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OCENA PRACY SŁUŻB W ZWIĄZKU Z WYPADKAMI KOMUNIKACYJNYMI  

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI GIS 

 

W artykule zostały scharakteryzowane służby mundurowe biorące bezpośredni udział w udzielaniu pomocy przy wypad-

kach. Następnie został opisany aktualny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim. Dane 

statystyczne dotyczące wypadków na drogach w województwie zostały zobrazowane w postaci map. Artykuł zawiera również 

charakterystykę analiz przestrzennych, które służby mundurowe mogą wykorzystywać w swojej pracy. Ostatnią częścią artyku-

łu są analizy sprawdzające czy dany obszar jest odpowiednio obsługiwany przez poszczególne jednostki służb. 

 

WSTĘP 

Wraz z postępem cywilizacyjnym na Polskich drogach z roku 
na rok przybywa pojazdów, rośnie w ten sposób prawdopodobień-
stwo wypadków drogowych. Warto na wstępie wyjaśnić różnicę 
między wypadkiem a kolizją. Wypadkiem drogowym nazywamy 
zdarzenie w ruchu drogowym w którym osoba poniosła śmierć, 
doznała jakichkolwiek obrażeń ciała lub powstała szkoda w mieniu 
[1]. Jeżeli lekarz określi obrażenia ciała poszkodowanego na ponad 
7 dni, dopiero wtedy można mówić o wypadku drogowym. W pol-
skich aktach prawnych nie ma określonego, czym jest kolizja dro-
gowa. Jest to potoczne nazwanie zdarzenia przez policjantów w 
którym nie ma ofiar.  

Podstawowym celem Systemu informacji geograficznej (GIS) 
jest analiza danych posiadających pierwiastek lokalizacji a co za 
tym idzie lepsze zrozumienie danego zjawiska. Cechą charaktery-
styczną systemów geoinformacyjnych jest możliwość kartograficznej 

reprezentacji zjawisk, dzięki czemu podejmowanie decyzji staje się 
łatwiejsze. 

1. SŁUŻBY MUNDUROWE 

Funkcją wewnętrzną państwa jest całokształt działań zapew-
niających porządek i bezpieczeństwo publiczne. W utrzymanie 
porządku publicznego najbardziej zaangażowane są organy admi-
nistracyjne, służby mundurowe, sądy i prokuratura. Porządek i 
bezpieczeństwo publiczne ma znaczenie ogólnospołeczne, dlatego 
też nie tylko władze państwa są nim zainteresowane ale również 
ogół mieszkańców kraju, gdyż destabilizacja stanu bezpieczeństwa 
może prowadzić do zakłócenia całego układu życia społecznego [2]. 
Służbami mundurowymi w polskim prawie nazywamy Służbę Wię-
zienną, Służbę Celną, Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Leśną 
ale również Policję czy Straż Pożarną [3]. 

Policja należy do bardzo ważnych formacji mundurowych w 
Polsce. Podstawowe obowiązki policji to ochrona życia i zdrowia 
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powiat elbląski 218 1675 15 288 49 546 8 44 48 477 5 58 48 496 7 60

