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OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO W UE 

 
W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scha-

rakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar 
i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety transportu drogowego, zwracając uwagę na zagro-
żenia terrorystyczne. 

 

WSTĘP 

Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny zdarzeń oraz 
potencjalnych zagrożeń w transporcie drogowym w UE.  

Wypadki drogowe powodują ogromnie dużą liczbę ofiar śmier-
telnych, a jednak nie są postrzegane w wielu krajach na dostatecz-
nym poziomie.  Według danych WHO (World Health Organization) – 
na świecie z ich powodu, ginie rocznie od 1,2 do 1,3 mln osób, a 
30-50 mln odnosi obrażenia. Większość ofiar pochodzi z państw 
rozwijających się. W 79 krajach, w tym w Polsce, w ciągu ostatnich 
trzech lat udało się ograniczyć liczbę ofiar wypadków, natomiast w 
68 krajach ona wzrosła [4]. 

Aktualnie wypadki drogowe zajmują 9 miejsce w hierarchii  naj-
częstszych przyczyn zgonów, przewiduje się że w 2030 może to być 
około 1,9 mln, co spowoduje, że będzie to 5 miejsce. 

W wypadkach drogowych ginie rocznie bardzo duża liczba 
dzieci (ok. 186 tysięcy), ponadto urazy w wyniku wypadków drogo-
wych stały się główną przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat. 
Prawie połowa (46%) osób ponoszących śmierć na światowych 
drogach to „bezbronni użytkownicy dróg”: piesi (21%), motocykliści 
(14%), rowerzyści (8%) oraz kierujący skuterami (3%).   

WHO ocenia, że jedynie 15% krajów posiada pełen zakres 
praw dotyczących pięciu głównych źródeł zagrożenia: przekraczania 
prędkości, prowadzenia pod wpływem alkoholu, niestosowania 
kasków, pasów bezpieczeństwa oraz fotelików dziecięcych. 

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, 
że europejskie drogi pozostają najmniej niebezpieczne na świecie. 
W 2016 roku, życie straciło 25 500 osób czyli o 600 mniej niż w 
2015 roku, o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010. Komisja szacuje ponad-
to, że na unijnych drogach 135 tys. osób odniosło poważne obraże-
nia. Koszty społeczne - rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody 
materialne itp. - rannych i ofiar śmiertelnych na drogach szacuje się 
na co najmniej 100 mld euro [3]. 

1. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTU DROGOWEGO UE 

1.1. Terminologia 

Transport - to przemieszczanie osób, ładunków, energii i infor-
macji w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków oraz 
ogół czynności służących temu celowi. Jest immanentnie związany 
z funkcjonowaniem otaczającego nas świata – szczególnie transport 
samoistny. Infrastrukturę transportu zdeterminowanego tworzą: 
środki transportu, drogi transportowe, media transportowane oraz 
ludzie organizujący, nadzorujący i wykonujący transport [7, 8]. 

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą 
szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowią-
ce najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, a także 
punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotni-
czych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Ponadto, jej 
integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transpor-
towe (ITS), których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepu-
stowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczysz-
czenia środowiska przez transport. 

Zgodnie z rozporządzeniami: Rady nr 1108/70/EWG [12], Ko-
misji nr 2598/70/EWG [10] i nr 851/2006/WE [11], infrastruktura 
transportowa, w tym transeuropejskiej sieci transportowej, składa 
się z: 
– infrastruktury transportu kolejowego, 
– infrastruktury śródlądowych dróg wodnych, 
– infrastruktury transportu drogowego, 
– infrastruktury transportu morskiego, 
– infrastruktury transportu lotniczego, 
– infrastruktury transportu multimodalnego, 
– wyposażenia i inteligentnych systemów transportowych zwią-

zanych z infrastrukturą transportową. 
– Infrastruktura transportu drogowego składa się z: 
– dróg o wysokiej jakości, w tym: mostów, tuneli, skrzyżowań, 

przejść, węzłów drogowych, 
– parkingów, 
– powiązanego wyposażenia, 
– terminali towarowych i platform logistycznych, 
– dworców autobusowych, 
– ITS. 

