruchu drogowego. Poprawa sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na 
polskich drogach jest dostrzegalna w trakcie ostatniej dekady, lecz 
mimo to stale dochodzi do licznych wypadków, które spowodowa-
ne są przez uczestników ruchu. Polska w porównaniu do innych 
krajów Unii Europejskiej nadal pozostaje krajem o niskim pozio-
mie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Pomimo występowania szeregu negatywnych czynników doprowa-
dzających do wzrostu ryzyka wypadku, stan bezpieczeństwa na 
polskich drogach poprawia się. Jest to efekt wielu działań podej-
mowanych przez organy państwa, instytucje naukowe, organizacje 
pozarządowe, media, podmioty gospodarcze oraz przez osoby 

prywatne. Nadal jednak poziom bezpieczeństwa na polskich 
drogach jest relatywnie niski. Zgodnie z założeniami europej-
skiej polityki transportowej z 2001 r. [12] liczba ofiar śmiertel-
nych wypadków drogowych w latach 2000–2010 powinna była 
spaść o połowę. W Polsce cel ten nie został osiągnięty. W okre-
sie tym liczba ofiar zmniejszyła się zaledwie o 37,9% (tab. 1). 
W kolejnych 5 latach nastąpiła dalsza poprawa bezpieczeństwa, 
a zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 
50% nastąpiło dopiero w 2014 r. Tymczasem Unia Europejska 
formułuje coraz ambitniejsze cele w zakresie bezpieczeństwa. 
Zakłada się, że do 2050 r. liczba ofiar śmiertelnych zmniejszy 

się niemal do zera [2, 4]. Celem pośrednim jest 
zmniejszenie liczby ofiar w latach 2010–2020 
o połowę [8]. Porównanie zmian liczby ofiar w wy-
padkach drogowych w stosunku do celu UE przed-
stawiono na rys. 1. 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
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.

W wyniku realizacji wydatków publicznych istot-
nie poprawiła się dostępność dróg krajowych. Po-
lepszeniu uległ także ich stan. W latach 2003–

Tab. 1. Liczba wypadków drogowych w Polsce oraz ich skutki w latach 2000–2015 

Lata Wypadki Zabici Ranni
Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100%

2000 57 331 100,0 6 294 100,0 71 638 100,0
2001 53 799 93,8 5 534 87,9 68 194 95,2
2002 53 559 93,4 5 827 92,6 67 498 94,2
2003 51 078 89,1 5 640 89,6 63 900 89,2
2004 51 069 89,1 5 712 90,8 64 661 90,3
2005 48 100 83,9 5 444 86,5 61 191 85,4
2006 46 876 81,8 5 243 83,3 59 123 82,5
2007 49 536 86,4 5 583 88,7 63 224 88,3
2008 49 054 85,6 5 437 86,4 62 097 86,7
2009 44 196 77,1 4 572 72,6 56 046 78,2
2010 38 832 67,7 3 907 62,1 48 952 68,3
2011 40 065 69,9 4 189 66,6 49 501 69,1
2012 37 046 64,6 3 571 56,7 45 792 63,9
2013 35 847 62,5 3 357 53,3 44 059 61,5
2014 34 970 61,0 3 202 50,9 42 545 59,4
2015 32 967 57,5 2 938 46,7 39 778 55,5

Źródło: oprac. własne na podst. [13, 14].

Rys. 1. Zmiany liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na tle celu UE
Źródło: oprac. własne na podst. [13, 14].
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2014 długość autostrad zwiększyła się o 1 151 km, a długość 
dróg ekspresowych o 1 222 km. W latach 2007–2013 oddano 
również do użytku 582 km obwodnic.

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego uzależniona 
jest od działań podejmowanych przez Policję. Obejmują one m.in.: 

 ¡ organizowanie, nadzorowanie i realizację zadań prewencyjnych 
na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 ¡ udział jednostek Policji w ogólnopolskich i regionalnych progra-
mach prewencyjnych,

