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BEZPIECZE�STWO RUCHU DROGOWEGO 
POLSKI, NIEMIEC I CZECH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki analiz g�ównych wska�ników bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

w trzech s�siednich krajach - Polsce, Niemczech i Czechach. Kraje te charakteryzuje znaczne zró�ni-
cowanie parametrów sieci drogowej – m.in. najwi�kszy (2%) udzia� autostrad w Niemczech oraz po-
dobny wska�nik rozwoju motoryzacji, wyra�ony liczb� oko�o dwóch osób na jeden samochód. We 
wszystkich krajach nast�puje poprawa statystyk wypadkowych obserwowana jako spadek liczby wy-
padków, zabitych oraz rannych. Najwi�ksza ci��ko�	 wypadków wyst�puje w Polsce i wynosi ponad 10 
osób zabitych na 100 wypadków. 

WST�P  
W pracy wykonano analiz� porównawcz� wska�ników bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

Polski, Niemiec i Czech. Wybór tych krajów nie jest przypadkowy, gdy� s� one po�o�one 
w bezpo�rednim s�siedztwie i posiadaj� tzw. trójstyk granic (pomi�dzy miejscowo�ciami Po-
rajów (PL), Zittau (D) i Hrádek nad Nisou (CZ), fot. 1). 

 
Fot. 1. Trójstyk granic Polski, Niemiec i Czech – widok ze strony niemieckiej 

Przez kraje te prowadz� korytarze transportowe przebiegaj�ce z Polski na zachód i po�u-
dnie Europy. Polska graniczy z Niemcami i Czechami na odcinku 1263 km, co stanowi ponad 
41% naszych granic l�dowych. Wykorzystanie tego kierunku transportowego ma swoje uwa-
runkowania historyczne, w postaci tzw. szlaku bursztynowego, który ju� dwa tysi�ce lat temu 
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wytycza� drog� wymiany handlowej, obejmuj�cej tereny porównywanych krajów. Po przy-
st�pieniu Polski i Czech 21.12.2007r. do „Strefy Schengen”, zniesione zosta�y formalne 
utrudnienia zwi�zane z przekraczaniem granic pomi�dzy analizowanymi pa�stwami, co stwo-
rzy�o dogodne warunki do dalszego rozwoju transportu pasa�erskiego i towarowego oraz 
wspó�pracy gospodarczej. Przewozy przez granice z Niemcami i Czechami stanowi� ok. 75% 
ca�o�ci przewozów mi�dzynarodowych realizowanych w Polsce [12]. 
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, analizowane kraje posiadaj� dobrze rozwi-
ni�t� sie	 drogow�, co wyra�aj� zamieszczone wska�niki g�sto�ci sieci, natomiast parametry 
dotycz�ce autostrad (b�d�ce odpowiednikiem jako�ci dróg) wskazuj� na jednoznaczn� prze-
wag� Niemiec. 

Wobec przedstawionych faktów, potwierdzaj�cych tez� o szczególnej intensywno�ci ko-
munikacji samochodowej przez granice porównywanych krajów, uzasadnione wydaje si� 
przeprowadzenie dla nich analizy porównawczej wska�ników bezpiecze�stwa ruchu drogo-
wego. 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka parametryczna porównywanych krajów (2008 r.) 
 Polska Niemcy Czechy 

Powierzchnia [tys. km2] 312,7 357,1 78,9 
Ludno�	 [mln] 38,2 82,0 10,5 
G�sto�	 zaludnienia [osób/km2] 122,2 229,6 133,1 
D�ugo�	 dróg ogó�em [tys. km] 389,7 655,2 55,6 
G�sto�	 dróg [km/km2] 1,3 1,8 0,7 
D�ugo�	 autostrad [km] 765 12694 691 
G�sto�	 autostrad [m/km2] 2,4 35,5 8,8 

ród�o: [2,6,9] 

1. CHARAKTERYSTYKA SIECI DROGOWEJ 
Sie	 drogowa analizowanych krajów wykazuje znaczne zró�nicowanie zarówno w aspek-

cie d�ugo�ci i g�sto�ci poszczególnych rodzajów dróg, jak i ich jako�ci (stanu technicznego) - 
tabela 2.  