1.2. Sieć drogowa w UE 

System oznaczeń tras europejskich został wprowadzony na 
podstawie Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu między-
narodowego (AGR), zawartej w Genewie 15 listopada 1975 roku. 
Trasa europejska oznacza międzynarodową drogę samochodową 
w Europie, oznakowaną numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym, 
poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg 
jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwo-
wych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian 
w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy 
(UNECE).  

Całkowita długość sieci drogowej w UE to około 5,5·106 km, w 
tym 77 730 km autostrad. Ograniczenia wartości prędkości na auto-
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stradach dla samochodów osobowych w państwach UE są różne 
(np. Polska –  140 km/h, Austria, Włochy, Słowacja, Słowenia –  130 
km/h). 
 

Tab. 1. Długość  autostrad w państwach UE [2] 
Lp. Państwo Długość 

1.  Hiszpania 16 214 km 
2.  Niemcy 12 993 km 
3.  Francja 11 599 km 
4.  Włochy 6 844 km 
5.  W. Brytania  3 768 km 
6.  Portugalia 3 065 km 
7.  Holandia 2 631 km 
8.  Szwecja 2 119 km 
9.  Grecja 2 085 km 
10.  Węgry 1 884 km 
11.  Belgia 1 763 km 
12.  Austria 1 720 km 
13.  Polska 1 627 km 
14.  Dania 1 340 km 
15.  Chorwacja 1 310 km 
16.  Czechy  1 050 km 
17.  Irlandia 916 km 
18.  Finlandia 881 km 
19.  Słowenia 773 km 
20.  Rumunia 747 km 
21.  Bułgaria 625 km 
22.  Słowacja 580 km 
23.  Litwa 417 km 
24.  Cypr 273 km 
25.  Łotwa 198 km 
26.  Luksemburg 161 km 
27.  Estonia 147 km 
28.  Malta            – 

Razem 77 730 km 
 

Z dniem 1 maja 2017 wchodzi obowiązek oznakowania 
wszystkich samochodów identyfikatorami określającymi klasy emisji 
spalin Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6. Na przykład samochody o 
klasie emisji spalin Euro 1 i Euro 2 nie mogą już jeździć przez Ty-
rol. Specjalne naklejki ekologiczne będą do nabycia tylko w autory-
zowanych punktach za około 25-50 euro. Kara za brak naklejki to 
2180 euro. 

2. STATYSTYKI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH  

W 2016 roku w Unii Europejskiej, 8 % zgonów miało miejsce na 
autostradach, 37 % ofiar było w terenie miejskim, najwięcej ofiar 
w terenie wiejskim - 55 %. 
 

 
Rys. 1. Ofiary wypadków drogowych ze względu na rodzaj drogi [3] 
 

W ubiegłym roku (2016), po dwóch latach stagnacji, nastąpił 
spadek ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 2% (25 500), 
mniej o 600 osób w porównaniu  z rokiem 2015 (26 100), 6000 ofiar 
mniej niż w roku 2010, co stanowi spadek o 19% w przeciągu ostat-
nich sześciu lat. Natomiast porównując dane z roku 2001 i 2010, 
należy stwierdzić, że nastąpił spadek ofiar o 43%. 

