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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Ministra Infrastruktury w ramach umowy nr SKR-U-

56/18. 

1.2 Charakterystyka problemu 

Polska realizuje Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 

(NPBRD), którego celem głównym jest zmniejszenie o 50 % liczby ofiar śmiertelnych 

i o 40 % liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych do roku 2020 (w stosunku 

do roku 2010). Barometr realizacji Narodowego Programu BRD przedstawiony na 

XII Międzynarodowej Konferencji GAMBIT 2018 [11] wskazuje, że co prawda obserwuje 

się tendencję systematycznego zmniejszania zagrożeń wypadkami śmiertelnymi, ale 

rezultaty są mniejsze od oczekiwanych: 

 tempo zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych jest niższe od oczekiwanego; 

w NPBRD przewidywano zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w roku 2020 do 

2000 osób, a prognozy wskazują na 500 osób więcej (spadek w stosunku do roku 

2010 może wynieść 36% zamiast 50%), 

 tempo zmniejszania liczby ofiar ciężko rannych jest bardzo niskie; w NPBRD 

przewidywano zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych w roku 2020 do 6 900 

osób, jednak prognozy wskazują na znaczne odchylenie od założonego celu w tym 

zakresie.  

 

Dane barometru wskazują na poważne zagrożenie osiągnięcia przyjętych celów 

Narodowego Programu BRD.  

 

Należy zauważyć, że Komisja Europejska podejmuje liczne działania, aby włączyć do 

programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach członkowskich 

działania nakierowane na zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych. Wśród zapowiadanych 

działań wymienia się:  

 gromadzenie danych o poważnych wypadkach,  

 uzupełnienie obecnie realizowanych działań w zakresie zapobiegania wypadkom 

poprzez skupienie się na narzędziach i technikach, które mogłyby ograniczyć 

stopień obrażeń, których nie da się uniknąć (chodzi tu zarówno o odpowiednie 

projektowanie pojazdów, jak i budowanie odpowiedniej infrastruktury),  

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych konsekwencji wypadków poprzez 

usprawnienie pierwszej pomocy i systemu ratownictwa drogowego,  

 prowadzenie szczegółowych badań poważnych wypadków drogowych 

umożliwiających poznanie mechanizmów ich powstawania, gdyż strategie 

polityczne i działania zmierzające do ograniczenia liczby poważnych obrażeń 

muszą być wsparte dowodami naukowymi.  

 

Badania i analizy wstępne [11] wskazują, że w ostatnich latach najczęściej 

występującymi wypadkami poważnymi (z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi) były: 

 najechanie na pieszego (głównie na przejściach dla pieszych i na odcinkach dróg 

zamiejskich),  

 zderzenia boczne (głównie na skrzyżowaniach dróg i ulic oraz na wjazdach do 

bardzo obciążonych dróg),  

 wypadnięcie pojazdu z drogi (spowodowane jazdą z niebezpieczna prędkością 

i kończące się uderzeniem w drzewo lub słup),  
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 zderzenia czołowe pojazdów (spowodowane jazdą z nadmierna prędkością 

i wyprzedzaniem pojazdów w miejscach o ograniczonej widoczności lub z brakiem 

odpowiedniej odległości na wyprzedzanie). 

 

Dla osiągnięcia założonych celów NPBRD konieczne jest podjęcie zintegrowanych działań 

na różnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.  

 

Dobre podstawy do budowy narzędzi służących zarządzaniu bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej (ZBID) dają wymagania zapisane w Dyrektywie 2008/96/WE 

(Dyrektywa) [14]. Wymagania te dotyczą zarówno planowanej, jak i istniejącej sieci 

drogowej. W przypadku istniejącej sieci drogowej zarządzanie bezpieczeństwem 

obejmuje [9, 14]:  

 ocenę ryzyka na analizowanych elementach (odcinki, skrzyżowania) sieci dróg 

umożliwiającą identyfikację najbardziej niebezpiecznych odcinków istniejącej sieci 

drogowej, zwaną klasyfikacją odcinków niebezpiecznych, 

 identyfikację źródeł zagrożeń i oceny zagrożeń na wybranych do dalszej analizy 

odcinkach dróg (na podstawie kontroli brd przeprowadzonej w terenie), 

 wybór najbardziej skutecznych, efektywnych i wykonalnych działań,  

 monitorowanie wprowadzonych działań, 

 komunikowania uczestników ruchu o poziomie bezpieczeństwa ruchu  

i występujących zagrożeniach na wszystkich poziomach zarządzania brd. 

 

Wspomniana Dyrektywa 2008/96/WE [14] obejmuje tylko drogi znajdujące się w sieci 

TEN-T, do której zaliczany jest niewielki procent podstawowej sieci dróg krajowych. 

Aktualnie prowadzone są prace w ramach Komisji Europejskiej zmierzające do 

wprowadzenia zmian do wspomnianej Dyrektywy, przewidujące rozszerzenie zakresu 

stosowania jej także na inne drogi poza siecią TENT-T. W Polsce Dyrektywa 2008/96/WE 

przyjęta jest do realizacji na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 [15] 

i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 października 2015 [16]. Do sieci TEN-T 

należą drogi krajowe zarządzane w większości przez GDDKiA, która opracowała i 

wdrożyła do realizacji własne metody klasyfikacji odcinków niebezpiecznych [2] i 

prowadzenia kontroli brd [1, 13].  

 

Drogi w sieci TEN-T przebiegają także przez miasta na prawach powiatu, które mają 

własne zarządy drogowe. Brak odpowiednich narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem 

istniejącej infrastruktury drogowej na tej sieci zmusił niektóre zarządy do opracowania 

własnych metod [6, 7, 10]. Pozostałe zarządy dróg samorządowych nie miały własnych 

narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej, dlatego z inicjatywy 

Sekretariatu Krajowej Rady BRD w 2016 roku opracowano „Metodologię klasyfikacji 

ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla 

obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem 

wyników na mapach” [8] obejmującą lata 2011 – 2014. Jednakże w ciągu trzech 

kolejnych lat nastąpiły zmiany w sieci drogowej, liczby mieszkańców, wielkości ruchu, 

strukturze wypadków drogowych oraz kosztach jednostkowych wypadków drogowych, 

stąd konieczna jest aktualizacja przedstawionej metodyki.  

1.3  Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszej pracy jest: 

1. Aktualizacja – opracowanej w 2015 roku – klasyfikacji ryzyka dla wybranych 

rodzajów poważnych wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla 

obszarów województw i powiatów. 
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2. Ocena ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi dla wybranych rodzajów 

wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw 

i powiatów w latach 2015 – 2017.  

 

Opracowanie składa się z dwóch części. 

Część I – klasyfikacja ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach 

województw i powiatów. 

Część II – klasyfikacja ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na odcinkach dróg 

wojewódzkich. 

1.4 Materiały wyjściowe 

Materiałami wyjściowymi do realizacji niniejszej pracy były dane o wypadkach 

pochodzące z następujących baz: policyjna baza danych SEWIK, baza danych Katedry 

Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej, Generalny Pomiar Ruchu na 

drogach wojewódzkich w roku 2015, przebiegi dróg wojewódzkich w poszczególnych 

województwach. 
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2 METODA OCENY RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI 

POWAŻNYMI NA SIECI DRÓG W WOJEWÓDZTWACH 

2.1 Wprowadzenie 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) – jest to właściwość systemu transportu 

drogowego charakteryzująca się brakiem występowania zagrożeń, które są określane 

jako możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych (konfliktu, kolizji, wypadku 

drogowego), mogących spowodować zakłócenia funkcjonowania systemu transportu 

drogowego lub straty (osobowe, materialne, środowiskowe i ekonomiczne) wśród 

użytkowników dróg. Jednym z podstawowych elementów systemu transportu drogowego 

jest infrastruktura drogowa, w przypadku której mamy do czynienia 

z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (BID) stanowiącej stan infrastruktury, 

w którym nie występują straty. W przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego duży 

nacisk kładzie się na uczestnika ruchu drogowego oraz jego możliwości i zachowania, 

natomiast w przypadku bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, główny nacisk kładzie 

się na funkcjonowanie sieci drogowej i jej elementów[5].  Jako że jednym z głównych 

zadań administracji drogowej jest prowadzenie działań usprawniających funkcjonowanie 

infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządy 

drogowe są zainteresowane zarządzaniem bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.  

 

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (ZBID) jest to stosowanie 

w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury drogowej procedur 

polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich 

ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań 

eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania 

mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych w wypadkach oraz 

kosztów wypadków drogowych.  

 

Proces zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest tak złożony, że wymaga 

zastosowania nowoczesnych narzędzi, które umożliwiłyby identyfikowanie zagrożeń 

uczestnika ruchu na drodze, oszacowanie poziomu zagrożeń dla uczestników ruchu 

drogowego i ocenę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz dobór narzędzi 

umożliwiających podejmowanie skutecznych działań zorientowanych na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z takich narzędzi może być metoda 

zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej bazująca na ryzyku. 

 

Ryzyko jest to kombinacja prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu 

niepożądanym i spowodowanych w związku z tym strat. Najczęściej jest to iloczyn 

narażenia na ryzyko, poziomu prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu 

niepożądanym i poziomu spowodowanych w związku z tym strat (materialnych, 

ekonomicznych, osobowych). 

 

Zagrożenie jest to możliwość wystąpienia zdarzenia niepożądanego (konfliktu, kolizji, 

wypadku drogowego), które może spowodować zakłócenia funkcjonowania 

analizowanego systemu transportu drogowego lub straty ponoszone przez użytkowników 

drogi. Źródła zagrożenia są to wszelkie czynniki przyczyniające się do powstania 

zdarzenia niebezpiecznego (jak czynniki drogowe, ruchowe, przyrodnicze). 

 

Wyróżnia się trzy rodzaje ryzyka: ryzyko indywidualne, ryzyko grupowe i ryzyko 

społeczne, z których w ZBID wykorzystywane jest ryzyko społeczne – do wyboru miejsc, 

w których podejmowane działania mogą przynieść największy efekt oraz ryzyko 
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indywidualne – do porównań poziomu bezpieczeństwa na sieci lub elementach dróg. To 

drugie podejście wymaga znajomości pracy przewozowej na analizowanej sieci dróg 

i w warunkach polskich może być stosowane bez problemów do oceny ryzyka na sieci 

dróg krajowych i sieci dróg wojewódzkich, na których prowadzone są systematycznie 

pomiary ruchu drogowego. 