Tabela 2. Podzia� dróg publicznych w analizowanych krajach 
 Polska 2009 Niemcy 2008 Czechy 2008 

 d�ugo�� % d�ugo�� % d�ugo�� % 
Ogó�em [tys. km] 389,7 100 655,2 100 55,6 100 
Autostrady [km] 765 0,2 12645 1,9 691 1,2 
E-drogi [tys. km] 5,5 1,4 10,4 1,6 0,36 0,6 
Inne drogi [tys. km] w tym: 383,3 98,4 632,1 96,5 54,5 98,0 
- drogi krajowe [tys. km] 18,5 4,7 41,0 6,3 5,8 10,4 
- drogi wojewódzkie [tys. km] 155,5 39,9 178,1 27,2 14,6 26,3 
- drogi gminne [tys. km] 209,3 53,7 413,0 63,0 34,1 61,3 

ród�o: [4,7,8] 
 

Najwi�ksze ró�nice dotycz� sieci autostrad (rys. 1). We wszystkich krajach trwa realiza-
cja planów budowy i rozbudowy sieci autostrad, natomiast istniej�ca sie	 autostrad niemiec-
kich, d�ugo�ci ponad 12 tys. km (2% wszystkich dróg niemieckich), jest prawie dziesi�cio-
krotnie d�u�sza od ��cznej d�ugo�ci autostrad w Polsce i Czechach. Bardzo dobry stan auto-
strad niemieckich, brak ogranicze� pr�dko�ci oraz brak op�at, zach�caj� kierowców do wybo-
ru Niemiec jako kraju tranzytowego w podró�ach na zachód Europy, nawet je�li trasa prze-
jazdu uleg�aby wyd�u�eniu. W Polsce i Czechach brak autostrad rekompensuj� cz��ciowo 
drogi ekspresowe, których udzia� wynosi odpowiednio 1,4% i 0,65%. 
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Rys. 1. Sie� autostrad w analizowanych krajach w latach 1990-2009 

W porównywanych krajach wyró�nia si� kategorie dróg krajowych, wojewódzkich 
i gminnych. Udzia� dróg krajowych (o podwy�szonych parametrach) w Polsce wynosi ok. 
5%, w Niemczech ponad 6%, natomiast w Czechach ponad 10%. Polsk� i Czechy charaktery-
zuje istotnie ni�sza g�sto�	 dróg ni� w Niemczech. Dysproporcje w strukturze dróg maj� 
wp�yw na bezpiecze�stwo ruchu drogowego. Mo�na za�o�y	, �e po�rednio wp�ywaj� one na 
wi�ksz� ci��ko�	 wypadków w Polsce. 

2. CHARAKTERYSTYKA �RODKÓW TRANSPORTU 
Nast�pstwem centralnego po�o�enia Polski na szlaku transportowym wschód-zachód, s� 

intensywne przewozy tranzytowe. Wed�ug danych Komendy G�ównej Stra�y Granicznej, 
w roku 2009 ruch graniczny �rodków transportu drogowego przez zewn�trzne granice UE 
wyniós� 8,7 mln pojazdów, w tym 7,2 mln samochodów osobowych. 

W ostatnim dwudziestoleciu nast�pi� dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych 
w badanych krajach, szczególnie wysoki w Polsce. W odniesieniu do roku 1990, w Polsce do 
roku 2008 nast�pi� wzrost liczby samochodów o 206%, w Niemczech i Czechach odpowied-
nio o 12% i 57% (rys.2). 

 
Rys. 2. Liczba samochodów osobowych w analizowanych krajach w latach 1990-2008 

Przedstawiony na rys. 3 wska�nik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszka�ców 
pozwala stwierdzi	, i� w analizowanych krajach parametr ten zbli�a si� do podobnej warto�ci 
(450), co oznacza ok. dwóch osób przypadaj�cych na jeden statystyczny samochód. 
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Rys. 3. Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszka�ców 

Na rys. 4 zilustrowano dotkliwo�	 braku odpowiedniej do liczby samochodów d�ugo�ci 
autostrad w Polsce. Na 100km polskich autostrad przypada ponad 20 tys. samochodów oso-
bowych, a w porównywanych krajach wska�nik ten wynosi jedynie nieca�e 5 tys. pojazdów.  
 

 
Rys. 4. Liczba samochodów osobowych na 100km autostrad 

3. WSKA	NIKI BEZPIECZE�STWA RUCHU DROGOWEGO 
Liczba wypadków drogowych w Polsce i pozosta�ych krajach systematycznie maleje 

(rys.5). Szczególnie korzystny by� dla Polski rok 2009, w którym odnotowano ok. 44,1 tys. 
wypadków drogowych. Oznacza to spadek liczby wypadków w odniesieniu do 2008 r. o po-
nad 10%. W okresie 2000-2008 spadek liczby wypadków wyniós� w Polsce 14,3%, 
a w Niemczech i Czechach odpowiednio 16,3% i 11,4%. 

 
Rys. 5. Liczba wypadków drogowych w latach 1990-2009 
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Spadek liczby zabitych w Polsce w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008 wyniós� 873, 
co daje najkorzystniejszy spo�ród analizowanych krajów wska�nik wzgl�dny wynosz�cy - 
16,1% (rys. 6). 

 
Rys. 6. Liczba zabitych w wypadkach drogowych w latach 1990-2009 

Liczba rannych w wypadkach drogowych w Polsce w roku 2009 wynios�a 55906 i spad�a 
w stosunku do roku 2008 o ok. 10%. Jest to najlepszy wska�nik w�ród porównywanych kra-
jów (rys. 7). 

