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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie – 
założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy 
danych statystycznych
W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła program poprawy bezpie-
czeństwa na drogach w horyzoncie czasowym 2011–2020. Pro-
gram ten ma na celu zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmier-
telnych w wypadkach drogowych do 2020 r. Najnowsze dane 
statystyczne pokazują, iż poziom bezpieczeństwa na drogach w ob-
szarze Unii Europejskiej jest najwyższy na świecie. W porównaniu 
jednak z danymi z 2 wcześniejszych lat liczba ofiar śmiertelnych 
w wypadkach drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców 
nie zmieniła się. W artykule omówione zostaną główne założenia 
programu poprawy bezpieczeństwa, dane statystyczne dotyczące 
wypadków, a także główne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz waga interdyscyplinarnych i komplekso-
wych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

Program poprawy bezpieczeństwa na drogach
W komunikacie Komisji z 2010 r. [6] jako zasadę realizacji po-
lityki bezpieczeństwa przyjęto dążenie do najwyższych norm 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie, zintegrowane 
podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomocni-
czość, proporcjonalność i współodpowiedzialność. Podkreślo-
no, iż polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego ma na celu jego zwiększenie dla zapewnienia 
bezpiecznego i ekologicznego przemieszczania się wszystkich 
obywateli UE. Określono także, że długookresowa polityka bez-
pieczeństwa ruchu drogowego – aby była efektywna – musi być 
integrowana w innych obszarach polityki UE z uwagi na jej ścisłe 
powiązanie z zagadnieniami zasobów energii, ochrony środo-
wiska, zatrudnienia, edukacji, młodzieży, zdrowia publicznego, 
badań i innowacji, technologii, wymiaru sprawie-
dliwości, rynku ubezpieczeń, handlu i spraw za-
granicznych. Podkreślona została także wielopo-
ziomowość aspektu wdrażania działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa, które muszą być reali-
zowane na poziomie instytucji unijnych, państw 
członkowskich, władz lokalnych i regionalnych, 
a także przedstawicieli społeczeństwa obywatel-
skiego. Założony został cel zmniejszenia o połowę 
łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii 
Europejskiej do 2020 r. Wyznaczono w tym celu 
7 celów strategicznych; są to:

 � poprawa edukacji i szkolenia użytkowników 
dróg – Komisja Europejska w ramach realizacji 
tego celu będzie prowadzić prace w zakresie 
tworzenia wspólnej strategii na rzecz edukacji 
i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, szczególnie w procesie uzyskiwa-
nia prawa jazdy oraz kompetencji instruktorów 
jazdy;

 � poprawa egzekwowania przepisów ruchu dro-
gowego oparta na transgranicznej wymianie 

informacji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, or-
ganizacji kampanii na rzecz egzekwowania przepisów, rozwo-
ju technologii stosowanej w pojazdach, która wspomagałaby 
egzekwowanie przepisów, a także wyznaczonych krajowych 
celów w zakresie kontroli;

 � zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – 
uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa dla dróg i tuneli 
w procesie projektowania, a także zarządzania strukturą 
bezpieczeństwa;

 � zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów – w ramach tego celu 
zaproponowano działania polegające na przedstawieniu pro-
pozycji w zakresie zapewniania czynnego i biernego bezpie-
czeństwa pojazdów, takich jak motocykle i pojazdy elektrycz-
ne, w zakresie stopniowej harmonizacji i wzmacniania testów 
zdatności do ruchu drogowego i technicznych kontroli drogo-
wych, a także dalszej ocenie skutków i korzyści dotyczących 
systemów współpracujących w celu określenia najbardziej 
przydatnych zastosowań oraz przedstawienia zaleceń w za-
kresie odpowiednich środków dla ich wprowadzenia;

 � propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tego 
celu zaplanowano analizę wykonalności wyposażenia pojaz-
dów użytkowych i samochodów prywatnych w zaawansowane 
systemy wspierania kierowców, a także przyśpieszenie wpro-
wadzania usługi e-Call (powiadamiania o wypadkach) i bada-
nie możliwości jej rozszerzenia na inne pojazdy;

 � poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu 
obrażeń, polegających na przykład na zmniejszaniu skali obra-
żeń (zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury),  
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Rys. 1. Liczba wypadków, wypadków z liczbą poszkodowanych i wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym [9]
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koordynacji działań ratunkowych, zwięk-
szeniu ich szybkości, a także skuteczności 
udzielanej pierwszej pomocy i rehabilitacji; 