powiat ełcki 103 713 5 128 57 408 5 67 62 425 2 79 44 374 7 51

powiat giżycki 56 488 4 65 63 498 8 95 53 499 7 75 58 536 11 63

powiat iławski 89 796 6 115 219 1849 15 245 202 1981 11 260 240 2046 14 325

powiat kętrzyński 37 496 9 33 110 693 9 153 78 791 5 99 101 814 8 122

powiat lidzwarski 37 418 7 42 66 458 10 84 58 403 7 74 63 422 10 68

powiat mrągowski 89 550 8 132 39 220 2 49 24 226 4 37 22 214 3 28

powiat nidzicki 23 302 3 28 120 951 9 135 145 898 6 184 147 787 6 191

powiat nowomiejski 32 412 6 32 37 457 5 38 38 449 4 40 48 436 5 57

powiat olecki 28 261 2 36 38 443 5 48 52 437 4 65 70 473 7 82

powiat olsztyński 493 4068 30 595 91 503 11 102 78 471 11 115 89 499 3 123

powiat piski 46 490 6 53 29 311 3 50 32 293 11 40 28 335 9 46

powiat ostródzki 85 1022 20 115 25 422 3 26 59 375 8 64 39 374 3 55

powiat szczycieński 83 558 5 109 27 282 7 32 32 302 3 43 41 339 9 56

powiat gołdapski 37 175 4 45 403 4169 26 467 410 4519 32 512 355 4841 41 428

powiat węgorzewski 30 119 2 34 69 1143 9 102 83 1114 11 126 95 1384 18 142

powiat bartoszycki 48 506 3 52 55 512 8 77 36 494 2 46 37 544 4 59

powiat braniewski 56 386 7 69 89 624 8 109 90 651 10 116 102 670 10 120

powiat działdowski 55 485 6 81 34 139 3 44 30 135 2 37 27 134 4 31

Województwo 1645 13920 148 2052 1620 14628 154 1967 1610 14940 145 2070 1654 15718 179 2107  
Rys. 2. Wypadki, kolizje, zabici i ranni w rozbiciu na powiaty w województwie warmińsko-mazurskim 
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ludzi jak też i mienia przed bezprawnym naruszaniem. Funkcjona-
riusze policji zapewniają spokój w miejscach publicznych, w środ-
kach transportu publicznego jak również na wodach które przezna-
czone są do powszechnego korzystania [4]. Do podstawowych 
zadań policji jest służba dla społeczeństwa, którą określa się jako 
pomoc w ochronie życia, zdrowia i mienia osób. Zapewnianie bez-
pieczeństwa obywatelom związane jest z życiem społecznym, a o 
ochronę życia społecznego odpowiedzialna jest policja, której funk-
cjonariusze mają bezpośredni kontakt z osobami dotkniętymi prze-
stępczością. 

Państwowa Straż Pożarna zapewnia ochronę przeciwpożarową 
na którą składa się ochrona życia, zdrowia i mienia osób ale rów-
nież ochronę środowiska przed pożarem, klęskami żywiołowymi [5]. 
Ochrona przeciwpożarowa należy do zapewniania bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, które dotyczy żywotnych interesów osób, 
społeczeństwa a także państwa [6]. W Polsce ochrona przeciwpo-
żarowa została oparta na dwóch systemach: krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym i systemie powiadamiania ratunkowego. 
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy odpowiedzialny jest za 
ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. System ratowniczo 
- gaśniczy zorganizowany jest na trzech szczeblach: krajowym, 
wojewódzkim oraz powiatowym [7]. W ramach tego systemu podej-
muję się: 
– walkę z pożarem i klęskami żywiołowymi, 
– ratownictwo chemiczne, techniczne, ekologiczne oraz medycz-

ne, 
– współpracę z Państwowym Ratownictwem Medycznym. 

System powiadamiania ratunkowego obejmuje: 
– analizę zasobów ratowniczych, 
– przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i obsługę numeru alarmo-

wego 112, 
– dysponowanie siłami zespołów ratunkowych [8]. 

2. ANALIZY PRZESTRZENNE 

Celem głównym analiz przestrzennych jest ukazanie tego, co 
nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Umożliwiają ujawnienie jak 

też zdobycie nowej informacji przestrzennej. Dzięki analizą prze-
strzennym można wizualizować złożone zjawiska, procesy geogra-
ficzne, które ułatwiają podejmowanie decyzji [9]. Dzięki analizie 
danych można tworzyć nowe hipotezy jak również planować nowe 
programy badawcze. Elementarną właściwością systemów geoin-
formacyjnych jest przy pomocy modelu matematycznego przetwa-
rzanie danych o środowisku geograficznym. Analiza danych zazwy-
czaj przebiega w dwóch stadiach: dobór danych oraz wybraniu 
odpowiednich działań matematycznych. Wynik analiz zależy od 
lokalizacji przestrzennej obiektów, dokładności geometrycznej oraz 
skali danych przestrzennych, bardzo ważne jest również aby wyko-
rzystywane dane do przeprowadzania analiz były wiarygodne i 
aktualne [10]. Systemy geoinformacyjne muszą funkcjonować w 
oparciu o bazę danych geograficznych, czyli posiadać pierwiastek 
przestrzenny. Od jakości bazy danych zależy w dużej mierze jakość 
całego tworzonego systemu GIS. 

3. ŹRÓDŁA DANYCH DLA GIS 

Systemy informacji geograficznej nie mogą funkcjonować bez 
bazy danych geograficznych. Często, od jakości tej bazy danych w 
dużej mierze zależy, jakość całego systemu GIS. Systemy geoin-
formacyjne od zwykłych programów graficznych odróżniają się 
możliwością opisania obiektu.  Jest to duży atut, gdyż w zależności 
od potrzeb użytkownika danego systemu może wyświetlać wzboga-
cając dane graficzne tylko wybranymi danymi opisowymi. Obiekty 
graficzne mogą być opisane dowolną ilością informacji. Dane które 
są w posiadaniu służb mundurowych posiadają właśnie dużo da-
nych opisowych m. in. dane liczbowe (liczba wozów/funkcjonariuszy 
uczestniczących w interwencji), dane tekstowe (nazwy ulic, nazwi-
ska osób zgłaszających interwencję czy też osób poszkodowanych), 
dane typu data (dokładny czas przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu 
przestępstwa). 
Systemy Informacji Geograficznej opierają się o dane przestrzenne, 
które obecnie pozyskiwane są z wielu różnorodnych źródeł. Dane 
można pozyskać poprzez ich zakup ale również przez bezpośredni 
pomiar zwłaszcza współcześnie dzięki rozwojowi technologii GPS 

