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WSKAŹNIKI 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

W POLSCE I KRAJACH SĄSIEDNICH 

Streszczenie 
W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego wy-

znaczonych dla Polski i krajów sąsiednich. Porównano wskaźniki gęstości sieci drogowej ze szczegól-
nym uwzględnieniem udziału autostrad. Uwzględniono wskaźniki rozwoju motoryzacji wyrażone liczbą 
pojazdów w odniesieniu do liczby mieszkańców i gęstości sieci drogowej. Wyznaczono wskaźniki bez-
pieczeństwa ruchu drogowego określone jako liczba zabitych i liczba rannych w odniesieniu do liczby 
wypadków i liczby mieszkańców, a także tendencje ich zmian w ostatnich latach. Największa ciężkość 
wypadków ma miejsce na Białorusi i wynosi 19,6 osób zabitych na 100 wypadków, natomiast najniż-
sza w Niemczech (1,3) i Szwecji (1,5). Największy spadek liczby wypadków w ostatnich latach ma 
miejsce w Polsce i na Litwie, gdzie względnie niskim wskaźnikom liczby wypadków na milion ludności 
i milion samochodów, odpowiadają stosunkowo wysokie wskaźniki ich ciężkości. Stwierdzono, iż ni-
skim wskaźnikom ciężkości wypadków towarzyszy wysoki wskaźnik liczby rannych w odniesieniu do 
liczby wypadków.  

WSTĘP 

Praca przedstawia analizę porównawczą wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Polski oraz siedmiu najbliżej położonych państw (Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Cze-
chy, Niemcy i Szwecja). Przez terytoria uwzględnionych krajów prowadzą korytarze trans-
portowe przebiegające z Polski na zachód i południe Europy, co znacznie zwiększa ruch tran-
zytowy na drogach naszego kraju. Wykorzystanie tego kierunku transportowego ma swoje 
uwarunkowania historyczne w postaci tzw. szlaku bursztynowego, który już 2000 lat temu 
wytyczał drogę wymiany handlowej, obejmującej tereny porównywanych państw. Po przy-
stąpieniu Szwecji (25.03.2001 r.) oraz Polski, Czech, Słowacji i Litwy (21.12.2007 r.) do 
„Strefy Schengen”, zniesione zostały formalne utrudnienia związane z przekraczaniem granic 
pomiędzy tymi krajami. Stworzyło to dogodne warunki do dalszego rozwoju transportu pasa-
żerskiego i towarowego oraz współpracy gospodarczej. Przewozy przez granice z Niemcami, 
Czechami, Słowacją i Litwą stanowią ponad 82% całości przewozów międzynarodowych 
realizowanych w Polsce [13].  

Położone w Polsce zewnętrzne granice Unii Europejskiej w 2010 r. przekroczyło ogółem 
ponad 10 mln pojazdów, wśród których przeważały samochody osobowe (83%) i ciężarowe 
(16%). W tym samym czasie, przez położone w Polsce wewnętrzne granice UE przejechały 
aż 52 mln pojazdów. 
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Intensywność komunikacji samochodowej przez granice porównywanych krajów prowa-
dzi do zwiększenia zagrożeń w ruchu drogowym, co wyraża się wskaźnikami bezpieczeństwa 
analizowanymi w dalszej części pracy. W porównywanych krajach w 2010 r. wydarzyło się 
łącznie ponad 389 tys. wypadków, w których śmierć poniosło 14,3 tys., a rannych zostało 
485 tys. osób. Już wstępna analiza tych wskaźników pozwala stwierdzić, iż ciężkość wypad-
ków w krajach wschodnioeuropejskich jest istotnie większa niż w krajach Europy Zachodniej. 

1. CHARAKTERYSTYKA SIECI DROGOWEJ 

Sieć drogowa analizowanych krajów wykazuje znaczne zróżnicowanie zarówno w aspek-
cie długości i gęstości poszczególnych rodzajów dróg, jak i ich jakości (stanu technicznego). 
Jak wynika  z danych przedstawionych w tabeli 1, nie wszystkie analizowane kraje posiadają 
dobrze rozwiniętą sieć drogową. Wyrażają to zamieszczone wskaźniki gęstości sieci dróg 
ogółem (rys. 1). Szczególnie niska jest gęstość dróg na Ukrainie (0,28 km/km2) i na Białorusi 
(0,45 km/km2), natomiast najwyższa w Niemczech (1,8 km/km2). 