 
Tab. 2. Liczba śmiertelnych ofiar w państwach UE [3]  

Lp. Państwo 2013 2014 2015 
1.  Malta 17 10 11 
2.  Luksemburg 45 35 36 
3.  Cypr 44 45 57 
4.  Estonia 81 78 67 
5.  Słowenia 125 108 120 
6.  Litwa 179 212 188 
7.  Irlandia 188 193 166 
8.  Dania 191 182 178 
9.  Słowacja 251 291 274 
10.  Finlandia 258 229 266 
11.  Szwecja 260 270 259 
12.  Łotwa 256 267 242 
13.  Chorwacja 368 308 348 
14.  Austria 455 430 479 
15.  Holandia 476 477 531 
16.  Portugalia 637 638 593 
17.  Węgry 591 626 644 
18.  Bułgaria 601 661 708 
19.  Belgia 723 727 732 
20.  Czechy 655 688 734 
21.  Grecja 879 795 805 
22.  Hiszpania 1680 1688 1689 
23.  W. Brytania 1770 1854 1806 
24.  Rumunia 1861 1818 1893 
25.  Polska 3357 3202 2938 
26.  Włochy 3401 3381 3428 
27.  Niemcy 3339 3377 3459 
28.  Francja 3268 3384 3461 
 

W 2016 roku, najliczniejszą grupę ofiar wypadków drogowych 
stanowili kierujący oraz pasażerowie samochodów – 46%. Na dru-
gim miejscu znaleźli się piesi  – 21% i jest to znaczny wzrost 
w porównaniu z rokiem 2010, kiedy było to – 11%, czyli wzrost w 
stosunku do roku 2010 o 19%. Trzecią grupę stanowili motocykliści 
- 14%, czwartą  rowerzyści –  8%.  

 

 
Rys. 2. Ofiary wypadków drogowych w UE w zależności od środka 
transportu [3] 
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Ze statystyk wynika, że europejskie drogi wciąż są najmniej 
niebezpieczne na świecie – w 2016 roku w UE odnotowano 50 ofiar 
śmiertelnych wypadków na milion mieszkańców, podczas gdy na 
świecie było to – 174, czyli ponad 3 razy więcej. 

W większości państw w Unii Europejskiej, liczba wypadków 
drogowych oraz ofiar zmniejszyła się, jednak w niektórych krajach 
w dalszym ciągu brak jest poprawy tych statystyk. W 2016 roku, do 
państw, w których była najniższa śmiertelność na milion mieszkań-
ców można zaliczyć: Szwecję – 27, Wielką Brytanię – 28, Holandię 
– 33, Hiszpanię – 37, Danię – 37, Niemcy –  39, Irlandię – 40. Do 

państw, z najwyższą śmiertelnością, można zaliczyć można: Bułga-
rię – 99, Rumunię – 97, Łotwę – 80 oraz Polskę – 79. Wśród krajów, 
które odnotowały największy spadek liczby ofiar w latach 2015-
2016, należy zaliczyć: Litwę – 22%, Łotwę – 16%., Czechy –16%. 

Ponadto, zarówno w roku 2015, jak i 2016, żadne państwo 
członkowskie nie przekroczyło wskaźnika śmiertelności ponad 100 
zgonów na milion mieszkańców, większość odnotowała wskaźnik 
poniżej 80.  

 

 
Rys. 3. Liczba zabitych na drogach UE w latach 2001-2016 [3] 
 

 
Rys. 4. Ofiary wypadków drogowych na milion mieszkańców w państwach UE w latach 2015-2016 [3] 
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3. OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM ECALL 

Ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania 
o wypadkach drogowych eCall jest związany z inicjatywą „esafety”, 
która jest częścią kompleksowej strategii KE, zmierzającej do za-
chowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności 
transportu w UE. 
 

 
Rys. 5. Schemat systemu eCall [6] 
 

Zgodnie z drugim komunikatem KE, Rady i PE, na temat bez-
pieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priory-
tetowym celem inicjatywy e-bezpieczeństwo. Szacunki kosztów 
i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu e-
merge oraz badań wskazują, na możliwość uniknięcia, w skali euro-
py, śmierci nawet 2500 osób rocznie  i zmniejszenia skutków wy-
padków o 15%.  

