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Treść artykułu dotyczy wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wymieniono i opisano 

najważniejsze zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz scharakteryzowano czynniki mające wpływ na powstawanie 

wypadków i kolizji. W artykule przedstawiono dane dotyczące przyczyn wypadków drogowych w Polsce odniesione do pory 

roku, dnia tygodnia, warunków atmosferycznych i miejsc zdarzenia.  

 

WSTĘP 

Ważną dziedziną wiedzy, obejmującą zasady odpowiedzialne-
go poruszania się po drogach w Polsce, są programy Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Są one bezpośrednio 
związane z wieloma zagadnieniami technicznymi, psychologiczny-
mi, medycznymi oraz biomechanicznymi, których celem jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa podróżowania [1]. Do poprawy bezpieczeń-
stwa drogowego w Polsce przyczyniły się różnego rodzaju inwesty-
cje, do których należy zaliczyć intensywną rozbudowę i moderniza-
cję istniejącej sieci drogowej w ciągu kilku ostatnich lat. Istotne 
znaczenie w zmniejszaniu ilości wypadków i kolizji miały działania 
policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego w obszarze nadzoru 
kierowców pojazdów samochodowych, motocyklistów, rowerzystów 
i pieszych. Ważną rolę w propagowaniu właściwego zachowania 
wśród uczestników ruchu drogowego odegrały liczne kampanie 
społeczne i projekty informacyjno-edukacyjne, m.in. pn. „10 mniej. 
Zwolnij”. Wciąż usprawniane są systemy ratownictwa i opieki powy-
padkowej, szczególnie ważne dla tych, którzy w zdarzeniach dro-
gowych odnieśli obrażenia.  

Wszystkie działania, których głównym celem była poprawa 
bezpieczeństwa na polskich drogach, przyczyniły się do zmniejsze-
nia ilości wypadków i kolizji oraz do obniżenia ilości rannych i ofiar 
śmiertelnych. W rankingu określającym poziom bezpieczeństwa na 
europejskich drogach, sporządzonym przez Komisję Europejską na 
koniec pierwszego kwartału 2015 r., Polska awansowała o 3 pozy-
cje w stosunku do poprzednich lat. Ważnym osiągnięciem jest także 
wyższy niż średnioeuropejski spadek liczby ofiar wypadków na 
drogach w Polsce o ok. 3% (2013-2014 r.), podczas gdy w całej Unii 
Europejskiej liczba ofiar wypadków drogowych spadła w tym samym 
okresie tylko o 1% [5].  

1. SPRAWCY I PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH 
W POLSCE 

Do powstawania wypadków drogowych w Polsce głównie przy-
czyniają się kierowcy oraz w drugiej kolejności piesi (rys.1). Nieod-
powiedzialni kierowcy poruszający się z nadmierną prędkością są 
sprawcami ok. 22% wypadków (rys.2). Ok. 17% wypadków, wynika-
jących z braku doświadczenia i ze skłonności do podejmowania 
ryzykownych manewrów, powodują młodzi kierowcy w wieku od 18 
do 24 lat. Dużym zagrożeniem jest także nietrzeźwość kierowców, 
która przyczynia się do ok. 10% wypadków. Wypadki powodowane 

przez nietrzeźwych kierowców wynikają najczęściej z braku ostroż-
ności, problemów z koncentracją oraz opóźnioną reakcją na różne 
drogowe sytuacje. Do istotnych przyczyn powstawania wypadków 
należy również zaliczyć nieprzestrzeganie przez kierowców pierw-
szeństwa przejazdu i pierwszeństwa pieszych, nieprawidłowe wy-
przedzanie, niezgodne z przepisami skręcanie i omijanie oraz nie-
zachowywanie bezpiecznego odstępu między pojazdami i przejeż-
dżanie na czerwonym świetle [4].  
 

 
Rys. 1. Sprawcy wypadków drogowych w Polsce [5] 

 
Z rys.1 wynika, że sprawcami wypadków drogowych w Polsce 

są głównie kierowcy i ta tendencja od lat nie ulega zmianie. Nato-
miast ciekawym wnioskiem jest fakt, że ilość wypadków znacznie 
się zmniejszyła z 38434 wypadków spowodowanych przez kierow-
ców w 2007 r. do 28716 w 2014 r. oraz z 6912 wypadków spowo-
dowanych przez pieszych w 2007 r. do 3050 w 2014 r.  