 � ochrona użytkowników dróg szczególnie 
narażonych na wypadki – motocyklistów, 
motorowerzystów, rowerzystów i pie-
szych, wśród których odnotowywana jest 
szczególnie wysoka liczba ofiar śmiertel-
nych i poważnych obrażeń. W 2008 r. te 
ofiary stanowiły 45% wszystkich wypad-
ków śmiertelnych. Cel ten obejmować 
ma monitorowanie i dalszy rozwój norm 
technicznych do celów ochrony użytkow-
ników dróg szczególnie narażonych na 
wypadki, objęcie dwukołowych pojazdów 
silnikowych kontrolami pojazdów, popra-
wę bezpieczeństwa rowerzystów i innych 
użytkowników dróg szczególnie narażo-
nych na wypadki. 
Unijne wytyczne w zakresie bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego miałyby wchodzić 
w życie stopniowo w okresie 2011–2020.

Dane dotyczące wypadków w UE
Liczba wypadków na terenie krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej wykazuje trend 
malejący. Rys. 1 pokazuje jej ewolucję na 
przestrzeni lat 1991–2014. Należy jednak 
zauważyć, że pozostaje ona w dalszym ciągu 
na wysokim poziomie. Wyraźnie jednak zma-
lała liczba wypadków ze skutkiem śmiertel-
nym – w latach 1991–2014 o prawie 70%.

Działania na szczeblu unijnym w latach 
2001–2010 umożliwiły redukcję liczby wy-
padków ze skutkiem śmiertelnym o 43% 
(pomimo rosnącego ruchu samochodowe-
go). Od 2010 r. nastąpiła dalsza redukcja tej 
liczby o 17%. Rys. 2 pokazuje dane dotyczą-
ce liczby wypadków śmiertelnych w odniesie-
niu do założonego celu redukcji ich liczby.
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Rys. 3. Zmiana liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym w latach 2010–2014 [5]

Rys. 2. Liczba wypadków śmiertelnych w odniesieniu do założonych celów [7]
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Dane dotyczące liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
w poszczególnych krajach członkowskich pokazują, iż największa 
redukcja tej liczby w latach 2010–2014 nastąpiła w Grecji, na 
Malcie, w Portugalii, Hiszpanii i Danii. Najniższą redukcję odno-
towano w Irlandii, Niemczech, Łotwie, Estonii i Wielkiej Brytanii. 
W Szwecji i Luksemburgu odnotowano wzrost liczby wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym.

Liczba wypadków w przeliczeniu na liczbę mieszkańców poka-
zuje, iż w 2014 r. najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
miało miejsce w Łotwie, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i w Polsce. 
Najmniej na Malcie, w Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Danii.

Dane dotyczące liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
pokazują zdecydowaną przewagę mężczyzn wśród osób poszko-
dowanych. Większość z nich uczestniczyła w wypadkach jako 

Dane dotyczące osób, które poniosły śmierć w wyniku wy-
padku drogowego w przeliczeniu na milion mieszkańców, po-
kazują, iż najniższy i alarmujący poziom bezpieczeństwa w ru-
chu pieszym cechuje Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę i Rumunię. 
W tych krajach wyższa jest także liczba osób podróżujących 
samochodem.
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Rys. 5. Struktura wypadków ze skutkiem śmiertelnym w 2014 r. [1]
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Rys. 6. Liczba pieszych, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadku dro-
gowego w przeliczeniu na milion mieszkańców w 2014 r. [8]

Rys. 7. Liczba osób podróżujących samochodami, którzy ponieśli 
śmierć w wyniku wypadku drogowego w przeliczeniu na milion miesz-
kańców w 2014 r. [8]

Miasta
38%

Obszary wiejskie 
(poza autostradami)

54%

Autostrady
8%

Rys. 9. Struktura wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym wg 
miejsca wypadku w 2014 r. [1]



Autobusy 10 /2016 11

bezpieczeństwo i ekologia

Zdecydowana większość wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym w 2014 r. miała miej-
sce z udziałem samochodu (45%), dotyczyła 
pieszych (22%), motocyklistów (15%). 8% 
stanowią wypadki, w których poszkodowani 
byli rowerzyści.