Tab. 1. Ogólna charakterystyka parametryczna porównywanych krajów (2010 r.) *2008, **2009 [3] 
 Polska Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Białoruś Litwa Szwecja

Powierzchnia [tys. km2] 312,7 357,1 78,9 49,0 603,7 207,6 64,6 449,9 

Ludność [mln] 38,2 82,0 10,5 5,4 45,9 9,6 3,3 9,3 

Gęstość zaludnienia 
[osób/km2] 

122,2 229,6 133,1 110,2 76 46,2 51,1 20.7 

Długość dróg ogółem** 
[w tys. km] 

389,7 655,2 55,6 45,3 169,5 94,3 81, 3 433,7 

Gęstość dróg** [km/km2] 1,3 1,8 0,7 0,9 0,28 0,45 1,3 0,96 

Długość autostrad [km] 857 12819 734 416 280 270 309 1891* 

Gęstość autostrad [m/km2] 2,7 35,9 9,3 8,5 0,5 1,3 4,8 4,2** 
Drogi krajowe [tys. km] 18,6 39,8 6,2 3,5 21,0* 15,5 4,9 15,3** 
Gęstość dróg krajowych 
[m/km2] 

59,5 111,5 78,6 71,4 34,8* 74,5 75,9 34,0** 

 
 
 

 
Rys. 1. Gęstości sieci drogowej ogółem (km/km2) w analizowanych krajach w 2009 r.  
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Parametry dotyczące autostrad (będące odpowiednikiem jakości dróg) wskazują na jedno-
znaczną przewagę Niemiec, gdzie gęstość autostrad wynosi 35,9 m/km2. Wskaźnik gęstości 
autostrad w analizowanych krajach wykazuje silną zmienność (rys. 2) – najniższy jest na 
Ukrainie (0,5 m/km2). Istniejąca sieć autostrad niemieckich o długości prawie 13 tys. km (2% 
wszystkich dróg niemieckich), jest prawie trzykrotnie dłuższa od łącznej długości autostrad 
w pozostałych analizowanych krajach. Bardzo dobry stan autostrad niemieckich, brak ograni-
czeń prędkości oraz brak opłat, zachęcają kierowców do wyboru Niemiec jako kraju tranzy-
towego w podróżach na zachód Europy, nawet jeśli trasa przejazdu uległaby wydłużeniu. 
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Rys. 2. Gęstości autostrad w analizowanych krajach w 2010 r. 

W latach 2000-2010 w Polsce nastąpił największy procentowy przyrost długości auto-
strad, bo aż o 139%, odpowiednio w tych samych latach w Czechach i Słowacji o 47% i 40%, 
a w Szwecji o 26%. Dysproporcje w strukturze dróg mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Można przyjąć, że pośrednio wpływają one na większą ciężkość wypadków 
w Polsce (brak autostrad), Białorusi i na Ukrainie (najniższa gęstość dróg). 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych 
w badanych krajach, szczególnie wysoki w Polsce – w 2010 r. 65% w odniesieniu do roku 
2000. Na Białorusi wskaźnik ten wyniósł 54%, a na Litwie 45% (rys. 3). 
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Rys. 3. Zmiana liczby samochodów osobowych w analizowanych krajach w latach 2000-2010 [%] 

*2005/2010, **2005/2009 
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Wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2010 r. w Niemczech, 
na Litwie i w Szwecji zbliża się do podobnej wartości (500), co oznacza ok. 2 osób przypada-
jących na jeden statystyczny samochód. Najwyższą wartość 516 pojazdów na 1000 mieszkań-
ców wskaźnik ten osiągnął w Niemczech. Najniższy natomiast wskaźnik liczby samochodów 
osobowych na 1000 mieszkańców występuje na Ukrainie i wynosi 98. Na 100 km polskich 
autostrad przypada ponad 2 mln, a ukraińskich 1,6 mln samochodów osobowych, natomiast 
w Szwecji i Niemczech wskaźnik ten wynosi odpowiednio zaledwie 227 i 330 tys. pojazdów. 
Podsumowując, przedstawione wskaźniki rozwoju motoryzacji są najkorzystniejsze dla 
Szwecji i Niemiec. W Polsce, przy stosunkowo dużej i najdynamiczniej rosnącej liczbie sa-
mochodów, szczególnie dotkliwy jest brak autostrad, co wyrażają przedstawione wskaźniki, 
a potwierdzają trudności komunikacyjne na wielu drogach. 