Początkowo system eCall miał być wdrożony w państwach 
członkowskich UE na zasadzie dobrowolności. Każde państwo 
podpisywało porozumienie MoU (Memorandum of Understanding) 
z KE. Porozumienie podpisały wszystkie państwa członkowskie, za 
wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. Ze względu na taką 
sytuację, KE podjęła decyzję o obowiązkowym wdrożeniu systemu. 
Urządzenia pokładowe systemu eCall będą montowane we wszyst-
kich nowo-rejestrowanych pojazdach w UE, od kwietnia 2018 roku 
[21].  

System eCall będzie umożliwiał manualne lub automatyczne 
wezwanie pomocy. Ręczne wezwanie będzie włączane przyciskiem 
przez kierowcę lub pasażerów pojazdu, a automatyczne aktywowa-
ne, w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki czujnikom za-
montowanym w pojeździe (wystrzelenie poduszki powietrznej lub 
w przypadku przeciążeń) . 

Po uruchomieniu urządzenie pokładowe eCall połączy się przy 
użyciu sieci telefonii komórkowej ze służbami ratunkowymi, umożli-
wiając przekazanie danych elektronicznych i nawiązanie połączenia 
głosowego. Zgłoszenia będą obierane przez Centra Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR), funkcjonujące w ramach sieci telefonów alar-
mowych 112.  

Urządzenie prześle minimalny zbiór danych (MSD) dotyczący 
wypadku w postaci elektronicznej. Minimalny zbiór danych będzie 
zawierał informacje takie jak: czas zdarzenia, dokładne położenie 
geograficzne pojazdu w czasie zdarzenia, dane pojazdu (w tym 
numer identyfikacyjny VIN), status eCall (co najmniej informacje 
o tym czy wezwanie uruchomiono ręcznie czy automatycznie) oraz 
informacje na temat operatora świadczącego usługi.  

Oprócz państw członkowskich UE, niektóre kraje podjęły decy-
zję o wdrożeniu systemu eCall: 
– Islandia, Ministerstwo Transportu, Turystyki  i Telekomunikacji, 

12.11.2006, 
– Norwegia, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, 06.08.2006, 
– Turcja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 16.03.2012, 

– Szwajcaria, Federalne Ministerstwo Transportu, 22.11.2004.  

4. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

W państwach członkowskich UE, towary niebezpieczne są 
przewożone: 
– transportem drogowym (ADR) – 65,8 %. 
– transportem kolejowym (RID) – 27,4%, 
– transportem śródlądowym (AND)– 6,8%. 
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Rys. 6. Przewóz towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej [3] 

 
 

 
Rys. 7. Rodzaje towarów niebezpiecznych przewożonych w UE [3] 

 
Poniżej przedstawiono zdarzenia (z podziałem na kategorie), 

do jakich może dojść w przypadku przewozu materiałów niebez-
piecznych: 
– strata: uszczerbek na zdrowiu lub strata życia, zniszczenie 

środków pracy, szkody, 
– w środowisku naturalnym, a także uszczerbek ekonomiczny, 
– zagrożenie zwyczajne: sytuacja fizyczna w przyrodzie lub 

środowisku technicznym mogąca, 
– wywołać straty, 
– katastrofa: jest to zdarzenie nagłe, będące wynikiem niekon-

trolowanych procesów w trakcie, 
– transportu, prowadzące do poważnych niebezpieczeństw dla 

człowieka i powstawania strat, 
– którego nie można opanować środkami miejscowymi, 
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– wypadek: zagrożenie zdarzeniem, które jednak można opa-
nować lokalnymi środkami, 

– incydent: wypadek, który nie powoduje strat, 
– awaria: niekontrolowane zmiany prowadzące do strat 

w działalności przemysłowej (w procesie produkcji, przecho-
wywania, transportu). 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej, ok. 72 % 
wszystkich ładunków przewożonych jest transportem drogowym. 
Okazuje się, że 33% napadów w celu kradzieży ładunków, ma 
miejsce na parkingu podczas postoju. Jest to zjawisko bardzo nie-
pokojące, chociażby z uwagi na fakt, że obowiązujące przepisy 
prawne nakładają na kierowcę obowiązek wykorzystania przerwy, 
odpoczynku dobowego, czy tygodniowego w odpowiednim czasie.  