 
Rys. 3.  Wypadki drogowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku. 
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pomiar mogą wykonywać osoby niewykwalifikowane. Niestety czę-
sto przez zakup danych spada jakość tych danych, gdyż takie dane 
dostępne mogą być w różnych formatach co jest utrudnieniem w 
późniejszym realizowaniu projektu. W ten sposób zyskują bezpo-
średnie pomiary, ponieważ od początku pozyskiwania jest kontrola 
nad dokładnością pomiaru i jego weryfikacją [10]. Systemy GIS, 
mogą bazować na różnorodnych typach danych, przy ich budowie 
dane przestrzenne trzeba podzielić na pierwotne oraz wtórne [11]. 
Pierwotne dane gromadzone są wyłącznie do celów systemów GIS 
w postaci cyfrowej. Do takich danych należą bezpośrednie pomiary 
geodezyjne w postaci wektorowej jak również zdjęcia satelitarne 
(wykonane np. z satelitów IKONOS, SPOT). Wtórne dane pozyska-
ne zostały nie do budowy systemów geoinformacyjnych ale po ich 
odpowiednim dostosowaniu mogą stać się danymi systemu GIS. 
Niestety często przy formatowaniu danych wtórnych, jakość tych 
danych znacznie spada, a to generuje błędy [12]. 

Charakterystyczną cechą każdego systemu informacji geogra-
ficznej jest możliwość wizualizacji danych przestrzennych w postaci 
map. Wiele zapytań do bazy danych obiektów można wykonać bez 
wyświetlenia wyniku jako mapy, jednak dopiero ukazanie zjawiska 
właśnie na mapie stanowi fundamentalne podwaliny dla każdego 
systemu geoinformacyjnego. Właśnie kartograficzna reprezentacja 
różnych danych na ekranie komputera pozwala na lepsze zrozu-
mienie sensu zachodzącego zjawiska, ukazanie zależności między 
obiektami geograficznymi, a także ich intensywności występowania. 
Prezentacja wyników analiz w taki sposób to zdecydowanie najlep-
szy sposób przedstawienia danych przestrzennych, które znajdują 
się w bazie danych [12]. 

4. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego znajduje 
się 22 914 km dróg publicznych. W 2014 roku w województwie 
zarejestrowanych było 817 684 pojazdów. Liczba aut wyjeżdzają-
cych na drogi w województwie z roku na rok powiększa się co 

szczegółowo obrazuje rysunek 1. 
 

Rodzaj pojazdu 2011 2012 2013 2014

motocykle ogółem 45915 46960 48169 49257

samochody osobowe ogółem 607807 628900 651036 673080

samochody ciężarowe ogółem 91045 91882 93273 95347

Województwo Warmińsko-Mazurskie 744767 767742 792478 817684  
Rys. 1. Liczba zarejestrowanych pojazdów w województwie War-
mińsko-Mazurskim 
 

W 2014 roku na obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego miało miejsce 1645 wypadków oraz 13 920 kolizji, 
śmierć poniosło 148 osób. Zestawienie (rysunek 2) przedstawia 
szczegółowe dane w rozbiciu na powiaty w latach 2011-2014. 

W 2014 roku odnotowano wzrost liczby wypadków w porówna-
niu do lat poprzednich. W latach 2011-2013 najwięcej wypadków 
zarejestrowano w miesiącu lipcu, natomiast w 2014 roku najwięcej 
wypadków miało miejsce w okresie zimowym na przełomie listopada 
i grudnia [13]. 

Służby mundurowe prowadzą statystyki w formie tabelarycznej. 
Jeśli zostanie im przypisana lokalizacja dane zyskują nowy wygląd. 
Rysunek 3 przedstawia wypadki w 2014 roku w województwie 
warmińsko-mazurskim. Dzięki takim rozwiązanią najistotniejsze 
informacje są lepiej wyeksponowane. Jest to właśnie wynik analizy, 
który ze zbioru danych ujawnia informację. 