Zdecydowana większość wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym miała miejsce w ob-
szarach niezurbanizowanych, poza autostra-
dami (54%). 38% wypadków miało miejsce 
w miastach, a jedynie 8% na autostradach.

Interesujące są także dane dotyczące 
pory roku i pory dnia, w których zanotowano 
wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a także 
warunków pogodowych i wieku uczestników 
wypadku. Pozwalają one wstępnie zdefinio-
wać kilka problemów z zakresu zarządza-
nia bezpieczeństwem na drogach – wiek 
uczestnika i jego doświadczenie, wpływ 
zmęczenia. 

Większość wypadków ze skutkiem śmier-
telnym miała miejsce w 2014 r. w godzinach 
popołudniowego szczytu komunikacyjnego 
(godz. 16–19), co może oznaczać związek 
z rosnącym zmęczeniem kierowców, a także 
ze wzmożonym ruchem pieszych.

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertel-
nym rośnie w miesiącach tradycyjnie urlo-
powych (lipiec, sierpień), co ma związek ze 
wzmożonym ruchem samochodowym.

Dane statystyczne pokazują brak związ-
ku między liczbą wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym a pogorszeniem się warunków 
atmosferycznych. Zdecydowana większość 
wypadków, bo aż 72%, miała miejsce w do-
brych warunkach pogodowych, na suchej 
nawierzchni. 

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmier-
telnym odnotowano w 2014 r. w grupie 
osób w wieku 25–49 lat. Drugą grupą 
szczególnie narażoną jest grupa osób po-
wyżej 65. roku życia.

Rys. 10. Liczba ofiar śmiertelnych wg pory dnia w 2014 i 2013 r. [1
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Rys. 11. Liczba wypadków wg miesiąca w 2013 r. [1]
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Główne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym
Można wyróżnić 3 podstawowe aspekty bezpośrednich działań 
mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym: działania skierowane na osobę użytkownika systemu 
drogowego, działania mające na celu zapobieganie za pomocą 
dostosowania infrastruktury drogowej i na przykład ograniczania 
prędkości poruszania się w jej obrębie, działania mające na celu 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w razie wypadku ukierun-
kowane na pojazd. Istnieją również działania pośrednie, które 
związane są wprawdzie z polityką innych obszarów, ale mogą 
wpływać na liczbę wypadków.

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano 7 grup 
użytkowników systemu drogowego szczególnie narażonych na 
ryzyko wypadków komunikacyjnych. Są to: 

 ¡ dzieci, 
 ¡ piesi,
 ¡ rowerzyści, 
 ¡ starsi kierowcy, 
 ¡ motocykliści i prowadzący skutery, 
 ¡ niedoświadczeni kierowcy, 
 ¡ zawodowi kierowcy.
Dzieci stanowią jedną z grup użytkowników systemu drogowe-

go najbardziej narażoną na ryzyko uczestnictwa w wypadkach 
drogowych. Dane statystyczne pokazują, iż największy odsetek 
wypadków z udziałem dzieci miał miejsce w chwili, kiedy były one 
pasażerami samochodu. Liczba dzieci poszkodowanych w wy-
padkach samochodowych zmniejsza się na skutek poprawy ich 
bezpieczeństwa w obszarze pojazdów – obowiązkowego stoso-
wania pasów bezpieczeństwa i fotelików. Prowadzone są bada-
nia dotyczące konstrukcji fotelików dziecięcych, mające na celu 
wzrost poziomu ich bezpieczeństwa. Obecnie zalecane jest jak 
najdłuższe przewożenie dziecka w foteliku montowanym tyłem 
do kierunku jazdy (z uwagi na ryzyko urazów odcinka szyjnego 
kręgosłupa). Foteliki są przy tym montowane bezpośrednio do 
konstrukcji samochodu (ISO Fixture lub ISOFIX – wprowadzony 
jako standard w 1999 r.). Dzieci są także szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwo, gdy poruszają się pieszo lub rowerem. 
Ma to związek z odmienną percepcją ryzyka i często rozproszoną 
uwagą. Te czynniki muszą być brane pod uwagę przy projekto-
waniu infrastruktury (uspokajanie ruchu, ograniczanie prędkości, 
zwiększanie widoczności). Jako skuteczną metodę zmniejszania 
liczby wypadków z udziałem dzieci uznaje się także edukację dzie-
ci w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, a także budowę 
wydzielonych dróg rowerowych. Projekty badawcze prowadzone 
ze środków unijnych ujawniły także problem braku przekazywania 
odpowiednich wzorców dzieciom przez rodziców, którzy w nad-
miernej trosce o ich bezpieczeństwo podwożą dzieci samocho-
dami do placówek edukacyjnych, nie ucząc ich przy tym odpo-
wiednich zachowań przy pieszym poruszaniu się po ulicach [11].