Tab. 2. Liczba pojazdów osobowych w porównywanych krajach w 2010 r. (*2009 r.)  
 

Liczba pojazdów osób [mln]
Liczba pojazdów osób  

/1000 mieszk. 
Liczba pojazdów osób  

/100 km autostrad [tys.] 
Polska 17,2 450 2007 
Niemcy  42,3 516 330 
Czechy 4,5 429 613 
Słowacja 1,7 315 409 
Ukraina 4,5 98 1607 
Białoruś* 2,3 240 852 
Szwecja 4,3 462 227 
Litwa 1,7 515 550 

3. WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Liczba wypadków drogowych w Polsce i pozostałych krajach systematycznie maleje. W 
2010 roku w Polsce odnotowano ok. 38,8 tys. wypadków drogowych. Oznacza to spadek 
liczby wypadków w odniesieniu do 2009 r. o ponad 12,2%. W okresie 2000-2010 nastąpił 
spadek liczby wypadków w Polsce, Niemczech, Czechach i największy na Litwie, bo aż o 
39%. Na Białorusi i w Szwecji nastąpił wzrost liczby wypadków (rys. 4). 
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Rys. 4. Zmiana liczby wypadków drogowych w latach 2000-2010 [%] *2000/2009 r. 
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We wszystkich analizowanych krajach nastąpił spadek liczby zabitych w latach 2000-
2010. W Niemczech, na Litwie i w Szwecji w latach 2000-2010 spadek ten był szczególnie 
wysoki i wyniósł 51, 53 i 54% (tab. 3). Liczba rannych w wypadkach drogowych w Polsce 
w roku 2010 wyniosła 49 tys. i spadła w stosunku do roku 2000 o 32%. Największy spadek 
wystąpił na Litwie i wyniósł ponad 39% (rys. 5). Najgorszy wskaźnik wśród krajów UE osią-
gnęła Szwecja, gdzie w roku 2009 w stosunku do roku 2000 nastąpił wzrost liczby rannych 
o 16%, a wśród krajów wschodnioeuropejskich Białoruś i Ukraina (odpowiednio 11 i 6%). 

Tab. 3. Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w porównywanych krajach w 2010 r. (*2009, 
**2011 r.) [3] 

 
Ogólna liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych 

Zmiana liczby zabitych w 
latach 2000/2010 [%] 

Polska ** 40 065 4 189 49 501 -33 
Niemcy  288 297 3 648 371 170 -51 
Czechy 19 676 802 24 384 -46 
Słowacja 6 570 345 8 411* -45 
Ukraina 31 754 4 709 28 917 -9 
Białoruś 6 739* 1 322* 7 198 -17 
Litwa  3 530 299 4 230 -53 
Szwecja 17 858* 270 25 639* -54 
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Rys. 5. Zmiana liczby rannych w wypadkach drogowych w latach 2000-2010 [%] *2000/2009 

Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych określa ciężkość wypadków [1]. 
Jak wynika z rys. 6 parametr ten jest szczególnie niekorzystny dla Białorusi (19,6), Ukrainy 
(14,8), Polski (10,5) i Litwy (8,5). Najniższy wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków 
występuje w Niemczech (1,3) oraz Szwecji (1,5).  

Ciężkość wypadków drogowych określa również wskaźnik liczby zabitych na milion 
mieszkańców, przedstawiony na rysunku 7. Jest on szczególnie niekorzystny dla Białorusi 
i wynosi 137 osób. W Niemczech, Czechach i na Słowacji wskaźnik ten jest dwukrotnie 
mniejszy niż w Polsce. W Szwecji natomiast wskaźnik ten jest najniższy i wynosi 29 osób 
zabitych na mln mieszkańców. 

Analiza danych zamieszczonych na rys. 8, wyrażających liczbę zabitych na 100 rannych 
pozwala stwierdzić, iż w Białorusi i na Ukrainie występuje najwyższa śmiertelność podczas 
wypadków drogowych, odpowiednio 18 i 16. Wskaźnik liczby zabitych odniesionych do 100 
rannych jest ok. trzy razy mniejszy w Szwecji i Niemczech, niż w Czechach i na Słowacji. 
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Rys. 6. Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych 2010 r.: S, BY – 2009 r., PL – 2011 r. 

