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WSTĘP
Poziom bezpieczeństwa na polskich drogach z roku na rok ulega poprawie. Według danych Komisji
Europejskiej określających poziom bezpieczeństwa na europejskich drogach Polska w 2015 r. awansowała o
3 pozycje w stosunku do poprzednich lat. Ilość wypadków w Polsce zmniejszyła z 38.832 w 2010 r. do
34.970 w 2014 r. Podobnie sytuacja poprawiła się odnośnie osób poszkodowanych w wypadkach w 2010 r.
było 48.952 osoby ranne a w 2014 r. – 42.545, natomiast ofiar śmiertelnych w roku 2010 było 3.907 a w
roku 2014 – 3.202. Zmniejszyła się również ilość sprawców wypadków mężczyzn – w roku 2010 było ich
77,1% a 2014 r. 74,5%, zmniejszyła się także ilość nieznanych sprawców, którzy zbiegli z miejsca wypadku
– w roku 2010 było ich 4,3% a w 2014 r. 4,1%, natomiast pogorszyła się sytuacja dotycząca ilości sprawców
wypadków kobiet – w roku 2010 było ich 18,6% a 2014 r. 21,4% [5].
Największy wpływ na poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce miała
intensywna rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci drogowej. Do zmniejszenia ilości wypadków i kolizji
przyczyniły się również działania policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, których celem było
nadzorowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego przy pomocy coraz większej ilości urządzeń do
kontroli m.in. prędkości czy trzeźwości. Ważne znaczenie w omawianej kwestii miało także zaostrzenie
sankcji karnych stosowanych wobec kierowców łamiących przepisy prawa oraz wprowadzenie nowych
rozwiązań, dotyczących m.in. zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w
obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Pozytywny skutek przyniosły także liczne kampanie społeczne i
projekty informacyjno-edukacyjne m.in. pn. „10 mniej. Zwolnij” namawiające do właściwego zachowania
wśród kierowców pojazdów samochodowych, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Również istotną rolę,
szczególnie w zmniejszeniu szkód osobowych wynikających z wypadów drogowych, ma efektywność
systemów ratownictwa i opieki powypadkowej [2,4].
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA BRD W POLSCE
Na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce wpływ mają zarówno czynniki osobowe oraz
pozaosobowe. Do pierwszej grupy czynników należy zaliczyć stan zdrowia kierowcy, jego samopoczucie,
sprawność psychometryczną oraz umiejętności w prowadzeniu pojazdu i szybkość reagowania na
zmieniające się warunki na drodze. Do drugiej grupy czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu
drogowego należy zaliczyć stan techniczny pojazdu (rys. 1), stan infrastruktury drogowej, warunki
atmosferyczne, elementy rozpraszające uwagę kierującego (np. dzwoniący telefon), zachowania innych
uczestników ruchu (np. pieszych, rowerzystów) [1].
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Rys. 1. Usterki stanu technicznego samochodów przyczyniające się do wypadków w wybranych
latach [5]
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W oparciu o dane pokazane na rys. 1 można wyciągnąć wnioski, że najczęstszą przyczyną
wypadków, biorąc pod uwagę stan techniczny samochodów, są braki w oświetleniu, które ograniczają
widoczność oraz usterki układu hamulcowego.
Z przeprowadzonych analiz czynników wpływających na wypadkowość w Polsce wynika, że
najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kierowca i jego
nieodpowiedzialne zachowania, tj. poruszanie się z nadmierną prędkością, nieprzestrzeganie pierwszeństwa
przejazdu, pierwszeństwa pieszych i innych obowiązujących zasad. Istotnym problemem jest także
nietrzeźwość kierowców oraz brawura, szczególnie młodych osób, którzy pomimo braku doświadczenia
zachowują się ryzykownie [3,4]. Udział wszystkich sprawców wypadków przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Sprawcy wypadków w wybranych latach [5]
Do analizy porównawczej bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wybrano trzy województwa:
kujawsko-pomorskie, podkarpackie i pomorskie (rys. 3). Wybór województw do oceny był podyktowany
tym, że łączy je wiele podobieństw, posiadają zbliżoną do siebie powierzchnię (kujawsko-pomorskie –
17.972 km2, podkarpackie – 17.846 km2 i pomorskie – 18.310 km2), ilość mieszkańców (kujawskopomorskie – 2.098.370, podkarpackie – 2.128.687 i pomorskie – 2.283.500), gęstość zaludnienia na km2
(kujawsko-pomorskie – 117, podkarpackie – 119 i pomorskie – 125) oraz ilość miast (kujawsko-pomorskie –
52, podkarpackie – 51 i pomorskie – 42).