Ze względu na częste incydenty dotyczące kradzieży ładun-
ków, a w przyszłości możliwość ataków terrorystycznych, UE podję-
ła kroki legislacyjne w celu bezpieczeństwa parkingów oraz wymia-
ny danych w tym zakresie. KE zaleciła, aby na sieci dróg najwyższej 
kategorii znajdowało się 5000 parkingów, spełniających wymagania 
w zakresie monitoringu.  

Celem wdrożenia rozporządzenia Komisji Europejskiej jest 
przeciwdziałanie:  
– kradzieży środków transportu przewożących towary niebez-

pieczne w celu użycia ich w zamachach terrorystycznych (np. 
cysterny z paliwami ciekłymi lub gazami palnymi);  

– kradzieży przewożonych towarów niebezpiecznych 
i nielegalnego ich użycia (np. materiałów wybuchowych);  

– zamachów na środki transportu (np. na zaparkowane pojaz-
dy). 

Umożliwia to, w większości przypadków, dostawę towaru 
z miejsca nadania bezpośrednio do miejsca odbioru bez 
konieczności realizacji czasochłonnych czynności przeładunkowych. 

5. WADY I ZALETY TRANSPORTU DROGOWEGO 

Transport drogowy stanowi jeden z głównych rodzajów trans-
portu, gdzie pasażerowie oraz towary przemieszczają się za po-
średnictwem kołowych środków transportu (samochodów) po dro-
gach lądowych. Jak każdy rodzaj transportu posiada on zarówno 
wady jak i zalety. Do wad należy zaliczyć przede wszystkim uzależ-
nienie w pewnym stopniu od warunków atmosferycznych oraz to, że 
w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowi-
ska naturalnego powodując między innymi efekt cieplarniany. Poza 
tym transport samochodowy posiada duży współczynnik wypadków, 
szczególnie w stosunku do transportu lotniczego, morskiego i kole-
jowego – tabela 1.  

 
Tab. 3. Ryzyko śmierci w latach 2008-2010  

w zależności od środka transportu [5, 13] 
Środek transportu Ofiary na milion  

pasażerokilometrów 
Samolot 0,101 
Transport morski 0,12 
Transport kolejowy 0,156 
Autobus 0,443 
Samochód osobowy 4,45 
Pojazd o napędzie na 
dwie osie 

52,593 

 
Do zalet tego rodzaju transportu należy zaliczyć:  

– gwarantuje dojazd do każdej miejscowości, można się nim 
dostać wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu kolej, statek, sa-
molot itp., 

– jest korzystny w przewozie osób na małe odległości, 
– ułatwia ludziom życie, coraz tańsze ceny samochodów, 
– specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu ładunków o 

zróżnicowanej podatności transportowej,  
– przystosowanie środków transportu do przewozów prawie 

wszystkich rodzajów ładunków,  
– najlepsza dostępność przestrzenna wynikająca z największej 

spośród wszystkich gałęzi transportu gęstości sieci,  
– najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia 

rynków zaopatrzenia i zbytu, 
– najlepsza możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi 

transportu,  
– dociera do celu, 
– krótki czas przewozu, łatwo dostępny dla wszystkich. 
– Do wad tego rodzaju transportu należy zaliczyć:  
– duże natężenie ruchu pojazdów, co powoduje dość często 

korki w dużych aglomeracjach, 
– uzależniony od pogody, 
– w bardzo dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia 

środowiska (m.in. efekt cieplarniany), 
– dłuższy czas transportu w porównaniu z samolotem, 
– mała pojemność i ładowność samochodów ciężarowych, 
– czasami wysokie koszty utrzymania,   
– drogie paliwo, 
– duża liczba wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych 

w porównaniu do innych rodzajów transportu, 
– fatalny stan dróg. 