 ¡ wzrost liczby policjantów pełniących służbę bezpośrednio na 
drodze.
Szczególnie istotne znaczenie mają działania prowadzone w celu 

eliminowania z ruchu drogowego kierowców zagrażających innym 
jego uczestnikom, w tym zwłaszcza kierowców prowadzących pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających. Liczba wypadków 
z udziałem nietrzeźwych kierowców spadła o ponad 2,5 tys. w prze-
ciągu ostatnich 5 lat (spadek o 39%), tj. z 14,9% ogółu wypadków 
w 2009 r. do 11,2% w 2013 r. Udział wypadków z udziałem nie-
trzeźwych kierujących wydaje się niezbyt duży. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że nietrzeźwi kierujący stanowili relatywnie niewielką grupę 
kierowców poddanych badaniu na zawartość alkoholu. Ich udział 
zmniejszył się z 7,5% w 2009 r. do 1,8% w 2013 r. Uwzględniając 
celowy dobór terminów i miejsc kontroli, przypuszczać można, że 
statystyczny udział nietrzeźwych kierujących jest znacznie mniejszy 
niż ujawniony w trakcie kontroli. Oznacza to, że prawdopodobień-
stwo spowodowania wypadku przez nietrzeźwego kierowcę jest 
znacznie wyższe niż przez kierowcę nieznajdującego się pod wpły-
wem alkoholu – w 2013% było zaledwie 1,8% nietrzeźwych kierują-
cych, grupa ta uczestniczyła w 11,2% wypadków drogowych.

Badania naukowe potwierdzają, że istnieje korelacja pomiędzy 
zawartością alkoholu we krwi a poziomem ryzyka wypadku. W przy-
padku zawartości alkoholu we krwi na poziomie 0,8 mg/ml (jest 
to dopuszczalna wartość w trzech krajach UE, tj. Wielkiej Brytanii, 
Irlandii i Luksemburgu) ryzyko wypadku jest 2,7 razy większe niż 
u trzeźwego kierowcy. Zawartość alkoholu na poziomie 1,5 mg/ml 
powoduje, że ryzyko wypadku jest 22 razy większe niż u trzeźwych 
kierowców. Alkohol ma także istotny wpływ na skutki wypadków. 
Zagrożenie wypadkiem śmiertelnym przez kierowców, u których 
poziom alkoholu we krwi wynosi 1,5 mg/ml, jest 200 razy większe 
niż u kierowców trzeźwych [1]. Zależność ryzyka wypadku od pozio-
mu zawartości alkoholu we krwi przedstawiono na rys. 3. Spożycie 
alkoholu jest szczególnie istotnym czynnikiem ryzyka wypadków 
w grupie młodych kierowców [5]. Czynnikami zwiększającymi ryzyko 
wypadków jest zażywanie narkotyków i niektórych leków. Szczegól-
nie niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma po-
łączenie alkoholu i narkotyków. Z badań prowadzonych w Holandii 
i Francji wynika, że nawet niewielkie spożycie alkoholu (zawartość 
we krwi 0,5–0,8 mlg/ml) przy jednoczesnym zażyciu narkotyków 
zwiększa wskaźnik względnego ryzyka wypadków o ok. 50% [1].

Działania ratownicze w stosunku do ofiar wypadków drogowych 
podejmowane są przez jednostki działające w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSR-G) oraz Państwowego Ra-
townictwa Medycznego (PRM). Stale wzrasta liczba jednostek na-
leżących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (wzrost 
z 3 945 w 2004 r. do 4 493 w 2013 r., tj. o blisko 14%). Skraca 
się również czas dojazdu – o ile w 2004 r. jednostki KSR-G dojeż-
dżały w czasie do 15 min do 85% zdarzeń drogowych, to w 2013 r. 
czas ten dotyczy już do 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 przy-
gotowane do udzielania pomocy w tym zakresie.

Pozytywnie należy ocenić przygotowanie Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020 (NPBRD). 
Dokument ten określa cele oraz kierunki polityki państwa w za-
kresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich realizacja ma odby-

Rys. 2. Działania prewencyjne Policji w stosunku do nietrzeźwych 
kierowców
Źródło: oprac. własne na podst. danych GUS.
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Rys. 3. Wpływ alkoholu na ryzyko wypadków [3]
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Rys. 4. Wpływ alkoholu na ryzyko wypadku śmiertelnego wg grup wieko-
wych [7]
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wać się w ramach kolejnych programów realizacyjnych. Kierunki 
działań określone w NPBRD odpowiadają obecnym zaleceniom 
międzynarodowym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Jednakże w ocenie NIK realizacja NPBRD, a zwłaszcza możliwość 
osiągnięcia zapisanych w nim celów, o ile nie zostaną wdrożone 
istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu brd w Polsce, może za-
kończyć się niepowodzeniem.