 

Ryzyko indywidualne – definiowane jako prawdopodobieństwo uwikłania pojedynczego 

uczestnika procesu ruchu drogowego w zdarzenie niebezpieczne lub prawdopodobieństwo 

poniesienia strat w zdarzeniu niebezpiecznym w czasie poruszania się po sieci drogowej. 

Odnosi się ono do zachowań pojedynczego uczestnika ruchu drogowego na obiekcie 

drogowym (skrzyżowanie, odcinek międzywęzłowy). Ryzyko to jest wykorzystywane do 

identyfikacji odcinków dróg, które stwarzają duże trudności w bezpiecznym poruszaniu 

się pojedynczych uczestników ruchu drogowego. Umożliwia zarządom drogowym 

eliminowanie zagrożeń poprzez usuwanie lub ograniczanie ich źródeł, a przede wszystkim 

do informowania użytkowników dróg o występowaniu najbardziej niebezpiecznych 

odcinków dróg [5]. 

 

Ryzyko społeczne – jest to możliwość wystąpienia określonej kategorii strat (osobowe 

lub ekonomiczne) na analizowanym obszarze (sieć transportowa, obszar kraju) 

w przyjętej jednostce czasu. Ryzyko społeczne odnosi się do zachowań całych grup 

społecznych na wybranym obszarze lub sieci dróg. Zatem jest to strata (liczba 

wypadków, ofiar wypadków, a także wielkość kosztów poniesionych w wypadkach 

drogowych) w przyjętym okresie czasu (najczęściej w przeliczeniu na rok), na wybranym 

obszarze (kraj, region, powiat, miasto), odcinku drogi lub obiekcie drogowym. Ryzyko 

społeczne daje podstawy zarządom drogowym oraz innym instytucjom zarządzającym 

bezpieczeństwem (policja, służby ratownicze, służba zdrowia) na danym obszarze do 

podejmowania decyzji, w jaki sposób usprawnić najbardziej zagrożone elementy systemu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i jak najefektywniej wydać przewidywany budżet na 

bezpieczeństwo zarządzanej infrastruktury drogowej.  

2.2 Założenia metody  

Ocena zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci drogowej położonej na 

obszarze województw obejmuje wszystkie województwa w Polsce. Ocena prowadzona 

jest za okres 3 lat. Danymi wyjściowymi są: dostępne dane o wypadkach drogowych oraz 

dane o liczbie mieszkańców w poszczególnych województwach/powiatach 

w analizowanym okresie. Dane te umożliwiają ocenę ryzyka społecznego.  

Ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami składa się z trzech etapów: 

  identyfikacja zagrożeń, 

  wartościowanie ryzyka, 

  określenie poziomu dopuszczalności ryzyka. 

2.3 Identyfikacja zagrożeń 

Identyfikacja zagrożeń obejmuje: dobór kategorii zagrożeń oraz dobór miar ryzyka 

wystąpienia analizowanego zagrożenia. Analizowanym zagrożeniem jest możliwość 

zaistnienia poważnych wypadków drogowych. Za poważny wypadek drogowy przyjmuje 

się wypadek, w którym występują ofiary śmiertelne lub ciężko ranne.  

 

Zagrożenia występujące na sieci dróg na obszarze województw/powiatów podzielono na 

cztery następujące kategorie [8]: 

1. Wypadki ogółem; 

2. Rodzaj wypadków, z podziałem na: 

 zderzenia czołowe pojazdów, 
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 zderzenia boczne pojazdów, 

 wypadnięcie pojazdu z drogi; 

3. Okoliczności wypadków, z podziałem na:  

 jazda z niebezpieczną prędkością, 

 wypadki w porze nocnej; 

4. Grupy ryzyka uczestników ruchu, z podziałem na: 

 piesi, 

 rowerzyści, 

 motocykliści i motorowerzyści, 

 dzieci, 

 osoby starsze, 

 młodzi kierowcy, 

 uczestnicy ruchu pod wpływem alkoholu. 

 

Łącznie przyjęto do analiz 13 rodzajów zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na 

obszarze województw i powiatów, które szczegółowo opisano w następujący sposób: 

1. Wypadki ogółem – do tej grupy zaliczono wszystkie poważne wypadki drogowe, 

w wyniku których były ofiary śmiertelne lub osoby ranne.  

2. Zderzenia czołowe – do tej grupy zaliczono poważne wypadki drogowe, w których 

doszło do zderzenia czołowego pojazdów.  

3. Zderzenia boczne – do tej grupy zaliczono poważne wypadki drogowe, w których 

doszło do zderzenia bocznego pojazdów.  

4. Wypadnięcie pojazdu z drogi – do tej grupy zaliczono poważne wypadki drogowe 

pojedynczych pojazdów, które zjechały z drogi i najechały na słup, drzewo, 

barierę drogową (wypadki, które miały miejsce poza głównym pasem drogi). 

5. Jazda z niebezpieczną prędkością – do tej grupy zaliczono wypadki, których 

przyczyną była nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość 

jazdy pojazdu po drodze.  

6. Wypadki w porze nocnej – do tej grupy zaliczono poważne wypadki, które 

wystąpiły w porze nocnej (z wyłączeniem okresu świtu oraz zmierzchu). 

7. Piesi – do tej grupy zaliczono wypadki, w których ofiarami byli piesi.  

8. Rowerzyści – do tej grupy zaliczono wypadki, w których ofiarami byli rowerzyści.  

9. Motocykliści i motorowerzyści – do tej grupy zaliczono wypadki, w których 

ofiarami byli kierowcy motocykli, quadów, motorowerów.  

10. Dzieci – do tej grupy zaliczono wypadki, w których ofiarami były dzieci (osoby 

poniżej 15 roku życia).  

11. Osoby starsze – do tej grupy zaliczono wypadki, w których ofiarami były osoby 

starsze (osoby od 60 roku życia).  

12. Młodzi kierowcy – do tej grupy zaliczono wypadki, w których sprawcami byli 

kierowcy pojazdów mechanicznych oraz rowerów w wieku 15 – 24 lat.  

13. Uczestnicy ruchu pod wpływem alkoholu – do tej grupy zaliczono wypadki, 

w których sprawcami byli kierowcy lub piesi znajdujący się pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających.  

 

Do oceny społecznego ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami na sieci dróg na obszarze 

województw i powiatów przyjęto dwie grupy miar: ogólne i unormowane. 

 

Miary ogólne ryzyka społecznego na sieci dróg na obszarach województw i powiatów 

można wykorzystać do: 

 monitorowania postępów w realizacji celów głównych narodowego i regionalnych 

programów BRD, 
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 reagowania, ze szczebla centralnego, na negatywne tendencje zmian w brd  

w przypadku wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach 

drogowych w województwach, 

 kierowania niezbędnych środków na obszary, na których występuje największy 

potencjał redukcji liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. 

 

Jako miarę ogólną ryzyka społecznego poważnych wypadków przyjęto: liczbę ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wypadków poważnych danego rodzaju: LOSiCRi,j (ofiar/3 

lata). 

 

Liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na obszarze województwa/powiatu LOSiCR 

oblicza się na podstawie wzoru: 

𝐿𝑂𝑆𝑖𝐶𝑅𝑖,𝑗 = (𝑺𝒊,𝒋 + 𝑺𝒊+𝟏,𝒋 + 𝑺𝒊+𝟐,𝒋) + (𝑪𝑹𝒊,𝒋 + 𝑪𝑹𝒊+𝟏,𝒋 + 𝑪𝑹𝒊+𝟐,𝒋) (2.1) 

 

gdzie: 

LOSiCRi,j – Liczba ofiar śmiertelnych, ciężko rannych (ofiary/3 lata), dla i-tego okresu 

analizy dla wybranego problemu, grypy ryzyka – j,  

Si,j – Liczba ofiar śmiertelnych dla i-tego okresu analizy dla wybranego problemu, grupy 

ryzyka – j 

CRi,j – Liczba ofiar ciężko rannych dla dla i-tego okresu analizy dla wybranego problemu, 

grypy ryzyka - j 

 

Miary unormowane ryzyka społecznego na sieci dróg na obszarach województw 

i powiatów można wykorzystać do: 

 porównywania poziomów bezpieczeństwa w poszczególnych 

województwach/powiatach, 

 monitorowania postępów w realizacji przyjętych usprawnień i interwencji, 

 kierowania niezbędnych środków na obszary, na których występuje największe 

ryzyko stania się uczestnikiem poważnego wypadku drogowego.  

 

Przyjęto dwie miary unormowane ryzyka społecznego poważnych wypadków na sieci 

dróg na obszarze województw i powiatów: 

 wskaźnik demograficzny wypadków poważnych danego rodzaju WDPWi,j 

(wyp./100 tys. mk/3 lata), 

 wskaźnik demograficzny kosztów wypadków poważnych danego rodzaju 

WDKW (mln zł/100 tys. mk/3 lata).  

 

Wskaźnik demograficzny liczby poważnych wypadków WDWPk
w oblicza się na podstawie 

wzoru: 

𝑊𝐷𝑃𝑊𝑖,𝑗 =

𝑳𝑷𝑾𝒊,𝒋 + 𝑳𝑷𝑾
𝒊+𝟏,𝒋

+ 𝑳𝑷𝑾𝒊+𝟐,𝒋

(𝑳𝑴𝒊+𝑳𝑴𝒊+𝟏+𝑳𝑴𝒊+𝟐)

𝟑

 
(2.2) 

 

𝑊𝐷𝐾𝑊𝑖,𝑗 =

𝑲𝑾𝒊,𝒋 + 𝑲𝑾
𝒊+𝟏,𝒋

+ 𝑲𝑾𝒊+𝟐,𝒋

(𝑳𝑴𝒊+𝑳𝑴𝒊+𝟏+𝑳𝑴𝒊+𝟐)

𝟑

 
(2.3) 

 

𝐾𝑊𝑖 = 𝐽𝐾𝑆𝑀𝑊𝑖 ∙ 𝐿𝑊𝑖 + 𝐽𝐾𝐿𝑆𝑅𝑖 ∙ 𝐿𝐿𝑆𝑅𝑖 + 𝐽𝐾𝐶𝑅𝑖 ∙ 𝐿𝐶𝑅𝑖 + 𝐽𝐾𝑍𝑖 ∙ 𝐿𝑍𝑖 (2.4) 

gdzie: 

WDPW i,j – Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków (wyp./100 tys. mk/3 lata), dla 

i-tego okresu analizy dla wybranego problemu, grypy ryzyka – j,  
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WDKW i,j – Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków (mln zł/100 tys. mk/3 lata), dla 

i-tego okresu analizy dla wybranego problemu, grypy ryzyka – j,  

LPWi,j – Liczba poważnych wypadków (z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi) dla i-

tego okresu analizy dla wybranego problemu, grupy ryzyka – j 

KWi,j – Kosz wypadków dla i-tego okresu analizy dla wybranego problemu, grupy ryzyka 

– j 

LMi,j – Liczba mieszkańców dla i-tego okresu analizy dla danej jednostki administracyjnej. 