Ze statystyk wynika, że transport jest najczęściej atakowanym 
obszarem przez terrorystów, co związane jest z  tym, że obiekty 
oraz środki transportowe skupiają dużą liczbę podróżnych i są łatwo 
dostępne dla terrorystów. 

 
Tab. 4. Częstotliwość dokonywania ataków terrorystycznych 

 na różne obiekty (branże) [17, 20] 
Obszary ataków % 
Transport  
   - lądowy (drogowy i kolejowy)  23,36% 
   - powietrzny  2,46% 
   - morski  2,25% 

28,07% 

Handel detaliczny, gastronomia. 24,18% 
Przemysł wydobywczy. 14,55% 
Infrastruktura (obiekty władz państwowych, 
samorządowych, publiczne, kultu religijnego). 

8,2% 

Budownictwo. 5,74% 
Turystyka. 6,56% 
Finanse. 2,05% 
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 2,25% 
Inne. 8,4% 
Razem 100 % 

 
Susan Pantell [19] dokonała analizy zagrożeń terrorystycznych 

w Stanach Zjednoczonych, dotyczących obszaru transportu w okre-
sie 41 lat tj. w latach 1967-2007. Zgodnie z danymi, 90,3% ataków 
dotyczyło transportu lądowego (74,5% – samochodowy, 9,5% – 
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autobusy, 6,3% - pociągi), 8,3% - transportu powietrznego, 0,9% - 
transportu morskiego, 0,5% innych rodzajów. 

Wybrane ataki terrorystyczne przedstawiono w tabeli 5. 
W ostatnim okresie czasu wykorzystano kilkakrotnie samochody 
ciężarowe do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. 

 
Tab. 5. Wybrane ataki terrorystyczne  [16] 

 Miejsce, 
data 

Rodzaj ataku Ofiary 

1. Izrael, 
08.05.1970 

Atak OWP na autobus 
szkolny. 

Zginęło 12 osób, 
19  rannych. 

2. USA, 
19.04.1995 

Wybuch bomby 
w samochodzie przy 
budynku federalnym 
(Oklahoma).   

Zginęło 168 osób. 

3. Izrael, 
25.02.1996 

Eksplozja w autobusie 
w pobliżu dworca auto-
busowego w Jerozoli-
mie. 

Zginęło 26 osób. 

4. Rosja, 
04.09.1999  

Wybuch bomby 
w samochodzie-
pułapce. 

Zginęły 64 osoby. 

5. Rosja, 
01.08.2003 

Eksplozja ciężarówki z 
materiałem wybucho-
wym, Północna Osetia. 

Zginęło 50 osób. 

6. Izrael, 
19.08.2003  

Samobójczy atak na 
autobus w Jerozolimie, 
przez Islamski Dżihad.  

Zginęło 20 osób, 
100 rannych. 

7. Bułgaria, 
18.07.2012  

Atak terrorystyczny 
w autobusie w Burgas. 

7 zabitych, 32 
osoby ranne. 

8. Rosja, 
21.10.2013 

Terrorystka-
samobójczyni spowo-
dowała wybuch bomy 
w podmiejskim autobu-
sie w Wołgogradzie. 

7 ofiar, 37 osób 
zostało rannych. 

9. Nicea, 
14.07.2016 

Zamachowiec wjechał 
ciężarówką w tłum ludzi 
na Promenadzie Angli-
ków w Nicei. 

84 osoby zabite, 
120 rannych 

10. Berlin, 
19.12.2016 

Zamachowiec wjechał 
ciężarówką w tłum ludzi 
na jarmarku z okazji 
Bożego Narodzenia 
w Berlinie. 