Kolejną grupą narażoną na ryzyko wypadków drogowych sta-
nowią rowerzyści i piesi. Jest to grupa użytkowników dróg po-
zbawiona ochrony w przypadku kolizji z pojazdami silnikowymi. 
Większość wypadków ma miejsce w sytuacji przekraczania cią-
gów drogowych lub w przypadku współdzielenia pasów ruchu 
z pojazdami samochodowymi. Dla ograniczania liczby wypadków 
z udziałem pieszych i rowerzystów konieczne jest podejmowanie 
działań w obszarze infrastruktury i polityki transportowej, mają-
cych na celu właściwe rozplanowanie przestrzeni i projektowanie 
dróg dla uniknięcia kolizji (wydzielone drogi rowerowe i piesze, 
ograniczanie prędkości), właściwe oświetlenie użytkowników 

dróg, projektowanie pojazdów minimalizujące ryzyko i skutki 
kolizji (ukształtowanie przodu pojazdu, lusterko martwego pola 
czy nawet systemy wykrywania rowerzystów), ale także działania 
mające na celu bezpośrednią ochronę pieszych i rowerzystów 
(wymogi dotyczące kasków rowerowych, fotelików rowerowych dla 
dzieci, obowiązkowe wyposażenie rowerów w hamulce, dzwonek 
i światła, wydawanie uprawnień do poruszania się rowerem), ale 
także działania edukacyjne [15].

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) częściej ulegają wypad-
kom ze skutkiem śmiertelnym niż osoby młodsze. Dwukrotnie 
częściej odnoszą obrażenia w razie wypadków. Przyczyny mogą 
być powiązane z ograniczeniami wywołanymi wiekiem (obniżenie 
koncentracji, szybkości reakcji, pogorszenie się wzroku i słuchu) 
bądź też większym narażeniem na obrażenia fizyczne. Osoby 
starsze unikają poruszania się drogami szybkiego ruchu, wy-
bierają zwykłe drogi, odznaczające się wyższą liczbą wypadków. 
Ograniczanie zakresu obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków 
może odbywać się dzięki stosowaniu w pojazdach środków bez-
pieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne. Ważne są także 
odpowiednie szkolenia i systemy wspomagające (powiadamianie 
o odległości od pojazdu), usprawnienia w zakresie infrastruktury 
(stopnia widoczności znaków i sygnalizacji drogowej). Niezwykle 
istotne jest także stworzenie odpowiedniej alternatywnej oferty 
transportu publicznego – przystosowanej do potrzeb osób star-
szych [14]. Należy jednak podkreślić, iż osoby starsze, które dłu-
go poruszały się samochodami, nie znają najczęściej systemu 
transportu publicznego, nie czują się pewnie w jego obszarze, 
stanowią także grupę społeczną najszybciej narażoną na wyklu-
czenie elektroniczne z powodu trudności z adaptacją do nowych 
rozwiązań technicznych z dziedziny systemów biletowych lub in-
formacji pasażerskiej.

Grupą o wysokiej śmiertelności w wypadkach drogowych są 
początkujący kierowcy – osoby w grupie wiekowej od 15 do 24 
lat. Przyczyną wypadków z udziałem młodocianych kierowców 
jest najczęściej utrata kontroli nad pojazdem lub przekraczanie 
prędkości. Są oni także najczęstszymi uczestnikami wypadków 
w weekendy po północy. Na ich styl jazdy i częstą brawurę mają 
wpływ brak doświadczenia, zwiększone wydzielanie hormonów; 
niektóre prace wskazują na wpływ przyjaciół i znajomych, mło-
dociany optymizm, zmiany nastroju, niedojrzałość. Poza trady-
cyjnymi metodami kontroli – głównie trzeźwości, zapięcia pasów 
i przestrzegania ograniczeń prędkości – Komisja Europejska 
dąży do zmian w procesie kształcenia kierowców: zwiększenia 
liczby zajęć praktycznych, wprowadzenia okresu stażu (porusza-
nia się po drogach z drugim doświadczonym kierowcą), ograni-
czenia możliwości poruszania się w godzinach nocnych, prze-
wożenia pasażerów. Istotne jest także podejmowanie działań 
mających na celu podnoszenie świadomości rodziców [13].