LWi – liczba wypadków w i-tym okresie (wyp./rok), 

LSLRi – liczba ofiar średnio i lekko rannych w i-tym okresie (ofiar/rok), 

LCRi – liczba ofiar ciężko rannych w i-tym okresie (ofiar/rok), 

LZi – liczba ofiar śmiertelnych w i-tym okresie (ofiar/rok), 

JKSMWi – jednostkowy koszt strat materialnych w wypadkach drogowych dla i-tego 

okresu analizy (mln zł/wypadek), 

JKSLRi – jednostkowy koszt ofiary ciężko rannej w wypadkach drogowych dla i-tego 

okresu analizy (mln zł/ofiara), 

JKCRi – jednostkowy koszt ofiary ciężko rannej w wypadku drogowym dla i-tego okresu 

analizy (mln zł/ofiara), 

JKZi – jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej w wypadku drogowym dla i-tego okresu 

analizy (mln zł/ofiara). 

 

Koszty wypadków są sumą iloczynu liczby wypadków i jednostkowych kosztów wypadków 

oraz liczby poszczególnych rodzajów ofiar wypadków i jednostkowych kosztów tych ofiar. 

Jednostkowe koszty wypadków i ofiar wypadków silnie zależą od poziomu produktu 

krajowego brutto i zmieniają się wraz z upływem lat. Koszty jednostkowe wypadków 

JKW, ofiar wypadków: JKLR, JKCR i JKZ należy przyjmować na podstawie danych 

dostarczanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na podstawie 

kosztów wypadków ustalanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDM) lub na 

podstawie Niebieskiej Księgi – Infrastruktura drogowa [12]. W tablicy 2.1 zestawiono 

jednostkowe koszty strat ponoszonych w wypadkach w latach 2015 – 2017.  

Tablica 2.1 Zestawienie oszacowanych kosztów jednostkowych strat materialnych i ofiar wypadków 

drogowych w latach 2015 – 2017 

Rok 

Koszty jednostkowe 

wypadków 
ofiar lekko  

i średnio rannych 

ofiar ciężko 

rannych 
ofiar zabitych 

JKSMi JKLSRi JKCRi JKZi 

(mln zł/wyp.) (mln zł/ofiarę) (mln zł/ofiarę) (mln zł/ofiarę) 

2015 0,020607 0,032231 2,344947 2,095316 

2016 0,021242 0,033224 2,417209 2,159885 

2017 0,021914 0,034275 2,493635 2,228175 

Źródło: [12] 

2.4 Wartościowanie ryzyka 

Wartościowanie ryzyka jest to sprawdzenie, podczas procesu analizy, do jakiej klasy 

ryzyka należy ryzyko pomierzone lub oszacowane na badanym obiekcie drogowym 

(wyrażone ilościowo lub jakościowo). W celu lepszego zrozumienia i przejrzystego 

działania przedział spodziewanych (lub uzyskanych empirycznie) wartości przyjętych miar 

ryzyka dzielony jest na kilka mniejszych przedziałów zwanych klasami lub poziomami 

ryzyka. Przypisanie ryzyka do wybranej klasy nazywa się klasyfikacją ryzyka.  

 

Do określenia poziomu społecznego ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami na sieci dróg 

na obszarze województw przyjęto pięć klas ryzyka (Tablica 2.2): 
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Tablica 2.2 Zestawienie klas ryzyka 

Klasa ryzyka Poziom ryzyka Kolor na mapach 

A Bardzo małe  

B Małe  

C Średnie  

D Duże  

E Bardzo duże  

 

Granice klas określono na podstawie analizy rozkładu poszczególnych miar ryzyka na 

sieci dróg na obszarze wszystkich województw w latach 2015 – 2017. Podział na klasy 

wykonano metodą probabilistyczną, co sprawia, że każada klasa obejmuje ok. 20% 

przypadków (województw). Propozycję klasyfikacji poziomu ryzka poważnych wypadków 

na sieci dróg na obszarach województw dla wybranych rodzajów ryzyka przedstawiono 

w tablicach 2.3 – 2.15. 

 

Granice klas ryzyka dla miary liczby ofiar śmiertelnych LOSiCR oraz wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych WDWP pozostawiono na poziomach przyjętych dla 

poprzedniego okresu analiz (2011 – 2014, tak jak w opracowaniu [8]). Jedynie 

wprowadzono niewielką korektę granic ryzyka dla wypadków, w których ofiarami były 

dzieci. Takie podejście pozwoli na porównanie ich wartości w latach 2012 – 2014 i 2015 – 

2017.  

 

Ze względu na systematyczną zmianę wartości jednostkowych kosztów wypadków oraz 

ofiar wypadków (spowodowaną wzrostem PKB) przeprowadzono aktualizację granic klas 

ryzyka mierzonego wskaźnikiem demograficznym kosztów wypadków WDKW. Takie 

podejście pozwoli na uniknięcie nieuzasadnionego zwiększenia się liczby powiatów, 

województw w grupach ryzyka duże i bardzo duże pomimo spadku liczby ofiar, 

ze względu na znaczny wzrost kosztów zdarzeń. 

Tablica 2.3 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki ogółem  

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 1600 50 60 140 

B Małe 2200 75 80 220 

C Średnie 3000 100 110 300 

D Duże 4000 150 140 400 

E Bardzo duże >4000 >150 >140 >400 

Źródło: opracowanie własne 
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Tablica 2.4 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – zderzenia czołowe pojazdów  

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 200 6 6 20 

B Małe 300 10 10 30 

C Średnie 500 17 15 50 

D Duże 700 25 20 70 

E Bardzo duże >700 >25 >20 >70 

Tablica 2.5 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – zderzenia boczne pojazdów 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 300 8 10 30 

B Małe 500 15 15 50 

C Średnie 700 25 23 70 

D Duże 950 40 35 90 

E Bardzo duże >950 >40 >35 >90 

Tablica 2.6 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadnięcie pojazdu z drogi 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 130 5 5 10 

B Małe 260 10 9 20 

C Średnie 400 15 12,5 40 

D Duże 650 20 20 60 

E Bardzo duże >650 >20 >20 >60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tablica 2.7 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – jazda z niebezpieczną prędkością  

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 300 10 12 30 

B Małe 550 20 18 50 

C Średnie 800 30 25 70 

D Duże 1200 40 35 110 

E Bardzo duże >1200 >40 >35 >110 

Tablica 2.8 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki w porze nocnej  

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 450 12 16 40 

B Małe 600 20 22,5 60 

C Średnie 850 30 29 80 

D Duże 1150 45 41,5 100 

E Bardzo duże >1150 >45 >41,5 >100 

Tablica 2.9 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki z ofiarami wśród pieszych 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 400 10 15 30 

B Małe 600 15 22,5 50 

C Średnie 750 25 30 70 

D Duże 1000 45 40 90 

E Bardzo duże >1000 >45 >40 >90 

Źródło: opracowanie własne 
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Tablica 2.10 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki z ofiarami wśród rowerzystów 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 100 3 4 12 

B Małe 200 6 8 20 

C Średnie 300 10 12 30 

D Duże 450 20 17 45 

E Bardzo duże >450 >20 >17 >45 

Tablica 2.11 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki z ofiarami wśród motocyklistów i motorowerzystów 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 150 4 6,5 17 

B Małe 250 8 10 25 

C Średnie 370 12 14,5 35 

D Duże 500 18 20 50 

E Bardzo duże >500 >18 >20 >50 

Tablica 2.12 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki z ofiarami wśród dzieci 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 50 1 2 10 

B Małe 100 3 4 15 

C Średnie 150 5 5 25 

D Duże 200 7 8 35 

E Bardzo duże >200 >7 >8 >35 

Źródło: opracowanie własne 
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Tablica 2.13 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – wypadki z ofiarami wśród osób starszych 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 300 8 12 40 

B Małe 450 13 17 60 

C Średnie 600 20 25 80 

D Duże 850 35 33,5 100 

E Bardzo duże >850 >35 >33,5 >100 

Tablica 2.14 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – sprawca młody kierowca  

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 240 7 8,5 30 

B Małe 400 13 12,5 40 

C Średnie 500 20 17,5 55 

D Duże 800 30 24 80 

E Bardzo duże >800 >30 >24 >80 

Tablica 2.15 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

dla województw i powiatów – sprawca pod wpływem alkoholu, innych środków 

Klasa 

ryzyka 

 

Poziom ryzyka 

 Liczba ofiar 

śmiertelnych, ciężko 

rannych 

Wskaźnik 

demograficzny 

poważnych 

wypadków 

Wskaźnik 

demograficzny 

kosztów 

wypadków 

LOSiCR WDPW WDKW 

[ofiar/3 lata] 
(wyp./100 tys. 

mk/3 lata) 

(mln zł/100 tys. 

mk/3 lata) 

województw powiatów województw i powiatów 

A Bardzo małe 100 4 4,5 10 

B Małe 200 7 8 15 

C Średnie 300 11 10,5 25 

D Duże 450 18 16 40 

E Bardzo duże >450 >18 >16 >40 

Źródło: opracowanie własne 
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Jako zintegrowaną miarę umożliwiającą stworzenie rankingu powiatów uwzględniającego 

sumaryczny poziom ryzyka przyjęto liczbę punktów PKT, którą obliczano ze wzoru: 

 𝑷𝑲𝑻𝒑 =   ∑ (𝑷𝒌
𝒑

𝒌=𝟏𝟑

𝒌=𝟏𝟏

)      (2.5) 

gdzie: 

PKTk
p– suma punktów w kryterium punktowym zintegrowanej oceny ryzyka wypadków 

poważnych dla wybranej miary ryzyka na sieci dróg na obszarze powiatu, 

w analizowanym okresie (pkt),  

Pk
p– liczba punktów odpowiadająca poziomowi ryzyka dla k-tego rodzaju zagrożenia 

poważnych wypadków na sieci dróg na obszarze powiatu, w analizowanym okresie (pkt), 

określana w zależności od określonej klasy ryzyka zgodnie z tablicą 2.16, 

k – rodzaj zagrożenia zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozdziale 2.3. 

