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STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO  

W POLSCE I NA SŁOWACJI W LATACH 2004-2014 

 

W artykule dokonano analizy porównawczej stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce i na Słowacji na prze-

strzeni ostatnich dziesięciu lat. Analizę uzupełniono o prezentację danych odnośnie do programów i działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa realizowanych w obu państwach. W pracy ukazano różnice w skuteczności prowadzonych działań i dokonano 

próby wyjaśnienia przyczyn ich występowania. 

 

WSTĘP 

Sprawnie funkcjonujące państwo musi posiadać niezbędny za-
sób środków transportu oraz nowoczesną infrastrukturę, które za-
gwarantują zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w ujęciu gospo-
darczym jak i społecznym. Położenie Polski i Słowacji na mapie 
Europy, usytuowanie obydwu  krajów na ważnym szklaku transpor-
towym wschód-zachód, wymusza zwiększony ruch tranzytowy. 
Wiążę się to z koniecznością rozwoju ruchu drogowego, który gene-
ruje liczne korzyści. Jednocześnie oprócz zalet pojawiają się nega-
tywne skutki w postaci różnorodnych zagrożeń, niepożądanych 
zjawisk. Najpoważniejszym z nich jest wypadkowość, gdzie na 
początku XXI wieku na skutek wypadków drogowych każdego roku 
śmierć poniosło blisko milion osób. W 2011 r. na terenie Unii Euro-
pejskiej liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych wyniosła 
ponad 30 tyś. W Polsce liczba ta szacowana jest na blisko 4000 
osób, natomiast na Słowacji na ponad 320 ofiar [4]. W literaturze 
można znaleźć wiele doniesień i analiz stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce [1, 2, 3, 4, 5] jak i na Słowacji [2, 4, 7, 14], w 
różnych jego aspektach. Aby przedstawić aktualny stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego należy zwrócić szczególną uwagę na 
ilość wypadków, ich przyczyny, okoliczności oraz późniejsze na-
stępstwa.  W Polsce za wypadek drogowy przyjmuje się zdarzenie 
drogowe, którego konsekwencją jest śmierć uczestnika, uszczerbek 
na zdrowiu bądź rozstrój zdrowia w okresie przekraczającym 7 dni 
[6]. Na Słowacji jako wypadek drogowy określa się zdarzenie, które 
ma bezpośredni związek z ruchem pojazdu, którego uczestnik 
zostaje ranny lub ponosi śmierć, uszkodzeniu ulegnie droga bądź 
mienie [4], o wartości szkody przekraczającej kwotę 3 990 EUR. 

Od 1997 r. linia trendu wypadków i ofiar śmiertelnych w Polsce 
ma tendencję spadkową. Jest to wynik długofalowej pracy mającej 
na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury, min. budowę zatok 
autobusowych, kładek, ciągów pieszych i rowerowych, chodników 
oraz modernizację istniejących skrzyżowań. Podjęto szereg działań 
obejmujących edukację, prewencję, rozbudowę systemu ratownic-
twa i nadzoru nad ruchem drogowym. Intensyfikacja działań inspek-
cji transportu drogowego, policji oraz realizacja projektów edukacyj-
nych pozwoliły na widoczną poprawę bezpieczeństwa ruchu. We-
dług rankingu Komisji Europejskiej z marca 2015 r. dotyczącego 
bezpieczeństwa na drogach europejskich Polska odnotowała awans 
o trzy pozycję w relacji do poprzednich lat. W podobnym stopniu 
liczba ofiar wypadków drogowych uległa zmniejszeniu o 3-procent, 

gdzie w latach 2013-2014 unijna średnia to tylko 1-procent [10]. 
Skala problemu jakim jest zjawisko wypadkowości corocznie ulega 
obniżeniu, niestety niezależnie od pozytywnych zmian może wyda-
wać się, że problem wypadków drogowych w Polsce nie jest po-
strzegany z należytą uwagą. Zagrożenie mieszkańca Polski w ruchu 
drogowym mierzone jest liczbą śmiertelnych ofiar na 100 tyś. 
mieszkańców, gdzie jest ono 2,5-krotnie wyższe niż w państwach 
,,starej” Unii Europejskiej [10]. Pozytywne zmiany mają miejsce 
również na terytorium Słowacji, gdzie od 2009 r. poziom liczby 
wypadków stale ulega obniżeniu. Jest to rezultat wprowadzanie 
licznych regulacji prawnych np. dotyczących ograniczeń prędkości 
na drogach. 