5. ANALIZA ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA  
DLA GMINY JONKOWO 

Wypadki drogowe każdego roku pochłaniają tysiące ofiar, dla-
tego bardzo ważne jest aby pomoc na miejsce zdarzenia przybywa-
ła jak najszybciej. Wykonane analizy ukazują czas dotarcia służb 
mundurowych na miejsce interwencji. Niewątpliwie Policja jest 
najważniejszą służbą mundurową, która dba o bezpieczeństwo 
społeczeństwa oraz porządek publiczny. Na obszarze gminy Jon-

 
Rys. 4.  Zapewnianie bezpieczeństwa przez policję w gminie Jonkowo 
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kowo zadania z tego zakresu wykonywane są przez funkcjonariusze 
posterunku Policji w Jonkowie. 

Pierwszą wykonaną analizą było sprawdzenie w jakim czasie 
Policja w gminie Jonkowo zapewnia bezpieczeństwo jej mieszkań-
com. Na rysunku 4 przedstawiony został wynik analizy, gdzie na 
zielono wyznaczony jest obszar w którym Policja znajdzie się w 
przeciągu 5 minut, na żółto obszar obsługiwany w 11 minut a na 
różowo obszar, gdzie Policja znajdzie się w 15 minut na miejscu 
interwencji. Jak wynika z przeprowadzonej analizy gmina w 15 
minut nie jest w pełni obsługiwana przez funkcjonariuszy Policji. 
Wynika to z tego, że siedziba posterunku nie jest położona central-
nie w gminie. Do zachodnich krańców gminy czas przyjazdu Policji 
będzie dłuższy w porównaniu do innych obszarów. Analiza 
uwzględnia projektowane prędkości zamieszczone w Rozporządze-
niu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Na obszarze gminy Jonkowo znajdują się cztery jednostki 
OSP: Mątki, Wrzesina, Szałstry oraz w Jonkowie. Straż w gminie 
posiada osiem wozów, z czego połowa jest na wyposażeniu jed-
nostki w Jonkowie. Dodatkowo w jej skład wchodzi ponad pięćdzie-
siąt ochotników co stawia OSP w Jonkowie jako jedną z najwięk-
szych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie olsz-
tyńskim. W 2014 roku jednostka z Jonkowa uczestniczyła w 80 
interwencjach z czego 36 dotyczyło wypadków drogowych. Istotą 
wykonanej analizy było sprawdzenie jak Ochotnicza Straż Pożarna 
zapewnia bezpieczeństwo w gminie Jonkowo pod względem czasu 
dojazdu. Na rysunku 5 przedstawiono wynik analizy, gdzie czterema 
punktami zostały oznaczone punkty stacjonowania jednostek, a 
także granicę gminy niebieską linią. Analiza ukazuje w które obsza-
ry straż dociera w 5 minut, 7 minut a także w 9 minut. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, że jednostki straży na obszarze gminy docie-
rają na miejsce interwencji w niespełna 10 minut. Analiza jak w 
poprzedniej uwzględnia projektowane prędkości zamieszczone w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

PODSUMOWANIE 

Systemy geoinformacyjne dostarczają ogromnej bazy narzędzi 
do przetwarzania różnorodnych zbiorów danych przestrzennych. 
Funkcjonariusze służb mundurowych dzięki takim właśnie syste-
mom mogą przeprowadzać różne analizy. Przykłady analiz zostały 
przedstawione w artykule, które polegały na ukazaniu w formie 
przejrzystej mapy danych tabelarycznych dotyczących wykroczeń, 
ale też wyznaczanie obszarów obsługi pod względem czasu przez 
Policję i OSP w gminie Jonkowo. Analizy pod względem czasu 
zostały przeprowadzone na obszarze gminy przy uwzględnieniu 
prędkości projektowanych jednak takiego typu analizy można np. 
wykonać dla całego województwa przy różnych prędkościach poru-
szania się samochodu funkcjonariuszy służb mundurowych. Tego 
typu analizy w wielu wypadkach mogą wpływać na podejmowanie 
decyzji. Systemy informacji geograficznej są obecnie wykorzysty-
wane w wielu sektorach życia. Wszystko dzięki możliwości wizuali-
zacji surowych danych tabelarycznych, jako zjawisk posiadających 
element przestrzenny. Służby mundurowe powinny w tego typu 
systemy geoinformacyjne inwestować, które w wielu wypadkach 
staną się narzędziem do poprawy bezpieczeństwa ludzi. 
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The evaluation of services activities in context  
of road accidents using tools GIS 

The aim of the article is to characterize the uniformed 

services, which involved in involved in the road accidents. 

The authors describe the current state of road safety in the 

Warmia-Mazury. Then they show statistical data relating to 

accidents on the roads in the region, which are illustrated on 

maps. The article includes also the characteristics of spatial 

analysis. Uniformed services can use it in their work. The last 

part of the article are analyzes, which show that areas are 

adequately served by the uniformed services. 
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