Tablica 2.16 Zestawienie punktów przypisanych poszczególnym klasom ryzyka 

Klasa ryzyka Poziom ryzyka Punkty 

A Bardzo małe 1 

B Małe 2 

C Średnie 3 

D Duże 4 

E Bardzo duże 5 

 

Każdej klasie ryzyka przypisano punkty od 1 do 5, reprezentujące poziom ryzyka 

(1 oznacza ryzyko bardzo małe, natomiast 5 – ryzyko bardzo duże). Przyjęcie takiego 

podejścia pozwoli przeprowadzić ranking powiatów oraz ocenić w zintegrowany sposób 

poziom zagrożenia poważnymi wypadkami drogowymi. W przypadku przeprowadzenia 

zintegrowanej oceny dla pojedynczej miary liczba punktów będzie wynosiła od PKT min = 

13 do PKT maks = 65. 

2.5 Określenie poziomu dopuszczalności ryzyka 

Poziomy dopuszczalności ryzyka są to wyznaczone czytelne granice ryzyka, przy których 

[3–5]: 

 przerywa się działanie analizowanego systemu transportu drogowego, 

w przypadku wystąpienia ryzyka na poziomie nieakceptowanym, 

 stosuje działania zmniejszające poziom ryzyka, w przypadku wystąpienia ryzyka 

na poziomie tolerowanym, 

 dopuszcza się funkcjonowanie analizowanego systemu transportu drogowego, 

w przypadku wystąpienia ryzyka na poziomie dopuszczalnym 

 

Wyznaczanie poziomu akceptacji ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami polega na 

porównaniu, uzyskanej w wyniku wartościowania ryzyka, klasy ryzyka na analizowanej 

sieci dróg na obszarze województwa z wymaganiami przedstawionymi w tablicy 2.2. 

Wyróżniono trzy poziomy akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami na odcinkach dróg: 

1. nieakceptowane 

2. tolerowane; 

3. akceptowane. 
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Tablica 2.17 Zestawienie granic poziomów akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami poważnymi na 

obszarze województw, powiatów i odcinków dróg wojewódzkich 

Obszar analiz 

Poziom akceptacji ryzyka zagrożeń wypadkami 

Ryzyko 

akceptowane 

Ryzyko 

tolerowane 

Ryzyko 

nieakceptowane 

Klasa ryzyka występującego na odcinku drogi 

Sieć dróg na obszarze województwa A B, C D, E 

Sieć dróg na obszarze powiatu A, B C, D E 

Odcinki dróg wojewódzkich A, B C, D E 

 

Wystąpienie nieakceptowanego poziomu ryzyka na odcinku drogi oznacza wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia dużych strat osobowych lub ekonomicznych 

ponoszonych w wypadkach drogowych powodujących, że odcinek drogi nie może 

bezpiecznie funkcjonować, dopóki to ryzyko nie zostanie zredukowane lub nie zostaną 

usunięte źródła zagrożenia. Działania redukujące ryzyko powinny być podejmowane 

niezwłocznie. 

 

Wystąpienie tolerowanego poziomu ryzyka na odcinku drogi oznacza średnie lub małe 

prawdopodobieństwo wystąpienia strat osobowych lub ekonomicznych w wypadkach 

drogowych powodujące, że odcinek drogi może funkcjonować tymczasowo lub pod 

pewnymi warunkami (np. zastosowanie doraźnych działań zwiększających poziom 

bezpieczeństwa, jak ograniczenia prędkości, intensyfikacja nadzoru nad ruchem 

drogowym).  

 

Wystąpienie akceptowanego poziomu ryzyka oznacza małe lub bardzo małe 

prawdopodobieństwo wystąpienia strat osobowych lub ekonomicznych w wypadkach 

drogowych powodujące, że oceniany odcinek drogi może funkcjonować bez prowadzenia 

dodatkowych działań redukujących poziom ryzyka.   

 

Działania naprawcze zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa należy 

prowadzić w pierwszej kolejności na obszarach lub odcinkach dróg, na których występuje 

nieakceptowany poziom społecznego ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami. 
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3 OCENA RYZYKA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI 

WYPADKAMI NA SIECI DRÓG W WOJEWÓDZTWACH 

3.1 Charakterystyka województw 

Zgodnie z przyjętym w 1999 roku podziałem terytorialnym Polska podzielona jest na 

16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin. Największe pod względem powierzchni są 

województwa: mazowieckie (35,6 tys. km2), wielkopolskie (29,8 tys. km2), lubelskie 

(25,1 tys. km2), natomiast najmniejszym jest województwo lubuskie (14,0 tys. km2). 

Najdłuższa sieć dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej występuje w województwie 

mazowieckim (35,4 tys. km), wielkopolskim (27,8 tys. km) i małopolskim (24,1 tys. km), 

najmniejsza ich liczba jest w województwie lubuskim (8,5 tys. km). Największą liczbę 

ludności mają województwa: mazowieckie (5,4 mln mieszk.), śląskie (4,6 mln mieszk.), 

najmniejszą – województwo lubuskie (1,0 mln mieszk.) (tablica 3.1).  

Tablica 3.1 Powierzchnia, długość dróg i liczba mieszkańców w województwach w 2016 

Województwo 

Powierzchnia  
Długość 

dróg  
Stan 

ludności  

[km2] [km] 
[tys. 

mieszk.] 

dolnośląskie 19947 19510,6 2903,7 

kujawsko-pomorskie 17972 17676,5 2083,9 

lubelskie 25122 21949,8 2133,3 

lubuskie 13988 8710,5 1017,4 

łódzkie 18219 20395,4 2485,3 

małopolskie 15183 24943,1 3382,3 

mazowieckie 35558 37092,4 5365,9 

opolskie 9412 8410,4 993,0 

podkarpackie 17846 16716,1 2127,7 

podlaskie 20187 13145,3 1186,6 

pomorskie 18310 13445,8 2315,6 

śląskie 12333 21762,2 4559,2 

świętokrzyskie 11711 14274,4 1252,9 

warmińsko-mazurskie 24173 13389,1 1436,4 

wielkopolskie 29826 28947,9 3481,6 

zachodniopomorskie 22892 13943,1 1708,2 

Razem 312679 294312,6 38433,0 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

W latach 2015–2017 w 16 województwach odnotowano 99390 wypadków, w których 

128804 osób odniosło obrażenia, w tym 34380 ciężkie, a 8795 osób poniosło śmierć. 

Koszt wypadków wyniósł ponad 107 mld zł. (tablica 3.2, rys. 3.1). Największą liczbę 

wypadków odnotowano w województwie mazowieckim i łódzkim (odpowiednio 12132, 

12000), a najmniejszą – w województwach lubuskim, podlaskim i opolskim (2005, 2069, 

2164). W związku z dużą korelacją wypadków i ofiar rannych również te same 

województwa mają odpowiednio najwięcej i najmniej rannych. W przypadku ofiar 

śmiertelnych zdecydowanie najwięcej jest ich w województwie mazowieckim (1459), 

i jest to prawie dwa razy tyle, co w drugim po nim województwie wielkopolskim (788). 
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Najmniej ofiar śmiertelnych odnotowano w województwach: lubuskim i opolskim (289, 

279). 

Tablica 3.2 Zestawienie oszacowanych kosztów jednostkowych strat materialnych i ofiar wypadków 

drogowych w latach 2015 – 2017 

Województwo 

Wypadki Ranni 
Ciężko 

ranni 

Ofiary 

śmiertelne 

Koszty 

wypadków 

Wypadki 

poważne 

LW LR LCR LZ KW LWP 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mld zł.] [liczba] 

dolnośląskie 6787 8624 3157 630 9,3 3244 

kujawsko-

pomorskie 2975 3316 1381 482 4,5 1545 

lubelskie 3756 4352 1877 523 5,8 2076 

lubuskie 2005 2519 1231 289 3,7 1235 

łódzkie 12000 14874 3992 669 11,7 3959 

małopolskie 11390 13693 3566 577 10,4 3770 

mazowieckie 12132 14379 3134 1459 11,4 3875 

opolskie 2164 2516 776 279 2,6 871 

podkarpackie 5095 6172 1219 401 4,1 1387 

podlaskie 2069 2500 1255 352 3,9 1287 

pomorskie 8008 9957 1916 448 6,0 2021 

śląskie 10943 13237 3701 758 11,1 3934 

świętokrzyskie 3953 4929 1168 330 3,7 1301 

warmińsko-

mazurskie 4617 5628 1659 416 5,1 1755 

wielkopolskie 7634 8800 3041 788 9,4 3347 

zachodniopomorskie 3862 4513 1307 394 4,2 1431 

Razem 99390 120009 34380 8795 107,1 37038 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  23 

Rys. 3.1 Liczba wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych w poszczególnych województwach w latach 

2015–2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.2 Wypadki ogółem 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. W poszczególnych województwach 

występuje dość duże zróżnicowanie liczby mieszkańców, która jest jednym z głównych 

czynników wpływających na liczbę wypadków drogowych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

poziomu ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) cztery województwa (łódzkie, mazowieckie, śląskie, 

małopolskie) charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem stania się ofiarą śmiertelną lub 

ciężko ranną wypadku drogowego, a kolejne dwa województwa charakteryzują się dużym 

ryzykiem: wielkopolskie, dolnośląskie. Jedynie w województwach: opolskim, 

świętokrzyskim, lubuskim poziom ryzyka jest bardzo mały. W sześciu województwach 

o najwyższym poziomie ryzyka ponosi śmierć lub ciężkie obrażenia prawie 60% 

wszystkich ofiar (tablica 3.3, rys. 3.2 – 3.3).  

Tablica 3.3 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 18,8 4073 9,4 

B Małe 7 31,3 8866 20,5 

C Średnie 2 12,5 4764 11,0 

D Duże 2 12,5 7616 17,6 

E Bardzo duże 4 25,0 17856 41,4 

Razem 16 100,0 43175 100,0 

 

Rys. 3.2 Wypadki ogółem – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.3 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzują się 

kolejne cztery województwa: warmińsko-mazurskie, lubuskie, dolnośląskie, małopolskie. 