Miernikiem niebezpieczeństwa na drodze są również tzw. 
,,kolizje drogowe” – zdarzenia w ruchu lądowym, spowodowane 
nieumyślnym naruszeniem zasad prawa, obarczoną stratą material-
ną bądź rozstrojem zdrowia w okresie nie przekraczającym 7 dni [6]. 
W przeciągu ostatniej dekady linia trendu kolizji na drogach ma 
tendencję spadkową, w latach 2004-2014 zaobserwowano ponad 
18% spadek [17]. Należy przy tym zaznaczyć, że szacunkowo 
policja otrzymuje wyłącznie 50% zgłoszeń (kolizje z udziałem jed-
nego pojazdu nie są raportowane).  

Polska, przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej zobowiąza-
ła się do współrealizacji polityki unijnej obejmującej różne sektory 
życia, wliczając w nie m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 
2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło uchwałę dotyczącą 
planu działań krajów wspólnoty mającą na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach. Zalecenia spisano w dokumencie ,,Plan 
Globalny dla Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2011-2020 [12]. Sztandarowe założenie powyższej 
rezolucji to nie dopuścić do śmierci blisko 5 milionów osób spowo-
dowanych wypadkami drogowymi. Oprócz uwarunkowań międzyna-
rodowych ustawodawca wprowadza własne programy działań: 
,,Politykę Transportową Państwa na lata 2006-2025 (PTP)”, 
,,Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020”, ,,Narodowy Program 
Zdrowia na lata 2007-2015” czy ,,Strategia Sprawne Państwo 2020” 
[10]. Ideą powyższych projektów jest radykalna poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmniejszenie 
sumy wypadków oraz ich późniejszych następstw (w szczególności 
liczby zabitych i rannych). 

 Słowacja jak każdy inny kraj wspólnoty zobligowała się do rea-
lizacji poszczególnych programów na rzecz bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Najnowszy, IV Europejski Program Działań na 
rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej wyzna-
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cza następujący cel – redukcję o połowę liczby ofiar śmiertelnych w 
wypadkach drogowych na przestrzeni najbliższych 10 lat [11]. Za-
warte w tym programie inicjatywy obejmują regulacje krajowe jak i 
europejskie o różnorodnym charakterze, m.in. zmianę niebezpiecz-
nego zachowania uczestników ruchu.  

W artykule przedstawiono krótką analizę stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w przeciągu ostatniej 
dekady. Zawarto w niej informacje obejmujące liczbę wypadków w 
obu państwach, liczbę osób rannych i ofiar śmiertelnych. Analizę 
danych sporządzono w oparciu o raporty i sprawozdania odpowied-
nich organów państwowych d. s. bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Celem przeprowadzonej analizy jest ukazanie zmian w ilości 
wypadków a także ich skutków w wyniku wprowadzania międzyna-
rodowych (ONZ, UE) i krajowych programów poprawy bezpieczeń-
stwa. Prezentacja danych z Polski i Słowacji, pozwala na porówna-
nie dynamiki tych zmian i próbę wyjaśnienia przyczyn zaobserwo-
wanych różnic. 

1. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE  
I NA SŁOWACJI  

W Polsce rejestracją danych o wypadkach i kolizjach, prowa-
dzeniem baz danych oraz ich późniejszą analizą zajmuje się Ko-
menda Główna Policji. Zarządza centralnym systemem ewidencji 
SEWiK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) stworzonym w 1961r. 
[17]. Od pierwszych lat istnienia SEWiK gromadzone są w nim dane 
o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych i ich okolicznościach. 
Ponadto administracja samorządowa oraz poszczególne urzędy 
wojewódzkie prowadzą własne bazy danych o wypadkach i koli-
zjach, wzbogacane o informacje z firm ubezpieczeniowych. Nieprze-
rwanie od wielu lat głównymi przyczynami wypadków spowodowa-
nymi przez kierowców pojazdów samochodowych są (wedle kolej-
ności zdarzeń) [8]:  
1. prędkość – nadmierna bądź niedostosowana do aktualnych 

warunków pogodowych, 
2. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, 
3. brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, 
4. wymuszenie pierwszeństwa na pieszych. 