Polityka bezpieczeństwa w Polsce w ujęciu działań krajowych 
i międzynarodowych w odniesieniu do kierujących autobusów
Bezpieczeństwo jest fundamentalnym oczekiwaniem klientów. 
Standaryzując i wprowadzając przepisy w zakresie bezpieczeń-
stwa w transporcie publicznym, powinno dążyć się do osiągnięcia 
wsparcia publicznego transportu w osiąganiu jego głównych celów 
– przy uwzględnieniu lokalnego prawa, zwyczajów i uwarunkowań. 
W tym zakresie podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy zwią-
zane ze wzmacnianiem sytemu zarządzania bezpieczeństwem ru-
chu drogowego, działaniami z zakresu legislacji, rozbudową i po-
prawą stanu infrastruktury drogowej. Wprowadzana jest również 
intensyfikacja nadzoru nad ruchem drogowym, kampaniami spo-
łecznymi i projektami edukacyjno-informacyjnymi, ratownictwem 
drogowym, rozwojem badań naukowych w obszarze bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w skali krajowej i międzynarodowej. 

Rekomendacje Organizacji Narodów Zjednoczonych dla strategii 
narodowych 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 r. przyjęło rezolucję wpro-
wadzającą plan działań wszystkich krajów na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia zostały spisane 
w dokumencie Plan Globalny dla Dekady Działań na rzecz Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020 [6]. Konstytutywny 
cel planu stanowi ochronę 5 mln ludzi przed śmiercią wskutek 
wypadku drogowego w latach 2011–2020. Dodatkowe założenia 
programu ONZ dla kraju mają: 

 � poprawić jakość zbierania danych o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego, 

 � monitorować realizację zadań i efekty działań, 
 � ustanowić własny program bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 � wyznaczyć cel redukcji liczby zabitych, 
 � powołać jednostki odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego, 

 � zwiększyć środki finansowe przeznaczone na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. 
Plan Globalny składa się z 5 kierunków działań, tzw. filarów dla 

strategii krajowych:
 ¡ system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 ¡ bardziej bezpieczna infrastruktura drogowa oraz zapewnienie 

mobilności i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego (szczególnie pieszych, rowerzystów i motocyklistów), 

 ¡ bardziej bezpieczne pojazdy, 
 ¡ kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu, 
 ¡ system ratownictwa na drogach i opieki powypadkowej [9]. 

Program działań Unii Europejskiej na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego
Unia Europejska, prowadząc politykę z lat poprzednich, zobowiązała 
państwa członkowskie do zmniejszenia liczby zabitych w wypad-
kach drogowych na ich terenie. W IV Europejskim Programie Dzia-
łań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [8] postawiono, jak 
już wspomniano, ambitny cel – zmniejszenie do 2020 r. liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych o 50% w stosunku do 2010 r. 

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego stanowi etap realizacji długookresowej, europejskiej 
polityki określanej jako Wizja Zero. Zero zabitych na drogach jest 
jednym z 10 najważniejszych celów, które zostały zawarte w Białej 
Księdze z 2011 r. [2]. Spełnienie wszystkich z nich jest warunkiem 
integracji wszystkich regionów i rozwoju światowej gospodarki. Pol-
ska, jako kraj, w którym każdego roku ginie na drogach najwięcej 
osób, musi podjąć więc szczególnie intensywne działania, aby ten 
problem zlikwidować. W strategicznych wytycznych, przyjętych 20 
lipca 2010 r., Komisja Europejska wpisała 7 celów, które powin-
ny zostać uwzględnione przez kraje UE przy tworzeniu lokalnych 
programów: 

 � budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej,
 � przyspieszenie w sferze inteligentnych technologii, 
 � skuteczniejsze egzekwowanie przepisów,
 � doskonalenie środków bezpieczeństwa w pojazdach, 
 � udoskonalenie systemu szkoleń i treningów dla użytkowników 
dróg,

 � ustalanie docelowego obniżenia liczby wypadków drogowych 
z rannymi,

 � skupienie baczniejszej uwagi na motocyklistach [9].

Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 [10] zakłada, że przygotowane i re-
alizowane będą programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, skorelowane z pracami nad poprawą stanu infrastruktury 
oraz kampaniami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie zasad 
ruchu drogowego i promocji bezpiecznych zachowań na drodze 
z uwagi na bardzo wysokie zagrożenie utratą życia w wypadku dro-
gowym w Polsce. Do priorytetowych zadań zaliczono:

 ¡ rozwój zintegrowanego systemu zarządzania wypadkami,
 ¡ wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych,
 ¡ rozwój zintegrowanego systemu obsługi pasażerów i przewozu 

towarów,
 ¡ budowę i rozwój systemów automatycznego nadzoru nad ru-

chem drogowym,
 ¡ usprawnianie form i kanałów komunikacji ze społeczeństwem 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 ¡ stworzenie systemu finansowania inwestycji w zakresie bezpie-

czeństwa ruchu drogowego.