Rys. 3. Powierzchnie wybranych do oceny BRD polskich województw [6]
Pierwszym kryterium porównawczym pozwalającym na ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w
wybranych województwach będzie ilość wypadków (rys. 4), zabitych i rannych (rys. 5, rys. 6) w latach 2010
i 2014.
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Rys. 4. Ilość wypadków drogowych na przykładzie wybranych województw [5]
Z powyższego wykresu wynika, że do największej ilość wypadków w analizowanych latach doszło w
województwie pomorskim, a najbezpieczniej było w województwie kujawsko-pomorskim. Można także
zauważyć, że sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim i podkarpackim w 2014 r. w porównaniu do
roku 2010 znacznie się poprawiła, natomiast w województwie pomorskim odnotowano wzrost wypadków z
2660 w 2010 r. do 2724 w roku 2014.

Ilość zabitych w wypadkach drogowych

250

kujawsko‐pomorskie
228
202

podkarpackie

pomorskie

198
181

179

200

144
150

100

50

0
2010

2014

Rys. 5. Ilość zabitych w wypadkach drogowych na przykładzie wybranych województw [5]
Rys. 5 przedstawia dane dotyczące ilości ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, które
wydarzyły się w 2010 i 2014 r. Zauważyć można, że w każdym z ocenianych województw sytuacja w tym
zakresie poprawiła się. Najwięcej zbitych w 2010 r. było w województwie kujawsko-pomorskim a najmniej
w pomorskim, natomiast w roku 2014 najwięcej ofiar śmiertelnych było w województwie pomorskim a
najmniej na Podkarpaciu.
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Rys. 6. Ilość rannych w wypadkach drogowych na przykładzie wybranych województw [5]
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Biorąc pod uwagę ilość rannych w wypadkach drogowych w wybranych do analizy BRD
województwach należy stwierdzić, że na Pomorzu było najniebezpieczniej zarówno w 2010, jak również w
2014 r. W pozostałych województwach zmniejszyła się ilość poszkodowanych w wypadkach w 2014 r. w
porównaniu do roku 2010.
Wybrane do oceny bezpieczeństwa ruchu województwa kujawsko-pomorskie, podkarpackie i
pomorskie porównano również w zakresie ilości wypadków z udziałem dzieci do lat 14 (rys. 7).
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Rys. 7. Ilość wypadków z udziałem dzieci do lat 14 na przykładzie wybranych województw [5]
Dane przedstawione na rys. 7 informują o poprawie bezpieczeństwa dzieci we wszystkich
analizowanych województwach. Najlepiej pod tym względem sytuacja ponownie wygląda w województwie
kujawsko-pomorskim, ponieważ liczba poszkodowanych w wypadkach dzieci zmniejszyła się w 2014 r. do
87 z 175 w roku 2010. Najniebezpieczniej dla dzieci w porównywanych latach było w województwie
pomorskim.
Na kolejnych wykresach przedstawiono dane statystyczne dotyczące udziału nietrzeźwych
uczestników ruchu drogowego w ilości wypadków (rys. 8), zabitych (rys. 9) oraz rannych (rys. 10). Z
pokazanych zestawień wynik, że w większości ocenianych przypadków sytuacja uległa znacznej poprawie.
Wyjątek od tej reguły stanowią wyniki dotyczące ilości ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem
nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim,
ponieważ ilość zabitych wzrosła tam w roku 2014 w porównaniu do 2010 r.
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Rys. 8. Ilość wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników ruchu na przykładzie wybranych
województw [5]
Ilość wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników ruchu, pokazana na rys. 8, była zarówno w
2010 r., jak i w roku 2014 najmniejsza w województwie kujawsko-pomorskim a największa w
województwie pomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim również ilość wypadków najbardziej się
zmniejszyła w 2014 r. w stosunku do 2010 r., bo aż o 63 wypadki, na Podkarpaciu o 55 wypadków, a w
województwie pomorskim spadek był najmniejszy, ilość wypadków zmniejszyła się tam zaledwie o 21.
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Rys. 9. Ilość zabitych w wypadkach drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu na
przykładzie wybranych województw [5]
Porównując ilości zabitych osób w wypadkach w latach 2010-2014 w wybranych województwach
można stwierdzić, że tylko na Podkarpaciu sytuacja się znacznie poprawiła. W przypadku województwa
pomorskiego w 2014 r. ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych wzrosła w stosunku do 2010 r. o 8
osób.
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Rys. 10. Ilość rannych w wypadkach drogowych z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu na
przykładzie wybranych województw [5]
Zaprezentowane na rys. 10 dane pokazują, że w porównaniu do 2010 r. w 2014 r. zmniejszyła się
ilość rannych w wypadkach z udziałem nietrzeźwych użytkowników ruchu we wszystkich ocenianych
województwach. Najlepiej w tym temacie prezentuje się Podkarpacie, ponieważ odnotowano w nim
największy spadek ilości poszkodowanych o 99 mniej w roku 2014 niż w 2010 r., natomiast w
województwie pomorskim w tym samym okresie ilość rannych zmniejszyła się zaledwie o 6 osób.
Ostatnim kryterium oceniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego w wybranych województwach
jest ilość wypadków spowodowanych przez cudzoziemców, którzy coraz częściej odwiedzają Polskę (rys.
11, rys. 12, rys. 13).
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Rys. 11. Ilość wypadków spowodowanych przez cudzoziemców na przykładzie wybranych
województw [5]
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Wyniki pokazane na powyższym wykresie pozwalają stwierdzić, że w roku 2014 zmniejszyła się
ilość wypadków spowodowanych przez osoby z zagranicy w stosunku do danych z 2010 r. Największy
spadek tego typu wypadków odnotowano w województwie pomorskim, natomiast do największej ich ilości
w latach 2010 i 2014 dochodziło na Podkarpaciu.
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Rys. 12. Ilość zabitych w wypadkach spowodowanych przez cudzoziemców na przykładzie
wybranych województw [5]