Dokonując analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym obok 
wypadków, gdzie ich skala występowania jest relatywnie niewielka 
względem innych zdarzeń drogowych, należy szczególnie wziąć 
pod uwagę liczbę kolizji o wielokrotnie większym stopniu występo-
wania (10-krotnie większy w 2014 r.). Masowość zjawiska i waga 
skutków ekonomicznych wiąże ze sobą duże straty materialne 
kierującego pojazdem. Obserwując ostatnie dziesięciolecie po 
kątem rocznych sum kolizji widoczna jest tendencja spadkowa. 
Niestety nie utrzymuje się na stałym poziomie gdyż w latach 2006, 
2010 oraz 2013 nastąpił ponowny wzrost liczby kolizji w stosunku 
do lat poprzedzających. 

Na rysunkach 1 i 2 zilustrowano najistotniejsze dane obejmują-
ce stan bezpieczeństwa w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady. 
Na rysunku 1 uwzględniono liczbę zaistniałych wypadków drogo-
wych, ich ofiary oraz osoby ranne w analizowanym okresie czasu. 

Analizując dane z wykresu na rysunku 1, należy stwierdzić, że 
największa liczba wypadków i ich ofiar miała miejsce w 2004 r., po 
czym nastąpił spadek do roku 2006. W 2007 r. odnotowano ponow-
ny wzrost liczby wypadków i ich ofiar, następnie w latach 2007-2010 
nastąpił kolejny spadek niepożądanych zdarzeń, aż do roku 2011. 
Od 2012 r .systematycznie spada liczba wypadków i ich ofiar. Naj-
wyższa łączna suma wypadków drogowych miała miejsce w 2004 r., 
gdzie wynosiła 51 069, których konsekwencją były 5 712 ofiary 
śmiertelne i 64 661 osób rannych. Analogicznie w 2014 r. liczby te 
wyniosły: 34 970 wypadków drogowych, 3 202 ofiary śmiertelne 

oraz 42 545 rannych. Łączna suma wypadków drogowych w latach 
2004 - 2014 to aż 475 591. Odnotowano zatem ponad 31% spadek 
liczby wypadków drogowych oraz 34% spadek liczby rannych. W 
największym stopniu uległa zmniejszeniu liczba ofiar śmiertelnych, 
aż o 56%. 

 

 
Rys. 1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 
2004 ÷ 2014, opracowano na podstawie [4, 10, 17] 

 
Na rysunku 2 przedstawiono dane o ogólnej liczbie wypadków 

kolizji w ruchu drogowym na przestrzeni 10 lat w Polsce. 
 

 
Rys. 2. Liczba kolizji w latach 2004 ÷ 2014, opracowano na pod-
stawie [4, 10, 17] 
 

W 2004 r. do polskiej policji zgłoszono 424 938 kolizji drogo-
wych. W porównaniu z rokiem 2014, gdzie policje zawiadomiono o 
348 028 kolizjach odnotowano ponad 18% spadek.  

Jednym z organów administracyjnych publikujących dane o 
liczbie wypadków drogowych na terytorium Słowacji jest Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych Słowacji. W statystykach umieszczo-
nych na stronie ministerstwa znajdziemy informacje dotyczące 
liczby wypadków, ilości ofiar i rannych oraz o poniesionych stratach 
materialnych [18].   