 

 
Rys. 7. Liczba zabitych na milion mieszkańców w 2010 r.: BY – 2009 r. 

 

 
Rys. 8. Liczba zabitych na 100 rannych w 2010 r.: BY, SK, S – 2009 r., PL – 2011 r. 
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WNIOSKI 

Wykonane analizy i zestawienia pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
1. Spośród analizowanych w pracy krajów, najdłuższą siecią dróg dysponują Niemcy 

(655,2 tys. km w 200 r.). Wskaźnik gęstości sieci drogowej w Niemczech wynosi 
1,8 km/km2, w Polsce i na Litwie 1,3 km/km2, natomiast najniższy wskaźnik występuje na 
Ukrainie i wynosi 0,28 km/km2. Najlepszy stan dróg występuje w Niemczech co potwier-
dza wskaźnik udziału autostrad w ogólnej liczbie dróg, wynoszący ok. 2,0%. 

2. Liczba samochodów osobowych w analizowanych krajach stale rośnie. Najwyższy 
wskaźnik rozwoju motoryzacji występuje w Niemczech i na Litwie i wynosi 516 i 515 po-
jazdów na 1000 mieszkańców, w Szwecji 462, a w Polsce 450. Polska i Białoruś wyróżnia 
się największą dynamiką wzrostu tego wskaźnika. W roku 2010 w Polsce nastąpił wzrost 
liczby pojazdów osobowych w stosunku do 2000 r. o 65% a na Białorusi aż o 54%. 
W Niemczech i Szwecji wzrost ten był jednym z najniższych i wyniósł niecałe 8%.  

3. Największa dynamika spadku liczby wypadków występuje na Litwie i w Polsce, gdzie 
w roku 2010 w stosunku do roku 2000 liczba wypadków spadła odpowiednio o ponad 
39% i 32%. W pozostałych krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten jest nieznacznie 
mniejszy. W Szwecji i na Białorusi wskaźnik liczby wypadków rośnie, osiągając w Szwe-
cji najwyższą wartość równą 13%. 

4. W Niemczech i Słowacji występuje największy spadek liczby zabitych w wypadkach dro-
gowych na przestrzeni lat 2000-2009 wynoszący 42%, na Litwie i w Szwecji wskaźnik ten 
osiąga wartość ok. 40%, a w Polsce 27%. Natomiast wzrost liczby zabitych występuje na 
Białorusi (6%) i Ukrainie (3%). 
Największa ciężkość wypadków drogowych określana wskaźnikiem liczby zabitych do 

liczby wypadków występuje na Białorusi i wynosi ponad 19 osób zabitych na 100 wypadków, 
przy analogicznym najniższym wskaźniku dla Niemiec i Szwecji odpowiednio 1,3 i 1,5. Wy-
soka ciężkość wypadków występuje również na Ukrainie (14,8), w Polsce (10,5) i na Li-
twie (8,5). Należy uwzględnić, iż niskim wskaźnikom ciężkości wypadków towarzyszy naj-
częściej wysoki wskaźnik liczby rannych do liczby wypadków. Odnosi się to szczególnie do 
Szwecji, gdzie przy jednym z najniższych wskaźników ciężkości, wskaźnik poszkodowanych 
w wypadkach osiąga wartości najwyższe. 
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ROAD TRAFFIC SAFETY INDICATORS IN 
POLAND AND ITS NEIGHBOURING COUN-

TRIES 

Abstract 
In this paper it is shown a analysis of road traffic safety indicators in Poland and closely located 

countries. The indicators of the density of the road network were compared with special reference to 
participation of motorways. Indicators of the road safety was determined as the number of deaths and 
number of injured with reference to the accidents number and the populations number.The greatest 
heaviness of accidents is taking place on Belarus, with 19,6 persons deaths per 100 accidents, where-
as lowest in Germany (1,3) and  Sweden (1,5). The biggest decrease of the accidents number in final 
years is taking place in Poland and in Lithuania, where relatively  low indicators of the accidents 
number to the million of the population and the million of cars, correspond with high indicators of 
their heaviness. High indicators of the number of the injured accompanied low indicators of heaviness 
of accidents. 
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