Jedynie w trzech województwach poziom ryzyka jest mały: kujawsko-pomorskie, 

mazowieckie, podkarpackie (tablica 3.4 rys. 3.4 – 3.5). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW także województwo łódzkie charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem 

wystąpienia wysokich kosztów wypadków drogowych, a kolejne pięć województw 

charakteryzuje się dużym takim ryzykiem: lubuskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, 

dolnośląskie, małopolskie. Jedynie w trzech województwach poziom tego ryzyka jest 

mały: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podkarpackie. (tablica 3.4, rys. 3.4, 3.6). 
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Tablica 3.4 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów 

wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 3 18,8 8076 18,7 3 18,8 8076 18,7 

C Średnie 8 50,0 18913 43,8 7 43,8 17306 40,1 

D Duże 4 25,0 11525 26,7 5 31,3 13132 30,4 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 4661 10,8 1 6,3 4661 10,8 

Razem 16 100,0 43175 100,0 16 100,0 43175 100,0 

 

Rys. 3.4 Wypadki ogółem – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków ogółem dla poszczególnych 

województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.1 (tabele: LOSiCR, WDPW, 

WDKW). 
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Rys. 3.5 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, wskaźnik demograficzny 

poważnych wypadków, województwa w latach 2015–2017 

 
 

Rys. 3.6 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, województwa w latach 2015–2017 

\  

Źródło: opracowanie własne 
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3.3 Rodzaje wypadków 

3.3.1 Zderzenia czołowe pojazdów 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w jednym województwie występuje bardzo duże ryzyko stania 

się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, 

a w czterech województwach występuje duże takie ryzyko: dolnośląskie, małopolskie, 

wielkopolskie, śląskie. Jedynie w województwie opolskim poziom ryzyka jest bardzo 

mały. W pięciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie 

obrażenia ponosi prawie 50% wszystkich ofiar (tablica 3.5, rys. 3.7 – 3.8). 

Tablica 3.5 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 –

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 156 2,4 

B Małe 5 31,3 1338 20,9 

C Średnie 5 31,3 1800 28,1 

D Duże 4 25,0 2372 37,0 

E Bardzo duże 1 6,3 749 11,7 

Razem 16 100,0 6415 100,0 

 

Rys. 3.7 Zderzenia czołowe pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.8 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych charakteryzują 

się województwa: warmińsko-mazurskie, lubuskie, dolnośląskie. Jedynie w czterech 

województwach poziom tego ryzyka jest mały: śląskie, mazowieckie, podkarpackie, 

łódzkie. W czterech województwach o najwyższym poziomie ryzyka ponosi śmierć lub 

ciężkie obrażenia prawie 20% wszystkich ofiar (tablica 3.6, rys. 3.9 – 3.10). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW cztery województwa charakteryzują dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków : lubuskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie. Jedynie w 

jednym województwie – śląskim – poziom tego ryzyka jest mały. W żadnym z 

województw nie występuje bardzo małe ryzyko, jeśli chodzi o ten wskaźnik. W czterech 

województwach o najwyższym poziomie wskaźnika kosztów śmierć lub ciężkie obrażenia 

ponosi prawie 24% wszystkich ofiar (tablica 3.6, rys. 3.9, 3.11). 
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Tablica 3.6 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW 

i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 4 25,0 1924 30,0 1 6,3 543 8,5 

C Średnie 9 56,3 3245 50,6 11 68,8 4360 68,0 

D Duże 3 18,8 1246 19,4 4 25,0 1512 23,6 

E 
Bardzo 

duże 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 16 100,0 6415 100,0 16 100,0 6415 100,0 

 

Rys. 3.9 Zderzenia czołowe pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 –

2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

zderzeniem czołowym pojazdów dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku W, tablica W.2 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.10 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.11 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.3.2 Zderzenia boczne pojazdów 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w pięciu województwach występuje bardzo duże ryzyko stania 

się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: łódzkie, śląskie, 

wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, a jedno – małopolskie – charakteryzuje się 

dużym takim ryzykiem. Jedynie w województwie opolskim poziom tego ryzyka jest 

bardzo mały. W sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi prawie 62% wszystkich ofiar (tablica 3.7, rys. 3.12 – 3.13). 

Tablica 3.7 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 –

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 246 2,2 

B Małe 7 43,8 2790 25,3 

C Średnie 2 12,5 1210 11,0 

D Duże 1 6,3 908 8,2 

E Bardzo duże 5 31,3 5876 53,3 

Razem 16 100,0 11030 100,0 

 

Rys. 3.12 Zderzenia boczne pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.13 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, województwa w latach 2015–201 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych charakteryzuje 

się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzują się kolejnych osiem 

województw: podlaskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, małopolskie, 

świętokrzyskie, śląskie. W pozostałych województwach poziom tego ryzyka jest średni. W 

dziewięciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka ponosi śmierć lub ciężkie 

obrażenia prawie 69% wszystkich ofiar (tablica 3.8, rys. 3.14 – 3.15). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW dwa województwa charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków: łódzkie, podlaskie, a kolejne pięć województw 

charakteryzuje się dużym ryzykiem: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, lubelskie, 

świętokrzyskie. W pozostałych województwach poziom tego ryzyka jest średni, w 

mazowieckim – mały. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie ponosi obrażenia ponad 49% wszystkich ofiar (tablica 3.8, rys. 3.14, 

3.16). 
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Tablica 3.8 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW 

i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 0 6,3 0 0,0 1 6,3 1049 9,5 

C Średnie 7 50,0 3485 31,6 8 68,8 4565 41,4 

D Duże 8 31,3 6000 54,4 5 25,0 3397 30,8 

E 
Bardzo 

duże 
1 12,5 1545 14,0 2 0,0 2019 18,3 

Razem 16 100,0 11030 100,0 16 100,0 11030 100,0 

 

Rys. 3.14 Zderzenia boczne pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 –  

2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

zderzeniem bocznym pojazdów dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku W, tablica W.3 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.15 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 
 

Rys. 3.16 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.3.3 Wypadnięcie pojazdu z drogi 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w czterech województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, 

warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, pomorskie. Jedynie w dwóch województwach – 

świętokrzyskim i podkarpackim – poziom tego ryzyka jest bardzo mały. W czterech 

województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi 

blisko 40% wszystkich ofiar (tablica 3.9, rys. 3.17 – 3.18). 

Tablica 3.9 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 –

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 2 12,5 220 4,5 

B Małe 4 25,0 799 16,2 

C Średnie 6 37,5 1948 39,6 

D Duże 4 25,0 1957 39,7 

E Bardzo duże 0 0,0 0 0,0 

Razem 16 100,0 4924 100,0 

 

Rys. 3.17 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.18 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadnięcie z drogi, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, a dużym takim ryzykiem 

charakteryzują się kolejne trzy województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie. 

Jedynie w jednym województwie poziom tego ryzyka jest bardzo mały: podkarpackie. W 

czterech województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia 

ponosi prawie 30% wszystkich ofiar (tablica 3.10, rys. 3.19 – 3.20). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków warmińsko-mazurskie, a kolejne trzy województwa 

charakteryzują się dużym ryzykiem: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie. Jedynie w 

trzech województwach poziom tego ryzyka jest mały: podkarpackie, małopolskie, śląskie. 

W czterech województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia 

ponosi prawie 30% wszystkich ofiar (tablica 3.10, rys. 3.19, 3.21). 
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Tablica 3.10 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW 

i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/   
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
1 6,3 110 2,2 0 0,0 0 0,0 

B Małe 4 25,0 1258 25,5 3 18,8 710 14,4 

C Średnie 7 43,8 2089 42,4 9 56,3 2747 55,8 

D Duże 3 18,8 968 19,7 3 18,8 968 19,7 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 499 10,1 1 6,3 499 10,1 

Razem 16 100,0 4924 100,0 16 100,0 4924 100,0 

 

Rys. 3.19 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 

2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

wypadnięciem pojazdów z drogi dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku W, tablica W.4 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  39 

Rys. 3.20 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.21 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.4 Okoliczności wypadków 

3.4.1 Jazda z niebezpieczną prędkością 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w jednym województwie występuje bardzo duże ryzyko stania 

się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, a w pięciu 

województwach występuje duże takie ryzyko : dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, 

wielkopolskie, śląskie. Jedynie w jednym województwie – opolskim – poziom ryzyka jest 

bardzo mały. W sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi ponad 55% wszystkich ofiar (tablica 3.11, rys. 3.22 – 3.23). 

Tablica 3.11 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby województw z podziałem na 

klasy ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 

– 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 242 2,4 

B Małe 6 37,5 2390 23,2 

C Średnie 3 18,8 1970 19,1 

D Duże 5 31,3 4486 43,6 

E Bardzo duże 1 6,3 1208 11,7 

Razem 16 100,0 10296 100,0 

 

Rys. 3.22 Jazda z niebezpieczną prędkością – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.23 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, województwa w latach 2015 –2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, a dużym takim ryzykiem 

charakteryzują się kolejne trzy województwa: lubuskie, łódzkie, dolnośląskie. W czterech 

województwach poziom tego ryzyka jest mały: śląskie, podkarpackie, kujawsko-

pomorskie, mazowieckie. W czterech województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 30% wszystkich ofiar (tablica 3.12, rys. 3.24 

– 3.25). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków warmińsko-mazurskie, a kolejne pięć województw 

charakteryzuje się dużym ryzykiem: lubuskie, łódzkie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie. 

Jedynie w dwóch województwach poziom tego ryzyka jest mały: śląskie, podkarpackie. W 

sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia 

ponosi prawie 40% wszystkich ofiar (tablica 3.12, rys. 3.24, 3.26). 
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Tablica 3.12 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby województw z podziałem na 

klasy ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW 

i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 4 25,0 2861 27,8 2 12,5 1210 11,8 

C Średnie 8 50,0 4391 42,6 8 50,0 5007 48,6 

D Duże 3 18,8 2339 22,7 5 31,3 3374 32,8 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 705 6,8 1 6,3 705 6,8 

Razem 16 100,0 10296 100,0 16 100,0 10296 100,0 

 

Rys. 3.24 Jazda z niebezpieczną prędkością – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 –

2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych jazdą 

z niebezpieczną prędkością dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku 

W, tablica W.5 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.25 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.26 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015–2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.4.2 Wypadki w porze nocnej 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w czterech województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, 

łódzkie, śląskie, małopolskie, a w dwóch województwach występuje duże takie ryzyko: 

dolnośląskie, wielkopolskie. W sześciu województwach: opolskie, lubuskie, 

zachodniopomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie poziom tego ryzyka jest 

bardzo mały. W sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi ponad 60% wszystkich ofiar (tablica 3.13, rys. 3.27 – 3.28). 