Na rysunku 3 przedstawiono dane obejmujące stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na Słowacji w ujęciu 10 lat. Zawierają 
się na nim informacje uwzgledniające liczbę zaistniałych wypadków 
drogowych oraz ich ofiary i osoby ranne. 
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Rys. 3. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na Słowacji w latach 
2004 ÷ 2014, opracowano na podstawie [15,18,19] 
 

Na przestrzeni ostatniej dekady na Słowacji śmierć poniosło 4 
721 osób w wyniku 406 756 wypadków. Rok 2004 to 61 123 wy-
padki drogowe, gdzie konsekwencją była śmierć 603 osób. Już w 
roku 2014 to ,,tylko” 13 307 wypadków, w których zginęło 259 osób. 
Porównując lata 2004 i 2014 pod względem liczby niepożądanych 
zdarzeń na drodze uzyskano 78% spadek. W mniejszym stopniu 
uległa obniżeniu ilość ofiar, o 57%. Uwzględniając statystyki innych 
krajów Unii Europejskiej odnoszące się do bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym jest to wynik bardzo dobry. Ostatnie lata na Słowacji to 
przede wszystkim gwałtowny spadek liczby wypadków drogowych, 
co w dużym stopniu można zawdzięczać dzięki zmianie kwalifikacji 
wypadku drogowego.  

2. ANALIZA PORÓWNAWCZA STANU  
BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE I NA SŁOWACJI  

Polska jak i Słowacja musi zmierzyć się z bardzo ważnym pro-
blemem jakim jest niski poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Podłoże problematyki bezpieczeństwa ruchu składa się z kilku 
warstw. Jednym z głównych jest ciągle rosnąca liczba pojazdów 
ciężarowych, osobowych czy też ciągników siodłowych falowo 
pojawiających się na drogach. Niestety wraz ze wzrostem użytko-
wanych pojazdów infrastruktura drogowa nie jest odpowiednio 
szybko modernizowana [6]. Widoczną poprawę stanu bezpieczeń-
stwa na drogach możemy zaobserwować dzięki napływom nowych 
inwestycji. Poprzez wielokierunkowe działania uzyskano radykalną 
redukcję niepożądanych zjawisk na drogach. 

Mimo sprzyjającym okolicznościom Polska wraz ze Słowacją w 
różnym stopniu radzi sobie z łamaniem zasad bezpiecznej jazdy. 
Odzwierciedla to analiza licznych raportów obejmujących zdarzenia 
na drogach obu państw. Na poniższych rysunkach przedstawiono 
dane porównawcze Polski i Słowacji dotyczące liczby wypadków 
drogowych, ich ofiar i osób rannych. Rysunki zostały opracowane 
na podstawie danych, które opublikowano przez właściwe urzędy 
zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Na rysunku 4 przedstawiono liczbę wypadków drogowych za-
istniałych w obu krajach na przełomie roku 2004 do 2014. 

Natomiast na rysunku 5 przedstawiono liczbę ofiar w wyniku 
wypadków drogowych zaistniałych na przełomie roku 2004 do 2014 
w obu analizowanych krajach. 

 
 

 
Rys. 4. Porównanie liczby wypadków drogowych w Polsce i na 
Słowacji w latach 2004 – 2014, opracowano na podstawie [4, 16, 
17, 18, 19] 
 

 
Rys. 5. Porównanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w Polsce i na Słowacji w latach 2004 – 2014, opracowano na pod-
stawie [4, 16, 17, 18, 19] 
 

Dokonując analizy powyższych  wykresów obserwujemy spad-
kowy trend liczby wypadków drogowych oraz ich następstw w obu 
państwach. W odróżnieniu od Polski, na Słowacji w 2009 r. widocz-
na jest radykalna redukcja liczby niepożądanych zdarzeń, które są 
systematyczne zmniejszane w kolejnych latach. W Polsce poziom 
liczby ofiar śmiertelnych zmienia się nieregularnie, jednak w ciągu 
ostatnich 10 lat widoczne są pozytywne zmiany. Podobny trend ma 
miejsce w przypadku Słowacji, ale ukazane zmiany we wskaźnikach 
wypadkowości są zdecydowanie stabilniejsze. Ponadto na Słowacji 
obserwujemy gwałtowny spadek liczby zdarzeń w latach 2009 i 
dalszych. Ten fakt łączy się chronologicznie z drastycznym zwięk-
szeniem stawek mandatów i zmianą waluty na Euro [19]. 