Najwięcej podejmowanych działań ze strony UE dotyczy jednak 
grupy zawodowych kierowców; dąży się do ograniczaniu czasu ich 
pracy i podnoszenia jakości warunków wykonywania przez nich 
pracy. Zmęczenie ma duży wpływ na liczbę wypadków drogowych. 
Regulacje precyzują czas pracy kierowcy zawodowego w wymiarze 
dziennym i tygodniowym, określają także wymiar odpoczynku.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt związany z bez-
pieczeństwem w ruchu drogowym – wpływ zmęczenia na prowa-
dzenie pojazdów. Szacuje się, że 10–20% wypadków drogowych 
spowodowanych jest przez zmęczenie kierowcy. Zwiększone jest 
także ryzyko wypadku. Osoba, która prowadzi samochód w mo-
mencie, w którym od przebudzenia jej mija 17 godzin, szacun-
kowo może wywołać kolizję w takim stopniu, jak osoba mająca 



0,05 promila alkoholu we krwi – ryzyko jest więc dwukrotnie 
większe, niż w przypadku wypoczętego kierowcy. Obserwację 
związku pomiędzy zmęczeniem a liczbą kolizji umożliwia analiza 
rozkładu liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym 
według pory dnia (rys. 10) – liczba wypadków znacząco rośnie 
w godzinach południowego szczytu komunikacyjnego. Zmęcze-
nie może być wywołane przez brak wystarczającej ilości snu, 
bezsenność, nieregularny tryb życia i nieregularne pory spania, 
monotonię jazdy, brak odpowiedniej liczby postojów w jej trak-
cie. Zagadnienie dotyczy większości kierowców – ponad połowa 
badanych kierowców na całym świecie prowadziła przynajmniej 
raz w roku samochód będąc zmęczonym lub sennym. Zmęczenie 
powoduje problemy z koncentracją, zmniejsza szybkość reakcji, 
prowadzi do „wyłączania się” myślami. Część kierowców w stanie 
zmęczenia zwiększa prędkość jazdy, chcąc pobudzić organizm, 
część ją zmniejsza. Nie wpływa to jednak na obniżoną jakość pro-
wadzenia auta. Środkami przeciwdziałania zmęczeniu kierowcy 
są przede wszystkim kampanie edukacyjne, propagowanie od-
powiedniej liczby postojów, zmieniane się kierowców. Działania 
zapobiegawcze w obszarze infrastruktury nastawione są głównie 
na ostrzeganie kierowcy, jeśli opuszcza swój pas ruchu – pasy 
spowalniające, pasy profilowane. Zwraca się także uwagę na ko-
nieczność rozwoju technologii wewnątrz pojazdu, umożliwiającej 
pomiary jazdy samochodu, a także stanu psychofizycznego kie-
rowcy. Problem zmęczenia kierowców zawodowych został ujęty 
w dyrektywie 2002/15/EC, rozporządzeniu 561/2006, dyrekty-
wie 2006/22/EC, rozporządzeniu 661/2009 [12].

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym interdyscyplinarnie
Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga po-
dejmowania interwencji w wielu aspektach polityki publicznej. 
Wyznaczone przez Komisję Europejską kierunki polityki bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020 jasno wskazu-
ją, iż perspektywiczną politykę w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego należy uwzględnić w innych obszarach polityki UE, 
a jednocześnie polityka taka powinna uwzględniać cele innych 
dziedzin polityki. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ściśle po-
wiązane z obszarami polityki dotyczącymi, m.in. energii, ochrony 
środowiska, zatrudnienia, edukacji, młodzieży, zdrowia publicz-
nego, badań, innowacji i technologii, wymiaru sprawiedliwości, 
ubezpieczeń, handlu i spraw zagranicznych.