Tablica 3.13 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 6 37,5 2331 19,3 

B Małe 2 12,5 1011 8,4 

C Średnie 2 12,5 1437 11,9 

D Duże 2 12,5 1984 16,4 

E Bardzo duże 4 25,0 5311 44,0 

Razem 16 100,0 12074 100,0 

 

Rys. 3.27 Wypadki w porze nocnej – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności 

od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.28 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzuje się 

kolejnych pięć województwa: lubelskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, 

świętokrzyskie. W pięciu województwach poziom tego ryzyka jest mały: podkarpackie, 

kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie. W sześciu 

województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi 

ponad 44% wszystkich ofiar (tablica 3.14, rys. 3.29 – 3.30). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków łódzkie, a kolejne siedem województw charakteryzuje się 

dużym takim ryzykiem: lubelskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, podlaskie, 

lubuskie, dolnośląskie, świętokrzyskie. Jedynie w trzech województwach poziom tego 

ryzyka jest mały: podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie. W ośmiu 
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województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi 

prawie 51% wszystkich ofiar (tablica 3.14, rys. 3.29, 3.31). 

 

Tablica 3.14 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów 

wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 5 31,3 2216 18,4 3 18,8 1314 10,9 

C Średnie 5 31,3 4517 37,4 5 31,3 4631 38,4 

D Duże 5 31,3 3969 32,9 7 43,8 4757 39,4 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 1372 11,4 1 6,3 1372 11,4 

Razem 16 100,0 12074 100,0 16 100,0 12074 100,0 

 

Rys. 3.29 Wypadki w porze nocnej – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności 

od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków zaistniałych w porze nocnej 

dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.6 (tabele: 

LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.30 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.31 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5 Grupy ryzyka uczestników ruchu 

3.5.1 Piesi 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w czterech województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: śląskie, 

małopolskie, mazowieckie, łódzkie, a w dwóch województwach występuje duże takie 

ryzyko: dolnośląskie, wielkopolskie. Jedynie w trzech województwach – opolskie, 

lubuskie, podlaskie – poziom tego ryzyka jest bardzo mały. W sześciu województwach 

o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 63% 

wszystkich ofiar (tablica 3.15, rys. 3.32 – 3.33). 

Tablica 3.15 Piesi – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015–2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 3 18,8 883 7,6 

B Małe 5 31,3 2229 19,2 

C Średnie 2 12,5 1227 10,5 

D Duże 2 12,5 1943 16,7 

E Bardzo duże 4 25,0 5355 46,0 

Razem 16 100,0 11637 100,0 

 

Rys. 3.32 Piesi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.33 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, piesi, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzuje się 

kolejnych pięć województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, śląskie, świętokrzyskie. 

Jedynie w trzech województwach poziom tego ryzyka jest mały: opolskie, kujawsko-

pomorskie, podkarpackie. W sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

ponosi śmierć lub ciężkie obrażenia 50% wszystkich ofiar (tablica 3.16, rys. 3.34 – 3.35). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW dwa województwa charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków: łódzkie, małopolskie, a kolejne siedem województw 

charakteryzuje się dużym ryzykiem: dolnośląskie, lubuskie, śląskie, świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie, podlaskie, zachodniopomorskie. Jedynie w jednym województwie 

– opolskim – poziom tego ryzyka jest mały. W dziewięciu województwach o najwyższych 

poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 61% wszystkich ofiar. 

(tablica 3.16, rys. 3.34, 3.36). 
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Tablica 3.16 Piesi – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów wypadków 

WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 3 18,8 1100 9,5 1 6,3 196 1,7 

C Średnie 7 43,8 4715 40,5 6 37,5 4356 37,4 

D Duże 5 31,3 4560 39,2 7 43,8 4477 38,5 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 1262 10,8 2 12,5 2608 22,4 

Razem 16 100,0 11637 100,0 16 100,0 11637 100,0 

 

Rys. 3.34 Piesi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.7 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.35 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, piesi, wskaźnik demograficzny poważnych 

wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

 

Rys. 3.36 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, piesi, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.2 Rowerzyści 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w pięciu województwach występuje bardzo duże ryzyko stania 

się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: łódzkie, śląskie, 

małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, a dolnośląskie charakteryzuje się dużym takim 

ryzykiem. Sześć województw ma to ryzyko małe: opolskie, zachodniopomorskie, 

lubuskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. W sześciu województwach 

o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 60% 

wszystkich ofiar (tablica 3.17, rys. 3.37 – 3.38). 

Tablica 3.17 Rowerzyści – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 0 0,0 0 0,0 

B Małe 6 37,5 929 19,2 

C Średnie 4 25,0 952 19,7 

D Duże 1 6,3 401 8,3 

E Bardzo duże 5 31,3 2552 52,8 

Razem 16 100,0 4834 100,0 

 

Rys. 3.37 Rowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.38 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, rowerzyści, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzuje się 

kolejnych siedem województwa: podlaskie, małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, lubelskie, 

opolskie, wielkopolskie. W żadnym z województw nie odnotowano poziomu małego lub 

bardzo małego tego ryzyka. W ośmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi 66% wszystkich ofiar (tablica 3.18, rys. 3.39 – 3.40). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków łódzkie, a kolejne siedem województw charakteryzuje się 

dużym takim ryzykiem: podlaskie, małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, lubelskie, 

opolskie, wielkopolskie. W pozostałych województwach ryzyko jest średnie. W ośmiu 

województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi 

66% wszystkich ofiar (tablica 3.18, rys. 3.39, 3.41). 
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Tablica 3.18 Rowerzyści – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów wypadków 

WDKW w latach 2015–2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

C Średnie 8 50,0 2127 44,0 8 50,0 2127 44,0 

D Duże 7 43,8 2129 44,0 7 43,8 2129 44,0 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 578 12,0 1 6,3 578 12,0 

Razem 16 100,0 4834 100,0 16 100,0 4834 100,0 

 

Rys. 3.39 Rowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem rowerzystów dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.8 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.40 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, rowerzyści, wskaźnik demograficzny 

poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.41 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, rowerzyści, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.3 Motocykliści i motorowerzyści 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w czterech województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: małopolskie, 

śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, a kolejne – dolnośląskie – charakteryzuje się dużym 

takim ryzykiem. Jedynie w dwóch województwach – opolskim i podlaskim – poziom tego 

ryzyka jest bardzo mały. W pięciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 52% wszystkich ofiar (tablica 3.19, rys. 3.42 – 

3.43). 

Tablica 3.19 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 –

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 2 12,5 271 5,2 

B Małe 4 25,0 772 14,7 

C Średnie 5 31,3 1464 27,8 

D Duże 1 6,3 492 9,4 

E Bardzo duże 4 25,0 2258 43,0 

Razem 16 100,0 5257 100,0 

 

Rys. 3.42 Motocykliści i motorowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych  

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.43 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych charakteryzuje 

się pięć województw: małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, 

świętokrzyskie. Jedynie w dwóch województwach poziom tego ryzyka jest mały: 

mazowieckie, podkarpackie. W pięciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 34% wszystkich ofiar (tablica 3.20, rys. 3.44 

– 3.45). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW siedem województw charakteryzuje się dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków: małopolskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, dolnośląskie, 

świętokrzyskie, wielkopolskie, łódzkie. W jednym województwie ryzyko to jest małe: 

mazowieckie. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi prawie 50% wszystkich ofiar (tablica 3.20, rys. 3.44, 3.46). 
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Tablica 3.20 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW 

i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 2 12,5 732 13,9 1 6,3 519 9,9 

C Średnie 9 56,3 2763 52,6 8 50,0 2122 40,4 

D Duże 5 31,3 1762 33,5 7 43,8 2616 49,8 

E 
Bardzo 

duże 
0 0,0 0 0,0 0 6,3 0 0,0 

Razem 16 100,0 5257 100,0 16 100,0 5257 100,0 

 

Rys. 3.44 Motocykliści i motorowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem motocyklistów 

i motorowerzystów dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, 

tablica W.9 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.45 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, wskaźnik 

demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.46 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.4 Dzieci 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w trzech województwach występuje bardzo duże ryzyko stania 

się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: łódzkie, małopolskie, 

śląskie, a w dwóch województwach występuje duże takie ryzyko: mazowieckie, 

wielkopolskie. Jedynie w jednym województwie: opolskim, poziom tego ryzyka jest 

bardzo mały. W pięciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi 52% wszystkich ofiar (tablica 3.21, rys. 3.47 – 3.48). 

Tablica 3.21 Dzieci – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 36 1,7 

B Małe 7 43,8 581 27,8 

C Średnie 3 18,8 388 18,5 

D Duże 2 12,5 374 17,9 

E Bardzo duże 3 18,8 714 34,1 

Razem 16 100,0 2093 100,0 

 

Rys. 3.47 Dzieci – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.48 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, dzieci, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo 

: łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzuje się kolejnych pięć województwa: 

lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie. W czterech 

województwach poziom tego ryzyka jest mały: opolskie, mazowieckie, kujawsko-

pomorskie, podkarpackie. W sześciu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 

śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 43% wszystkich ofiar (tablica 3.22, rys. 3.49 – 

3.50). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW dwa województwa charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków: łódzkie, lubuskie, a kolejne pięć województw 

charakteryzuje się dużym takim ryzykiem: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 

pomorskie, małopolskie, podlaskie. W jednym województwie ryzyko to jest małe: 

opolskie. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie 

obrażenia ponosi ponad 46% wszystkich ofiar (tablica 3.22, rys. 3.49, 3.51). 
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Tablica 3.22 Dzieci – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów wypadków 

WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 4 25,0 405 19,4 1 6,3 36 1,7 

C Średnie 6 37,5 782 37,4 8 50,0 1088 52,0 

D Duże 5 31,3 647 30,9 5 31,3 627 30,0 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 259 12,4 2 12,5 342 16,3 

Razem 16 100,0 2093 100,0 16 100,0 2093 100,0 

 

Rys. 3.49 Dzieci – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem dzieci dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.10 (tabele: 

LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.50 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, dzieci, wskaźnik demograficzny poważnych 

wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.51 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, dzieci, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.5 Osoby starsze 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziomu 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w sześciu województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: śląskie, 

mazowieckie, łódzkie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, a jedno – lubelskie –

charakteryzuje się dużym takim ryzykiem. Jedynie w województwie opolskim poziom 

tego ryzyka jest bardzo mały. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach 

ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 66% wszystkich ofiar (tablica 3.23, 

rys. 3.52 – 3.53). 