Ilość rannyh w wypadkach spowodowanych
przez cudzozimców

Biorąc pod uwagę ilości zabitych w wypadkach spowodowanych przez obcokrajowców należy
zauważyć, że tylko w województwie kujawsko-pomorskim sytuacja pogorszyła się w tym zakresie. W
pozostałych porównywanych województwach nie było ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych
przez cudzoziemców.
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Rys. 13. Ilość rannych w wypadkach spowodowanych przez cudzoziemców na przykładzie
wybranych województw [5]
Z rys. 13 wynika, że sytuacja dotycząca ilości rannych w wypadkach spowodowanych przez
zagranicznych kierowców w roku 2014 poprawiła się w analizowanych województwach w porównaniu do
roku 2010. Najmniej poszkodowanych w wypadkach z udziałem cudzoziemców było w województwie
kujawsko-pomorskim a najwięcej na Podkarpaciu, natomiast w województwie pomorskim można zauważyć
największy spadek ilości rannych w 2014 r. w stosunku do roku 2010.
PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonej w artykule analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce można wyciągnąć
wniosek, że zmniejsza się ilość wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Na takie wnioski, że jest coraz
bezpieczniej na polskich drogach wskazują również wyniki oceny porównawczej trzech województw:
kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz pomorskiego. W we wszystkich analizowanych w artykule
przypadkach, których celem była ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, w województwach kujawskopomorskim oraz podkarpackim w 2014 r. poprawiła się sytuacja w porównaniu z 2010 r. Natomiast wyniki
dotyczące województwa pomorskiego nie w każdym ocenianym przypadku wskazywały na poprawę, np.
pogorszyły się w 2014 r. statystyki w zakresie ilości wypadków i osób w nich poszkodowanych w stosunku
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do 2010 r. W ogólnym porównaniu wybranych regionów Polski w zakresie BRD należy stwierdzić, że
najbezpieczniej jest w województwie kujawsko-pomorskim a najgorsza sytuacja w tym zakresie wygląda w
województwie pomorskim. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest na pewno ten, że na
Podkarpaciu duży problem stanowią sprawcy wypadków, którzy są obcokrajowcami.
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