Większość działań mających na celu ograniczenie liczby wy-
padków samochodowych wpływa także na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń mających szkodliwy wpływ 
na ludzkie zdrowie. Są to działania ukierunkowane na zmniej-
szenie popytu na transport, ograniczenie długości podróży, pro-
mocję wykorzystania bardziej ekologicznych i bezpieczniejszych 
środków transportu (autobus, pociąg) – zmianę zachowań ko-
munikacyjnych, a także bardziej efektywne wykorzystanie sys-
temu transportowego i infrastruktury. Zgodnie z zapisami Białej 
Księgi Transportu z 2011 r. „zarządzanie zapotrzebowaniem 
i zagospodarowanie przestrzenne mogą przyczynić się do ogra-
niczenia ruchu. Tworzenie lepszych warunków do chodzenia na 
piechotę i jazdy na rowerze powinno stanowić integralną część 
projektowania miejskiej mobilności i infrastruktury” [10]. Określa 
to nowe podejście interdyscyplinarne – w miejsce koncentracji 
w obszarze polityki dotyczącej jedynie ruchu drogowego wpro-
wadzenie zarządzania popytem, lepszego wykorzystania istnie-
jących zasobów, a także zastosowanie nowych technologii. Z dru-
giej strony niektóre działania mające na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń przez samochody 

mają potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Dotyczy to wprowadzania do ruchu samochodów elek-
trycznych – cichszych niż samochody z silnikami konwencjonal-
nymi, stanowiącymi zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. 

Ograniczanie liczby wypadków drogowych jest jednym z celów 
dokumentów strategicznych z obszaru polityki zdrowia publiczne-
go. Wspólne działania mają na celu na przykład poprawę szyb-
kości udzielania pomocy i opieki medycznej i rehabilitacji osób 
poszkodowanych w wypadkach drogowych. Problem wypadków 
drogowych został wskazany jako przedmiot troski polityki zdrowia 
publicznego na szczeblu międzynarodowym przez WHO. Dodat-
kowo zmiana środka transportu z samochodu na rower, trans-
port publiczny czy też przejścia pieszo mają pozytywny wpływ 
na zdrowie populacji, gdyż wiążą się ze zwiększeniem wysiłku 
fizycznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, któ-
rych szczególnie dotyczy problem otyłości [2].

Polityka ograniczania ruchu w transporcie drogowym na rzecz 
przyjaznych dla środowiska środków transportu, a także podejmo-
wanie działań mających na celu ograniczenie prędkości przejazdu 
samochodem i ograniczanie ruchu samochodowego w centrach 
miast mają pozytywny wpływ na kształtowanie się przestrzeni 
miejskiej przyjaznej dla ruchu pieszego i dla mieszkańców miast. 
Wdrożenie strefy 30 km/h w Grazu spowodowało zmniejszenie 
liczby wypadków i ich zakresu o 25%. Taka polityka prowadzi do 
zwiększania bezpieczeństwa w obszarze miast, ale także zmiany 
ich wizerunku – przyczynia się do przyjemnego spędzania czasu 
wolnego. Sprzyja także ograniczaniu zanieczyszczenia hałasem, 
zanieczyszczenia powietrza i poprawie jakości życia.

Skuteczna polityka ograniczania ruchu samochodowego i za-
chęcanie użytkowników samochodów do korzystania z innych 
środków transportu sprzyjają także redukcji wykluczenia społecz-
nego – zarówno z uwagi na zasobność portfela, jak też z uwagi 
na wiek użytkownika. Służy to integracji społecznej i zmniejsza-
niu kosztów życia, co ma potencjalnie pozytywny wpływ na rozwój 
społeczeństwa. Rzecz wymaga jednak działań zmierzających do 
zapewnienia dobrego systemu informacji pasażerskiej, a także 
odpowiedniego stopnia dostępności alternatywnych środków 
transportu – tak, aby nie zostały wykluczone osoby starsze czy 
niepełnosprawne.