12 osób zabitych, 
45 rannych 

11. Londyn, 
22.03.2017 

Zamachowiec wjechał 
samochodem w ludzi na 
moście Westminster-
skim. 

6 osób zabitych, 
40 rannych 

12. Sztokholm, 
07.04.2017 
 

Zamachowiec wjechał 
skradzioną ciężarówką 
w tłum ludzi na terenie 
głównego deptaku, 
a także w dom handlo-
wy. 

Zginęło 5 osób, 8 
zostało rannych 
 

 
W związku z rozwojem nowych technologii skonstruowane zo-

stały autonomiczne samochody. FBI ostrzega, że pojazdy te mogą 
być używane, jako nośnik śmiercionośnych ładunków [18]. Terrory-
ści mogą je wykorzystać do zamachów terrorystycznych. Po zała-
dowaniu ładunków wybuchowych (bomb), pojazdy tego typu same 
podjadą do miejsca przeznaczenia i spowodują eksplozję o zapla-
nowanej porze. Jeżeli terroryści zdecydują się na zmianę funkcji 

bezpieczeństwa w tego typu pojeździe, efektem może być także 
ignorowanie świateł ulicznych czy ograniczeń prędkości. 

Autonomiczne samochody, wyposażone w urządzenia radaro-
we, lasery, kamery oraz odbiorniki GPS, na podstawie zebranych 
danych będą tworzyć mapy terenowe - 3D (budynki, drogi, użytkow-
nicy dróg (samochody, piesi itp.). Komputer pokładowy samochodu 
autonomicznego będzie zaprogramowany w ten sposób, aby pojazd 
przestrzegając zasad ruchu drogowego, bez kolizji i wypadku doje-
chał do celu.  

PODSUMOWANIE 

Programy realizowane przez instytucje UE oraz państwa człon-
kowskie na rzecz ograniczenia liczby wypadków oraz ofiar i ran-
nych, przynoszą wymierne rezultaty, nie mniej jednak, jest jeszcze 
wiele do zrobienia w tym zakresie. 

Zgodnie z decyzją KE, od marca 2018 roku, wszystkie nowe 
pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe eCall. 

Zagrożenie sektora transportu lądowego atakami terrorystycz-
nymi na świecie jest dość istotne, dotychczas branża ta skupiała 
ponad 23% wszystkich przeprowadzonych ataków.  

Znaczny wzrost przewozów ładunków transportem drogowym 
w UE, w tym towarów niebezpiecznych, powoduje wzrost zagrożeń, 
dotyczących kradzieży ładunków, a także związanych z możliwością 
przeprowadzenia ataku terrorystycznego.  

UE wprowadziła minimalne wymagania w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem sieci TEN-T (w tym audyty bezpieczeństwa) oraz 
wymagania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.  

Wprowadzono także nowe przepisy dotyczące wykroczeń, po-
pełnianych przez kierowców za granicą oraz badań technicznych 
pojazdów w celu zmniejszenia liczby awarii technicznych, a tym 
samym liczby wypadków drogowych. 
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Evaluation of road transport safety system in European Union 

Paper discussed problems of road transport safety sys-
tem in European Union. Characteristics of road transport 
infrastructure (roadways and motorways), statistics of road 
accidents, dead and wounded people were presented.  The 
advantages and disadvantages of road transport were 
stressed, especially terrorism threats. 

 
 
 
Autorzy: 
dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. nadzw. WAT – Wojskowa 

Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. 
Gen. S. Kaliskiego 2, 98, gabriel.nowacki@wat.edu.pl 

dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. nadzw. PO – Politechnika 
Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, 45-272 Opole, ul. 
Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, k.olejnik@po.opole.pl 

mgr Małgorzata Walendzik – Instytut Transportu Samocho-
dowego, Centrum Telematyki Transportu, Jagiellońska 80, 03-301 
Warszawa. malgorzata.walendzik@its.waw.pl 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