Tablica 3.23 Osoby starsze – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 255 2,4 

B Małe 5 31,3 1916 18,2 

C Średnie 3 18,8 1457 13,9 

D Duże 1 6,3 606 5,8 

E Bardzo duże 6 37,5 6272 59,7 

Razem 16 100,0 10506 100,0 

 

Rys. 3.52 Osoby starsze – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.53 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, osoby starsze, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW bardzo dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych 

charakteryzuje się województwo łódzkie, a dużym takim ryzykiem charakteryzuje się 

kolejnych osiem województwa: lubuskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, 

warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, śląskie. W pozostałych województwach 

występuje poziom średni tego ryzyka. W dziesięciu województwach o najwyższych 

poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 65% wszystkich ofiar 

(tablica 3.24, rys. 3.54 – 3.55). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków: łódzkie, a kolejne sześć województw charakteryzuje się 

dużym takim ryzykiem: lubuskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, małopolskie, podlaskie, 

warmińsko-mazurskie. Jedynie w dwóch województwach poziom tego ryzyka jest mały: 

podkarpackie, mazowieckie. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka 
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śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 44% wszystkich ofiar (tablica 3.24, rys. 3.54, 

3.56). 

 

Tablica 3.24 Osoby starsze – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów 

wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 0 0,0 0 0,0 2 12,5 1486 14,1 

C Średnie 6 37,5 3636 34,6 7 43,8 4432 42,2 

D Duże 9 56,3 5791 55,1 6 37,5 3509 33,4 

E 
Bardzo 

duże 
1 6,3 1079 10,3 1 6,3 1079 10,3 

Razem 16 100,0 10506 100,0 16 100,0 10506 100,0 

 

Rys. 3.54 Osoby starsze – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem osób starszych 

dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, tablica W.10 (tabele: 

LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.55 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, osoby starsze, wskaźnik demograficzny 

poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

 

Rys. 3.56 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, osoby starsze, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.6 Młodzi kierowcy 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w dwóch województwach występuje bardzo duże ryzyko 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, 

wielkopolskie, a w pięciu województwach występuje duże takie ryzyko: łódzkie, 

małopolskie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie. Jedynie w jednym województwie – opolskim 

– poziom tego ryzyka jest bardzo mały. W siedmiu województwach o najwyższych 

poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi prawie 63% wszystkich ofiar 

(tablica 3.25, rys. 3.57 – 3.58). 

Tablica 3.25 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 192 2,4 

B Małe 6 37,5 1896 24,0 

C Średnie 2 12,5 852 10,8 

D Duże 5 31,3 3326 42,1 

E Bardzo duże 2 12,5 1629 20,6 

Razem 16 100,0 7895 100,0 

 

Rys. 3.57 Młodzi kierowcy – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.58 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych charakteryzuje 

się dziewięć województw: łódzkie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, 

świętokrzyskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie. W dwóch województwach 

poziom tego ryzyka jest mały: mazowieckie, śląskie. W dziewięciu województwach 

o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 60% 

wszystkich ofiar (tablica 3.26, rys. 3.59 – 3.60 ). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków łódzkie, a kolejne siedem województw charakteryzuje się 

dużym takim ryzykiem: warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, podlaskie, 

małopolskie, lubelskie, dolnośląskie. Jedynie w dwóch województwach poziom tego 

ryzyka jest mały: podkarpackie, kujawsko-pomorskie. W ośmiu województwach 

o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 50% 

wszystkich ofiar (tablica 3.26, rys. 3.59, 3.61). 
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Tablica 3.26 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby województw z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków poważnych WDPW i kosztów 

wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 2 12,5 1505 19,1 2 18,8 1762 22,3 

C Średnie 5 31,3 1626 20,6 6 37,5 2730 34,6 

D Duże 9 56,3 4764 60,3 7 43,8 3403 43,1 

E 
Bardzo 

duże 
0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 

Razem 16 100,0 7895 100,0 16 100,0 7895 100,0 

 

Rys. 3.59 Młodzi kierowcy – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach w latach 2015 – 2017 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych przez 

młodych kierowców dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku W, 

tablica W.12 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.60 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, wskaźnik demograficzny 

poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.61 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.5.7 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) w czterech województwach występuje duże ryzyko stania się 

ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego: mazowieckie, łódzkie, 

śląskie, małopolskie. Jedynie w jednym województwie – opolskim – poziom tego ryzyka 

jest bardzo mały. W czterech województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć 

lub ciężkie obrażenia ponosi ponad 41% wszystkich ofiar (tablica 3.27, rys. 3.62 – 3.63). 

Tablica 3.27 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby województw 

z podziałem na klasy ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

województwa 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 1 6,3 78 2,2 

B Małe 6 37,5 829 23,1 

C Średnie 5 31,3 1201 33,4 

D Duże 4 25,0 1488 41,4 

E Bardzo duże 0 0,0 0 0,0 

Razem 16 100,0 3596 100,0 

 

Rys. 3.62 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w województwach w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3.63 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW dużym ryzykiem występowania poważnych wypadków drogowych charakteryzują 

się trzy województwa: warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie. W ośmiu 

województwach poziom tego ryzyka jest mały: wielkopolskie, podkarpackie, 

zachodniopomorskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, śląskie, pomorskie. W 

trzech województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub ciężkie obrażenia 

ponosi prawie 22% wszystkich ofiar (tablica 3.28, rys. 3.64 – 3.65). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW jedno województwo charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia 

wysokich kosztów wypadków warmińsko-mazurskie, a kolejnych sześć województw 

charakteryzuje się dużym takim ryzykiem: łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, lubuskie, 

lubelskie, dolnośląskie. Jedynie w jednym województwie poziom tego ryzyka jest mały: 

wielkopolskie. W siedmiu województwach o najwyższych poziomach ryzyka śmierć lub 

ciężkie obrażenia ponosi ponad 43% wszystkich ofiar (tablica 3.28, rys. 3.64, 3.66). 
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Tablica 3.28 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby województw 

z podziałem na klasy ryzyka społecznego uwzględniającego wskaźniki demograficzne wypadków 

poważnych WDPW i kosztów wypadków WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

województwa 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/ 3 

lata] 
[%] [Liczba] [%] 

[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B Małe 8 50,0 1730 48,1 1 6,3 1762 5,9 

C Średnie 5 31,3 1094 30,4 8 50,0 2730 51,1 

D Duże 3 18,8 772 21,5 6 37,5 3403 36,0 

E 
Bardzo 

duże 
0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 7,1 

Razem 16 100,0 3596 100,0 16 100,0 3596 100,0 

 

Rys. 3.64 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w województwach 

w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków województw 

spowodowanych przez uczestników ruchu pod wpływem alkoholu przedstawiono 

w załączniku W, tablica W.13 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 3.65 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 3.66 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

wskaźnik demograficzny kosztów wypadków, województwa w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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3.6 Wnioski i rekomendacje 

3.6.1 Wnioski 

Zrealizowane badania, analizy i prace studialne umożliwiły przeprowadzenie 

wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg w poszczególnych 

województwach. Uzyskane wyniki badań i analiz pozwalają na wyciagnięcie 

następujących wniosków: 

1. Mimo wielu prowadzonych działań realizacja celów Narodowego Programu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zagrożona, gdyż rezultaty są mniejsze od 

oczekiwanych. 

2. Przyjęcie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych jako podstawowej miary 

ryzyka zagrożeń wypadkami poważnymi jest dobrym rozwiązaniem, gdyż 

w Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad uwzględnieniem problemu ofiar 

ciężko rannych w kolejnym europejskim programie brd.  

3. Przeprowadzone analizy porównawcze wskazują, że w stosunku do poprzedniego 

okresu porównawczego (lata 2011 – 2014) liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych (w latach 2015 – 2017): 

 ogółem zmniejszyła o 5,4%, jednakże aby osiągnąć cele Narodowego 

Programu BRD tempo zmniejszania powinno być trzykrotnie wyższe, 

 największe zmniejszenia (> 22 %) dotyczą wypadków spowodowanych 

przez uczestników ruchu pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

 duże zmniejszenia (ok. 10 %) dotyczą wypadków z udziałem dzieci, 

pieszych, występujących w porze nocnych ograniczeń widoczności oraz 

spowodowanych jazdą z niebezpieczną prędkością i wypadnięciem pojazdu 

z drogi, 

 w przypadku młodych kierowców i osób starszych nastąpiło zwiększenie 

liczby wypadków poważnych oraz ofiar śmiertelnych i ciężko rannych.  

4. Przeprowadzone analizy porównawcze poziomu ryzyka w poszczególnych 

województwach wskazują, że: 

 bardzo dużo ofiar śmiertelnych i ciężko rannych (powyżej 4000 ofiar/3 

lata) w poważnych wypadkach drogowych występuje w województwach: 

łódzkim, mazowieckim, śląskim i małopolskim, także dużo ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych (powyżej 3000 ofiar/3 lata) w poważnych 

wypadkach drogowych występuje w województwach: wielkopolskim 

i dolnośląskim. 

 biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 

mieszkańców największe (niedopuszczalne) ryzyko stania się ofiarą 

śmiertelną lub ciężko ranną występuje w województwie łódzkim, a duże 

ryzyko występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, 

małopolskim, lubuskim i dolnośląskim.  

5. Przeprowadzone analizy poszczególnych rodzajów zagrożeń wypadkami 

poważnymi w województwach wskazują, że: 

 biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 

mieszkańców największe zagrożenia (ryzyko niedopuszczalne) stania się 

ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną (WDWP powyżej 100 ofiar/100 tys. 

mk/3 lata oraz WKW powyżej 100 mln zł/100 tys. mk/3 lata) występują: 

 w województwie łódzkim w przypadku: wypadków z udziałem osób 

starszych, wypadków w porze nocnej, wypadków z udziałem 

pieszych użytkowników drogi oraz zderzeń bocznych pojazdów, 

 w województwie warmińsko-mazurskim w przypadku: wypadków 

spowodowanych jazdą z niebezpieczną prędkością, 

 biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 

mieszkańców duże zagrożenia stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną 

występują: 

 w województwie łódzkim w przypadku: wypadków z udziałem dzieci, 

młodych kierowców i rowerzystów, 
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 w województwie warmińsko-mazurskim w przypadku: wypadków 

spowodowanych zderzeniami czołowymi, wypadnięciem z drogi oraz 

jazdą pod wpływem alkoholu, 

 w województwie małopolskim w przypadku: wypadków z udziałem 

motocyklistów i motorowerzystów. 