 
Rys. 7. Liczba rannych w wypadkach drogowych w latach 1990-2009 

Wska�nik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych okre�la ci��ko�	 wypadków. Jak 
wynika z rys. 8 parametr ten jest dla Polski szczególnie niekorzystny i wynosi on ponad 10,4 
dla Niemiec 1,3 (2009), a dla Czech 4,7 (2008). 

 
Rys. 8. Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych w latach 1991-2009 
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Ci��ko�	 wypadków drogowych okre�laj� równie� inne parametry zebrane w tabeli 3 
i przedstawione na rys. 9. S� one szczególnie niekorzystne dla Polski w odniesieniu do liczby 
zabitych. W Czechach odpowiednie wska�niki osi�gaj� warto�ci dwukrotnie ni�sze, 
a w Niemczech stanowi� zaledwie ok.10% wska�ników polskich. 
Wska�nik rannych w wypadkach samochodowych w analizowanych krajach osi�ga bardzo 
zbli�one warto�ci. 

 
Rys. 9. Liczba zabitych na 100 rannych w latach 1990-2009 

Tabela 3. Procentowy wska
nik ci��ko�ci wypadków w analizowanych krajach 
 Polska 2009 Niemcy 2008 Czechy 2008 
Wska�nik liczby zabitych / rannych 8,2 1,05 3,8 
Wska�nik zabitych / liczby wypadków 10,4 1,3 4,7 
Wska�nik rannych / liczby wypadków 127 128 124 

ród�o: [5, 11] 

WNIOSKI 
Wykonane analizy i zestawienia pozwalaj� na sformu�owanie nast�puj�cych wniosków: 

1. Spo�ród analizowanych w pracy krajów, najd�u�sz� sieci� dróg dysponuj� Niemcy 
(655,2 tys. km w 2008 r.). Wska�nik g�sto�ci sieci drogowej w Niemczech wynosi 
1,8km/km2, w Polsce 1,3 km/km2 a w Czechach 0,7 km/km2 . Najlepszy stan dróg wyst�-
puje w Niemczech co potwierdza wska�nik udzia�u autostrad w ogólnej liczbie dróg, wy-
nosz�cy ok. 2,0 % ( w Czechach 1,2 %, a w Polsce 0,2 %). 

2. Liczba samochodów osobowych w analizowanych krajach stale ro�nie. Najwy�szy 
wska�nik motoryzacji wyst�puje w Niemczech i wynosi 504 pojazdy na 1000 mieszka�-
ców, w Czechach 423, a w Polsce 422. Polska wyró�nia si� znacznie wi�ksz� dynamik� 
wzrostu tego wska�nika. W latach 1990-2008 w Polsce nast�pi� 206% wzrost liczby sa-
mochodów osobowych (w Czechach 57%, w Niemczech 12%). 

3. Najwi�ksza dynamika spadku liczby wypadków wyst�puje w Niemczech, gdzie w roku 
2008 w stosunku do roku 2000 liczba wypadków spad�a o ponad 16 %. W pozosta�ych 
krajach wska�nik ten jest nieznacznie mniejszy. 

4. W Niemczech wyst�puje najwi�kszy spadek liczby zabitych w wypadkach drogowych na 
przestrzeni lat 2000-2008 wynosz�cy 40,3 %, w Czechach wska�nik ten wynosi 27,6 % 
a w Polsce jedynie 13,6%. Istotna poprawa nast�pi�a w Polsce w roku 2009. Liczba zabi-
tych w odniesieniu do roku 2008 spad�a a� o 16,1%. 

5. Ci��ko�	 wypadków drogowych okre�lana wska�nikiem liczby zabitych do rannych oraz 
zabitych do liczby wypadków jest w Polsce szczególnie wysoka i wynosi ponad 10 osób 

0

4

8

12

16

1990 1995 2000 2005 2010

Li
cz

ba
 z

ab
ity

ch

Czechy Niemcy Polska



AUTOBUSY  7 

zabitych na 100 wypadków przy analogicznym wska�niku dla Niemiec i Czech odpo-
wiednio 1,3 i 4,7. 
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THE ROAD TRAFFIC SAFETY 
IN POLAND, GERMANY AND CZECH REPUBLIC  

Abstract 
The article presents the results of main indicators of road traffic safety analysis in three 

neighbouring countries – Poland, Germany and Czech Republic. A wide diversity of roads network 
parameters characterize those countries, such as, highest number of highways in Germany (2%) and 
the similar indicator of motor industry development. This indicator is showed by the number of 2 
people per 1 vehicle. The improvement of statistics in road accidents is observed in all of the analyzed 
countries. It follows the decrease in the number of road traffic accidents and persons killed and in-
jured in road traffic accidents. Highest accident fatality occurs in Poland and averages 10 killed per 
100 accidents. 
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