Rozpatrując zmiany zachodzące w strukturze bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obu państwach odnotowujemy kilkudziesięcio-
procentowe spadki liczby ofiar wypadków. Kolejno na Słowacji 
uzyskano 78% spadek liczby wypadków oraz 57% spadek ofiar, 
analogiczne Polska uzyskała następujące wyniki: spadek o 32% 
liczby wypadków drogowych oraz spadek o 44% liczby ofiar. Słowa-
cja taki rezultat uzyskała m.in. poprzez zmianę kwalifikacji wypadku 
drogowego (zdarzenie drogowe zostaje uznane jako wypadek w 
momencie wyrządzenia szkody na ponad 3 990 EUR (74 Sk)) [15]. 
Dodatkowo wydawać się może, że kierowcy na Słowacji sumienniej 
przestrzegają przepisy ruchu drogowego w analogii do Polaków. 
Podobnie wskaźniki prezentują się w stosunku do rannych w wyniku 
zdarzeń drogowych. Porównanie liczby rannych w wypadkach 
drogowych na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia przedstawiono 
na rysunku 6. 
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Rys. 6. Porównanie liczby rannych w wyniku wypadków drogowych 
w Polsce i na Słowacji w latach 2004 – 2014, opracowano na pod-
stawie [4, 15, 16, 17, 18, 19] 
 

Poziom zagrożenia na drogach Unii Europejskiej jest wyraźnie 
zróżnicowany wliczając w to m.in. Polskę i Słowację. Wskaźnik 
demograficzny mierzony jest liczbą zabitych na 100 tyś. Mieszkań-
ców. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład wskaźnika liczby zabitych 
na 100 tyś. mieszkańców w krajach UE odnotowany w roku 2014.  
 

 
Rys. 7. Liczba zabitych na 100 tyś. mieszkańców w krajach UE w 
roku 2014 [17] 
 

Porównując rozmiar wskaźnika demograficznego liczby ofiar 
wypadków na 100 tyś. mieszkańców w 2013 r. i w 2014 r. odnoto-
wano jego zmniejszenie. W Polsce wskaźnik ten wynosi 8,3, nato-
miast na Słowacji – 5,3. Taka sytuacja stawia Polskę w grupie 
krajów charakteryzujących się wyższym od średniego w Europie 
poziomem zagrożenia, który osiągnął w 2014 roku wartość 5,1 
zabitych/100 tys. mieszkańców [10].  

3. PROGRAMY DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGO 

Na terytorium Polski, Słowacji oraz innych państw należących 
do Unii Europejskiej realizowane są programy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z najważniejszych jest 
IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego Unii Europejskiej. W ramach programu przedstawiono 

ambitny cel redukcji liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
na przestrzeni dziesięciu lat. 20 lipca 2010 roku przyjęto siedem 
głównych celów na lata 2010-2020 [12]: 
1. modernizację szkolnictwa i edukację użytkowników dróg, 
2. intensyfikację działań związanych z respektowaniem przepisów 

ruchu drogowego, 
3. modernizację infrastruktury drogowej na bezpieczniejszą, 
4. poprawę bezpieczeństwa pojazdów, 
5. wdrażanie nowych technologii, 
6. usprawnianie służb ratowniczych, 
7. wzmożona ochrona użytkowników dróg o wysokim wskaźniku 

niebezpieczeństwa, np. rowerzystów. 
Ponadto w Polsce realizowany jest Narodowy Program Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Skierowany jest on przede 
wszystkim do jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym m.in. do rządu, parlamentu, zarządców dróg, służb 
nadzoru oraz wszystkich osób użytkujących drogi. Realizacja pro-
gramu ma pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków, zmniejszeniu 
liczby ofiar o 50% oraz zredukowanie o 40% liczby osób ciężko 
rannych. U podstaw programu leży wzmożony nadzór nad prze-
strzeganiem ograniczeń prędkości, poprawa bezpieczeństwa osób 
najbardziej narażonych na niepożądane zdarzenie: pieszych, rowe-
rzystów, motocyklistów. Złożony jest z pięciu głównych elementów 
[9]: 
1. bezpieczny człowiek, 
2. bezpieczna droga, 
3. bezpieczna prędkość, 
4. bezpieczny pojazd, 
5. ratownictwo medyczne, 
6. opieka powypadkowa. 