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020
W Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 [11] – poza ogól-
nymi celami, uwzględniającymi nowe koncepcje wspólnej polityki 
transportowej UE i wypracowanymi w ostatnich latach głównymi 
założeniami polskiej polityki transportowej – wskazano kierunki 
strategiczne z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 ¡ bezpieczna infrastruktura drogowa,
 ¡ bezpieczne pojazdy,
 ¡ bezpieczne zachowania uczestników ruchu,
 ¡ efektywny system ratownictwa i pomocy medycznej.

Wypadki z udziałem kierujących autobusami
Statystykę wypadków drogowych z udziałem kierujących autobusa-
mi przedstawiono w tab. 2. W ostatnim dziesięcioleciu udział wy-
padków z autobusami jest relatywnie niski. Odnosząc liczbę ofiar 
śmiertelnych i rannych do realizowanej pracy przewozowej, trans-
port autobusowy uznać można za bezpieczną gałąź transportu.

Wśród kierujących autobusami – podobnie, jak w innych gru-
pach kierowców – występują osoby prowadzące pojazdy pod 
wpływem alkoholu. Problem ten jest jednak znacznie mniej istot-
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ny niż średnio w całej populacji kierowców. W latach 2006–2015 
nietrzeźwymi sprawcami wypadków było zaledwie 25 kierowców 
autobusowych. Wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu 
stanowiły ok. 0,6% wypadków z udziałem autobusów, w których 
zginęło 0,45% ofiar śmiertelnych tych wypadków. 

Podsumowanie
Nie ma złotego środka w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeń-
stwa, ale bardzo wiele można zrobić, aby obniżyć ryzyko wystą-
pienia wypadków i zminimalizować ich skutki. Jednakże każde 
podjęte działanie powinno być proporcjonalne do występującego 
rodzaju zagrożenia i powinno mieć ograniczony wpływ na dostęp-
ność i sprawność funkcjonowania publicznego transportu, które 
są zasadniczymi cechami jego sukcesu. 

Transport publiczny pozostaje jednym z najbezpieczniejszych 
sposobów podróżowania i rzeczywiście odgrywa centralną rolę 
w dobrze zorganizowanych społecznościach: zmiana preferencji 
podróżowania na rzecz transportu publicznego pozwala na zredu-
kowanie liczby wypadków drogowych, a sam transport publiczny 
traktowany jest, jak stwierdzono w strategii UITP, jako podstawa 
nowoczesnego społeczeństwa. Aby transport publiczny był po-
wszechnie wybierany przez obywateli, muszą oni mieć poczucie 
bezpieczeństwa i faktycznie być bezpieczni przez całą swoją po-
dróż. Zapewnienie bezpieczeństwa powinno więc być postrzegane 
zarówno jako inwestycja w osiągnięcie wspomnianego wyżej celu 
oraz jako istotny element obsługi pasażerów, opierający się rów-
nomiernie na udziale pracowników, technologii i procedur – po 
to, aby zmniejszyć liczbę przestępstw oraz poczucie zagrożenia 
przestępczością w transporcie publicznym.
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Rys. 5. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierowców autobusów
Źródło: oprac. własne na podst. [14].
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Tab. 2. Wypadki drogowe z udziałem kierującego autobusem w latach 2006–2015 
Liczba Udział [wypadki/ofiary ogółem = 100%]

wypadków ofiar 
śmiertelnych rannych wypadki ofiary 

śmiertelne ranni
2006 450 33 843 0,96 0,63 1,43
2007 450 23 813 0,91 0,41 1,29
2008 436 33 758 0,89 0,61 1,22
2009 394 27 722 0,89 0,59 1,29
2010 410 17 679 1,06 0,44 1,39
2011 364 11 587 0,91 0,26 1,19
2012 367 19 632 0,99 0,53 1,38
2013 347 23 670 0,97 0,69 1,52
2014 364 14 588 1,04 0,44 1,38
2015 373 18 649 1,13 0,61 1,63

Źródło: oprac. własne na podst. [14].

The effects of measures to improve safety in public transport in Poland
This article aims to analyze the level of safety on Polish roads and 
the presentation and assessment of measures taken to improve 
safety, with special emphasis on public transport bus. Discusses 
the activities and initiatives undertaken at national and interna-
tional level, contributing to the improvement of road safety. 