 

 
Rys. 2. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowa-
nych przez kierowców w Polsce [5] 

 
Wpływ na wypadkowość ma także rodzaj środka transportowe-

go użytego do przemieszczania, co ilustruje rys. 3. Z przedstawio-
nych na tym wykresie danych można wyciągnąć wniosek, że kie-
rowcy samochodów osobowych powodują największą ilość wypad-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%28komunikacja%29
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ków drogowych, co wynika pewnie z tego, że pojazdy te rozwijają 
największe prędkości. Można zauważyć także dużą ilość wypadków 
powodowanych przez kierowców zawodowych przewożących róż-
nego rodzaju ładunki, co nie wynika z nadmiernej prędkości lecz 
raczej z niewłaściwego wykonywania niektórych manewrów.  
W większości przypadków pokazanych ilość wypadków znacznie się 
zmniejszyła, niestety tendencja ta nie dotyczy zdarzeń powodowa-
nych przez motocyklistów. Wpływ na rosnącą ilość wypadków,  
w których sprawcami byli motocykliści, może mieć rozwój infrastruk-
tury transportu samochodowego w ostatnich latach w Polsce (auto-
strady, drogi szybkiego ruchu), a przez to wzrost dopuszczalnej 
prędkości na tych drogach. 
 

 
Rys. 3. Środki transportowe, których udział w wypadkach jest naj-
większy w Polsce [5] 
 

Poza kierowcami, sprawcami wypadków drogowych są również 
piesi. Podstawowym powodem przyczyniania się pieszych do po-
wstawania niebezpiecznych zdarzeń jest nieprzestrzeganie obowią-
zujących przepisów ruchu drogowego [2]. Niewłaściwe zachowania 
pieszych, jako sprawców wypadków drogowych, przedstawiono na 
rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowa-
nych przez pieszych w Polsce [5] 

2. WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE BRD W POLSCE 

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce określają 
wskaźniki ilości wypadków oraz wskaźniki ilości poszkodowanych  
w wypadkach. Na wysokość wskaźnika ilości wypadków wpływ mają 
niebezpieczne miejsca, pora roku, dzień tygodnia, warunki atmosfe-
ryczne, rodzaj drogi oraz jej oświetlenie. Natomiast na wysokość 
wskaźnika ilości poszkodowanych w wypadkach wpływa głównie 
sposób przemieszczania się oraz wiek użytkownika drogi.  

Na rys. 5 pokazano wpływ niebezpiecznych miejsc na kształ-
towanie się wysokości wskaźnika ilości wypadków w Polsce. Do 
miejsc, w których dochodzi do największej ilości wypadków i kolizji 
zaliczyć należy proste odcinki drogi, ponieważ kierowcy mając 
dobrą widoczność przed sobą rozwijają tam największe prędkości. 
Nadmierna prędkość często jest przyczyną niebezpiecznych zda-
rzeń, szczególnie jeżeli dzieje się to w terenie zabudowanym, gdzie 
sytuacja na drodze szybko może się zmienić i kierowca nie zdąży 
zahamować, np. przed wybiegającym nagle na drogę człowiekiem 
(rys. 6). Dużym zagrożeniem wpływającym na wzrost wskaźnika 
ilości wypadków mają skrzyżowania, na których kierowcy często 

doprowadzają do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. Zachowa-
nie kierowców zmienia się diametralnie, tzn. stają się ostrożniejsi  
i redukują prędkość pojazdu w przypadku pojawienia się na drodze 
przeszkód w postaci np. zakrętów, wzniesień itp. [3]. Nie zawsze 
prędkość ma największy wpływ na wskaźnik ilości wypadków dro-
gowych, istotne znaczenie ma również rodzaj dróg. Do niebez-
piecznych zdarzeń komunikacyjnych najczęściej dochodzi na dro-
dze dwukierunkowej jednojezdniowej, a najrzadziej na drogach 
szybkiego ruchu: ekspresowych oraz autostradach. Wyniki dotyczą-
ce rodzaju dróg przedstawiono na rys. 7. 
 

 
Rys. 5. Ilość wypadków drogowych według geometrii dróg [5] 
 

 
Rys. 6. Ilość wypadków drogowych zależna od terenu [5] 

 

 
Rys. 7. Ilość wypadków drogowych zależna od rodzaju dróg [5] 

 
Poza niebezpiecznymi miejscami na wskaźniki ilości wypadków 

wpływ mają także pora roku, dzień tygodnia oraz pora dnia. Można 
zauważyć, że do największej ilości wypadków dochodzi wczesną 
jesienią we wrześniu i październiku (krótszy dzień) oraz w miesią-
cach letnich, w lipcu i w sierpniu, czyli wtedy, kiedy jest najlepsza 
widoczność i panują najkorzystniejsze warunki atmosferyczne do 
rozwijania największych prędkości (rys. 8). Biorąc pod uwagę dni 
tygodnia, niekorzystne zdarzenia komunikacyjne najczęściej mają 
miejsce w piątki i w soboty, czyli w dni, kiedy najczęściej organizo-
wane są różnego rodzaju imprezy zbiorowe i spotkania towarzyskie 
(rys. 9). Wypadkowość jest w dużym stopniu zależna także od 
oświetlenia, czyli pory dnia, w której odbywa się podróż. Można 
zauważyć, że im mniejsza jest widoczność, np. o zmroku i o świcie, 
tym rzadziej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Na rys. 10 
pokazano wpływ pory dnia na wskaźnik ilości wypadków. 