Uzgodnione wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego realizowane są w różnych krajach w zróżnicowany 
sposób. Jak się wydaje, podstawową różnicę w działaniach na 
Słowacji i w Polsce, stanowi podejście do projektów edukacyjno- 
informacyjnych. W Polsce sprowadzają się one do  szerokiej akcji 
reklamowej w mediach i na drogach (reklamy ukazujące tragiczne 
skutki nieodpowiedzialnej jazdy, montaż „czarnych tablic”). Na 
Słowacji natomiast umieszcza się na drogach komunikatywne wy-
świetlacze informujące kierowców o ich aktualnej prędkości i roz-
ważne ustala się odcinki o ograniczeniu prędkości, podlegające 
okresowej weryfikacji. 

Oprócz wyżej wymienionych programów na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone są inne działania 
związane z modernizacją infrastruktury, działaniami z zakresu legi-
slacji czy też rozwojem badań naukowych obejmujących tematykę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedną z takich inicjatyw był 
projekt zmian prawa dotyczący nietrzeźwych kierowców (zapropo-
nowane przepisy znaczące zaostrzają odpowiedzialność za prze-
stępstwa w stanie nietrzeźwości). Nowością w polskim prawie jest 
wprowadzenie tzw. „blokady alkoholowej”. Montowana jest w samo-
chodzie osoby wcześniej karanej za prowadzenie pojazdu w stanie  
nietrzeźwości. Uniemożliwia uruchomienie pojazdu silnikowego i 
pojazdu szynowego po zażyciu alkoholu (gdy stężenie alkoholu w 
wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalne normy – co naj-
mniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm) [20]. Kierowca, który otrzyma cza-
sowy zakaz prowadzenia pojazdu aby odzyskać uprawnienia musi 
zamontować ,,blokadę alkoholową” i użytkować ją przez 3 lata.  
Dodatkowo w prawie jazdy zostanie zamieszczona informacje o 
wymaganej blokadzie w pojeździe. Można przypuszczać, że znowe-
lizowana ustawa pozwoli na uniknięcie wielu wypadków drogowych.  

Warto również zwrócić uwagę na realizowane projekty eduka-
cyjno-informacyjne w ramach kampanii społecznych promujące 
bezpieczne poruszanie się po drogach, respektowanie wyznaczo-
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nych limitów prędkości czy też odpowiedniego zachowania się w 
ruchu drogowym podczas niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. Takie programy w Polsce realizuje m.in. Sekretariat Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego np. poprzez prowadzoną 
kampanię audiowizualną na antenie stacji telewizyjnych (programy 
dedykowane, magazyny tematyczne) [13]. Ma to na celu uświado-
mienie społeczeństwu a przede wszystkim kierowcom jak ważnym 
problemem jest nadmierna prędkość i jakie konsekwencje wiąże ze 
sobą łamanie przepisów ruchu drogowego.  

PODSUMOWANIE 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest priorytetowym 
zadaniem państwa. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów poruszają-
cych się po drogach zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń. Głównym miernikiem oceny bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na Słowacji i w Polsce jest spadek liczby 
ofiar i osób rannych. W obu państwach wskaźnik ten systematycz-
nie ulega pomniejszeniu dzięki licznie prowadzonym programom 
działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mimo pozy-
tywnych zmian w infrastrukturze drogowej i mentalności kierowców, 
prowadzonym działaniom administracyjnym, Polska w odróżnieniu 
od Słowacji ciągle znajduje się w czołówce państw o najwyższym 
wskaźniku ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. 

Analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym w Polsce i na Słowacji w odniesieniu do prowadzonych działań 
pozwala na sformułowanie wniosków: 
1. W obu państwach mamy do czynienia z dużą, ale zróżnicowaną 

skutecznością prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa. 
2. Większa skuteczność metod stosowanych na Słowacji (większa 

dynamika pozytywnych zmian) wynika z przyjęcia innej koncep-
cji działań informacyjnych oraz bardziej restrykcyjnego taryfika-
tora mandatów. 
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The State of Road Transport Safety  
in Poland and Slovakia in 2004 – 2014 

In the article is performed the comparative analysis of 

the state of road safety in Poland and Slovakia over the past 

ten years. The analysis was complemented by a presentation 

of data concerning the programs and activities aimed at 

improving safety implemented in both countries. In the paper 

are the differences in the effectiveness of their actions were 

made the attempts to explain the reasons for their occur-

rence. 
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