Podsumowanie
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wy-
maga szerszego spojrzenia i podejmowania działań na różnych 
szczeblach zarządzania. Podstawowe działanie mające na celu 
ograniczanie liczby wypadków drogowych polega przede wszyst-
kim na prowadzeniu zdecydowanej polityki transportowej ukie-
runkowanej na ograniczanie ruchu samochodowego zarówno 
w miastach, jak też w obszarach wiejskich. Oznacza to budo-
wanie oferty atrakcyjnego dla użytkownika transportu publicz-
nego, a także zachęcanie w ramach kampanii edukacyjnych do 
rezygnacji z jazdy samochodem na rzecz podróży komunikacją 
publiczną, rowerem lub przejścia pieszo. Szczególnie istotne jest 
uwzględnianie potrzeb osób starszych i dzieci, które stanowią 
grupę najbardziej narażoną na udział w wypadkach drogowych, 
w tym wypadkach ze skutkiem śmiertelnym. Jest to zgodne 
z założeniami polityki społecznej zalecanej i promowanej przez 
Unię Europejską. Działania mające na celu ograniczanie ruchu 
samochodowego przynoszą także pozytywne efekty w dziedzinie 
ochrony środowiska – prowadzą do ograniczenia zanieczyszcze-
nia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, a tym samym do 
poprawy jakości życia i stanu zdrowia szczególnie mieszkańców 

Autobusy 10 /2016 13

bezpieczeństwo i ekologia



miast. Prowadzenie takiej spójnej polityki przynosi wymierne 
efekty w obszarach miejskich, które zachęcane są do ograni-
czania ruchu samochodowego na rzecz tworzenia przestrzeni 
przyjaznych mieszkańcom i bezpiecznych dla ruchu pieszego 
czy rowerowego. 

Unia Europejska prowadzi także działania mające na celu 
zwiększanie kompetencji kierowców – zarówno prywatnych, jak 
i zawodowych. W przypadku tych drugich wprowadzono także 
szereg uregulowań prawnych ograniczających wpływ zmęczenia 
na pracę kierowców. 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest także zapewniana 
za sprawą licznych uregulowań prawnych dotyczących projekto-
wania bezpiecznych dróg i tuneli, a także za sprawą wdrażania 
nowoczesnych technologii w samochodach, prowadzących do 
zwiększania bezpieczeństwa ich użytkownika i ograniczających 
stopień ponoszonych obrażeń. 

Dane statystyczne pokazują, iż proces zmniejszania liczby 
wypadków drogowych jest bardzo trudny. Mimo już podjętych 
działań (wdrażających nowoczesne rozwiązania) i mimo stałego 
prowadzenia badań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
liczba wypadków nadal pozostaje na dość wysokim poziomie, 
w szczególności w krajach Europy Wschodniej. Z danych wynika, 
iż większość wypadków ma miejsce na drogach poza miastem 
i poza autostradami. Wymaga to więc szerokiego programu wdra-
żania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na drogach kra-
jowych niebędących autostradami lub drogami szybkiego ruchu 
i regionalnych. Drugim ważnym i wymagającym badań polem jest 
rozwój narzędzi dążących do wyeliminowania czynnika ludzkiego 
w tym obszarze, mających na celu przede wszystkim kontrolę 
trzeźwości, stopnia zmęczenia czy prędkości jazdy. 
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Jest jednym z niewielu znanych mi ludzi, których mogę z podziwem, bez cienia pejoratywnych znaczeń, nazwać pasjona-
tem; który jednej branży, jednej firmie poświęcił całe życie zawodowe – ponad 50 lat! I tę pracę zamienił w swoje życiowe 
hobby. To niezwykłe, biorąc pod uwagę 70-letnią historię PKS-u. To historia kariery, którą opisać można – parafrazując 

słynne „od pucybuta do milionera” – od konduktora do dyrektora. (...)
Dziś – kiedy kreślę te słowa, które będą wstępem do monografii Wielkiego Człowieka, z wielką pasją i całym sobą oddanego „swojemu  
PKS-owi” – mogę dodać, że pasja Mariana i jego wizja środowiska oparte były zawsze na rozwadze, wielkim spokoju i zaufaniu do ludzi – także 
odpowiedzialności za kolegów. Myślę, że to także przebija z lektury tego wydawnictwa. 

(Ze Słowa wstępnego Wiceprezydenta Pracodawców RP Janusza Pietkiewicza)

Pełna oferta wydawnicza na stronie www.inw-spatium.pl  

Traffic Safety in Europe – the policy of UE and evaluation activities 
undertaken from the perspective of statistical data

Recent statistics show that the level of safety on the roads within the 
European Union is the highest in the world. However, compared with 
the data from the two previous years, the number of fatalities in road 
accidents per million inhabitants has not changed. This article will dis-
cuss the main objectives of the EU program to improve safety, accident 
statistics, the main issues concerning road safety and the importance 
of interdisciplinary and comprehensive measures to increase security.