 

 
Rys. 8. Ilość wypadków  w poszczególnych miesiącach [5] 

 
Na wskaźnik ilości wypadków drogowych określających bez-

pieczeństwo ruchu drogowego wpływają również warunki atmosfe-
ryczne. Im lepsza pogoda tym bardziej niebezpiecznie robi się na 
drogach, im mniej przyjazne warunki środowiskowe tym kolizyjność 
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mniejsza, a kierowcy są ostrożniejsi. Wpływ warunków pogodowych 
na wypadkowość pokazano na rys. 11.  

 

 
Rys. 9. Ilość wypadków  drogowych w poszczególnych dniach 
tygodnia [5] 

 

 
Rys. 10. Ilość wypadków drogowych zależna pory dnia [5] 
 

 
Rys. 11. Wpływ warunków atmosferycznych na ilość wypadków 
drogowych [5]  

 
Wysokość wskaźnika ilości poszkodowanych w wypadkach, 

określającego poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, 
uzależniona jest ponadto od środka transportu przemieszczających 
się osób oraz od ich wieku. Najczęściej ofiarami śmiertelnymi  
w wypadkach drogowych są kierowcy samochodów osobowych i ich 
pasażerowie, następnie piesi i rowerzyści, a najrzadziej kierowcy 
autobusów i ich pasażerowie. Można zatem stwierdzić, że korzysta-
nie z komunikacji zbiorowej jest najbezpieczniejsze [2]. Udział po-
szczególnych uczestników ruchu drogowego wśród ofiar śmiertel-
nych wypadków drogowych został pokazany na rys. 12. 

 

 
Rys. 12. Najczęstsze ofiary śmiertelne wśród uczestników wypad-
ków drogowych [5]  
 

Z rys. 12 wynika, że zwiększyła się ilość ofiar śmiertelnych w 
wypadkach drogowych w 2014 r. w stosunku do roku 2007, nato-
miast sytuacja poprawiła się tylko w odniesieniu do kierowców 
samochodów osobowych i ich pasażerów, pieszych oraz kierowców 
samochodów ciężarowych i ich pasażerów.  

Na rys. 13 przedstawiono wyniki wskazujące, w jakim wieku 
najczęściej były ofiary śmiertelne wypadków drogowych, które miały 
miejsce w porównywanych latach 2007 i 2014. W obu przypadkach 
najwięcej ofiar wypadków drogowych było w wieku 40-59 lat,  
a najmniej wśród dzieci do 6 lat, co może wynikać z faktu, że są one 
zazwyczaj pod opieką dorosłych. W 2014 r. tendencja dotycząca 
ilości ofiar śmiertelnych poprawiła się w każdym przedziale wieko-
wym w porównaniu do roku 2007.  
 

 
Rys. 13. Najczęstsze ofiary śmiertelne wśród uczestników wypad-
ków drogowych [5] 

PODSUMOWANIE 

Analiza zaprezentowanych w niniejszym artykule wskaźników 
ilości wypadków oraz ilości poszkodowanych w wypadkach pozwala 
stwierdzić, iż sytuacja na polskich drogach w ostatnim czasie 
znacznie się poprawiła w porównaniu do roku 2007. Zmniejszyła się 
nie tylko ilość wypadków, ale również ilość ofiar śmiertelnych. 
Wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego miały 
różne czynniki, w tym m.in. rozwój infrastruktury transportu samo-
chodowego, instytucje sprawujące kontrolę nad ruchem drogowym  
i dbające o właściwą organizacją ruchu drogowego, poprawny  
w większości stan techniczny środków transportowych oraz akcje 
promocyjne, których celem było propagowanie odpowiedzialnego 
zachowania wśród uczestników ruchu drogowego [4].  

W większości porównywanych sytuacji bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w roku 2014 w stosunku do roku 2007 było większe.  
W 2014 r. wysokość wskaźnika ilości wypadków zwiększyła się tylko 
w stosunku do sprawców, którzy nie zachowali bezpiecznej odległo-
ści między pojazdami oraz w stosunku do motocyklistów. Więcej 
wypadków wydarzyło się w roku 2014 w porównaniu do roku 2007 
na autostradach i drogach ekspresowych oraz podczas jazdy  
w oślepiającym słońcu i we mgle. W przypadku oceny wskaźnika 
ilości ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w 2014 r. sytuacja 
w stosunku do 2007 r. pogorszyła się tylko w odniesieniu do rowe-
rzystów, motocyklistów oraz kierowców autobusów i ich pasażerów.  
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Indicators of road safety in Poland 

The content of the article are issues of road safety in Po-

land. Lists and describes the main risks to the road and char-

acterized factors affecting the formation of an accident and 

collisions. The article presents data on causes of road acci-

dents in Poland as compared to the season, day of week, 

weather conditions and places of events. Time of year, day of 

week, weather conditions, or place of the even. It was also 

pointed to efforts to improve road safety in Poland. 

Autorzy: 
dr inż. Edyta Zielińska – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa; 35-959 Rzeszów, Tel. 17 743-23-58, ezie-
lins@prz.edu.pl 