3.6.2 Rekomendacje 

Przeprowadzone badania, analizy i prace studialne oraz przedstawione w sposób 

syntetyczny wnioski powinny skłonić do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających 

do zmniejszenia zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na obszarach województw 

w Polsce. Uzyskane wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących 

rekomendacji: 

1. W celu zapewnienia realizacji celów Narodowego Programu BRD 2020 oraz 

wojewódzkich programów brd należy:  

 podjąć lub zintensyfikować działania służące zmniejszeniu liczby 

wypadków drogowych i zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych tych wypadków, 

 przeprowadzić oceny realizacji programów wojewódzkich, które będą 

stanowiły także diagnozę do przygotowania nowych programów brd na 

lata 2021 – 2030. 

2. W celu zwiększenia dostępu do informacji i danych o wypadkach i ich ofiarach 

należy: 

 przyjąć powszechnie stosowaną w Europie definicję ofiary ciężko rannej, 

co umożliwi porównywanie poziomu brd w Polsce z innymi krajami, 

 usprawnić system zbierania i gromadzenia danych o wypadkach,  

 rozszerzyć w policyjnych raportach informacje o poważnych wypadkach 

drogowych i ich ofiarach, 

 kontynuować szacowanie kosztów wypadków, niezbędne do stosowania 

miar ekonomicznych do szacowania strat ponoszonych w wypadkach 

drogowych i publikować wyniki tych szacunków, 

 prowadzić szczegółowe badania poważnych wypadków drogowych 

umożliwiające poznanie mechanizmów ich powstawania, gdyż strategie 

polityczne i działania zmierzające do ograniczenia liczby poważnych 

obrażeń muszą być wsparte dowodami naukowymi,  

 opracować (na podstawie badań i projektów pilotażowych) zestaw 

narzędzi służących zapobieganiu poważnym wypadkom drogowym, które 

mogłyby ograniczyć stopień obrażeń (budowa bezpiecznej infrastruktury 

oraz usprawnienie pierwszej pomocy i systemu ratownictwa drogowego). 

3. Przedstawione w raporcie wyniki badań i analiz (w postaci tabel, wykresów i map) 

umożliwiają szczegółową analizę zagrożeń wypadkami poważnymi w każdym 

województwie, zatem przedstawiony materiał należy: 

 dokładnie przeanalizować, przedstawić na posiedzeniach wojewódzkich rad 

BRD i innych gremiach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu 

drogowego w województwie, 

 wykorzystać do opracowania i podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

 wykorzystać do lokowania środków na inwestycje drogowe, gdzie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno być jednym z głównych 

kryteriów oceny tych projektów. 

4. Przedstawione wyniki analiz wskazują, że największe ryzyko stania się ofiarą 

śmiertelną lub ciężko ranną w poważnym wypadku drogowym występuje 

w województwie łódzkim i województwie warmińsko-mazurskim. Te dwa 

województwa należy objąć szczególnym nadzorem i opieką poprzez: 

 zorganizowanie wspólnych warsztatów i szkoleń z udziałem przedstawicieli 

SKRBRD, wojewódzkich rad BRD, naukowców, praktyków w zakresie brd 

w celu wypracowania kierunków dalszych działań zmierzających do 
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zmniejszenia poziomu ryzyka wypadkami poważnymi w tych 

województwach; 

 przygotowanie i opracowanie projektów pilotażowych (z udziałem 

merytorycznym i finansowym Ministerstwa Infrastruktury, NCBiR, władz 

samorządowych itp.), w których zdefiniowano by przyczyny tak dużego 

zagrożenia w tych województwach, opracowano i sprawdzono zbiór 

najbardziej skutecznych działań, opracowano plan wdrażania środków brd. 

5. Przedstawione wyniki analiz wskazują również, że najmniejsze ryzyko stania się 

ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w poważnym wypadku drogowym występuje 

w województwach: opolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim. 

Jednakże nie powinno to zmniejszać zakresu i tempa działań na rzecz brd w tych 

województwach, gdyż ciągle wzrasta liczba pojazdów w ruchu i pojawiają się nowi 

uczestnicy ruchu, co za tym idzie – należy reagować na te zjawiska na bieżąco. 
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4 OCENA RYZYKA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI 

WYPADKAMI NA SIECI DRÓG W POWIATACH 

4.1 Charakterystyka powiatów 

W roku 1999 w Polsce przyjęto trzystopniowy podział terytorialny: województwa, 

powiaty, gminy. Zgodnie z tym podziałem w kraju jest 380 powiatów: 66 miast na 

prawach powiatu – gmin o statucie miasta, wykonujących zadania powiatu oraz 314 

powiatów – skupiających od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin, czasami 

potocznie zwanymi „powiatami ziemskimi”.  

 

Średnia liczba mieszkańców wynosi ponad 100 tys. na powiat. Powiatami o największej 

liczbie mieszkańców są: m.st. Warszawa (MZ), m. Kraków (MP), m. Łódź (ŁD), 

m. Wrocław (DŚ), m. Poznań (WP), w których mieszka łącznie prawie 4,4 mln ludności 

Polski (ponad 11% ogółu ludności). Najmniejsza liczba mieszkańców występuje 

w powiatach: sejneńskim (PL), bieszczadzkim (PK), węgorzewskim (WM), leskim (PK), 

gołdapskim (WM), w których mieszka łącznie niecałe 120 tys. ludności Polski (0,3% ogółu 

ludności). 

Rys. 4.1 Liczba mieszkańców w powiatach w Polsce w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.2 Wypadki ogółem 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. W poszczególnych powiatach występuje 

dość duże zróżnicowanie liczby mieszkańców, która jest jednym z głównych czynników 

wpływających na liczbę wypadków drogowych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 72 powiaty charakteryzują się występowaniem bardzo dużego 

ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a kolejne 

77 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

wynosi prawie 73% ogółu ofiar (tablica 4.1, rys. 4.2 – 4.3). Najwyższe poziomy ryzyka 

występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław (DŚ), m. Poznań 

(WP), poznański (WP), m. St. Warszawa (MZ), m. Szczecin (ZP), kielecki (ŚK), 

białostocki (PL), olsztyński (WM). Ich poziom jest 36 – 670 razy wyższy od powiatów 

o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL), 

m. Sopot (PM), m. Piekary Śląskie (ŚL), węgorzewski (WM), strzeliński (DŚ), m. Chełm 

(LB), m. Skierniewice (ŁD), bieszczadzki (PK), lubaczowski (PK). 

Tablica 4.1 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 115 30,3 3711 8,6 

B Małe 72 18,9 4438 10,3 

C Średnie 44 11,6 3804 8,8 

D Duże 77 20,3 9526 22,1 

E Bardzo duże 72 18,9 21696 50,3 

Razem 380 100,0 43175 100,0 

 

Rys. 4.2 Wypadki ogółem – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.3 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 62 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 61 - dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 57% ogółu ofiar (tablica 4.2, rys. 4.4 – 4.6). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), włocławski (KP), 

olsztyński (WM), leszczyński (WP), wrocławski (DŚ), brzeziński (ŁD), makowski (MZ), 

legnicki (DŚ), łomżyński (PL), częstochowski (ŚL). Ich poziom jest 9 – 55 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. 

Świętochłowice (ŚL), m. Chełm (LB), policki (ZP), m. Koszalin (ZP), hrubieszowski (LB), 

m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Grudziądz (KP), lubaczowski (PK), kolski (WP). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 71 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 69 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi prawie 62% ogółu ofiar (tablica 4.2, rys. 4.4 – 4.5, 4.7). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), olsztyński (WM), 

włocławski (KP), białostocki (PL), leszczyński (WP), grójecki (MZ), wrocławski (DŚ), 

elbląski (WM), częstochowski (ŚL), legnicki (DŚ). Ich poziom jest 10 – 45 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. 
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Świętochłowice (ŚL), policki (ZP), m. Koszalin (ZP), m. Chełm (LB), m. Grudziądz (KP), 

m. Piekary Śląskie (ŚL), hrubieszowski (LB), lubaczowski (PK), m. St. Warszawa (MZ). 

Tablica 4.2 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
102 26,8 4734 11,0 73 19,2 3021 7,0 

B Małe 72 18,9 5208 12,1 86 22,6 5728 13,3 

C Średnie 83 21,8 8522 19,7 81 21,3 7863 18,2 

D Duże 61 16,1 11417 26,4 69 18,2 12062 27,9 

E 
Bardzo 

duże 
62 16,3 13294 30,8 71 18,7 14501 33,6 

Razem 380 100,0 43175 100,0 380 100,0 43175 100,0 

Rys. 4.4 Wypadki ogółem – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, 

(b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.5 Wypadki ogółem – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków ogółem dla poszczególnych 

województw przedstawiono w załączniku P, tablica P.1 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.6 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, wskaźnik demograficzny 

wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.7 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.3 Rodzaje wypadków 

4.3.1 Zderzenia czołowe pojazdów 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 88 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 54 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi prawie 71% ogółu ofiar (tablica 4.3, rys. 4.8 – 4.9). Najwyższe poziomy 

ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), olsztyński (WM), poznański (WP), 

białostocki (PL), m. Wrocław (DŚ), kielecki (ŚK), grójecki (MZ), wrocławski (DŚ). Ich 

poziom jest 66 – 122 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. 

Zamość (LB), m. Skierniewice (ŁD), rawski (ŁD), wieruszowski (ŁD), m. Ostrołęka (MZ), 

namysłowski (OP), m. Łomża (PL), m. Sopot (PM), malborski (PM), m. Piekary Śląskie 

(ŚL). 

Tablica 4.3 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 84 22,1 226 3,5 

B Małe 58 15,3 447 7,0 

C Średnie 96 25,3 1193 18,6 

D Duże 54 14,2 1102 17,2 

E Bardzo duże 88 23,2 3447 53,7 

Razem 380 100,0 6415 100,0 

 

Rys. 4.8 Zderzenia czołowe pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  85 

Rys. 4.9 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 71 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a  68 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 61% ogółu ofiar (tablica 4.4, rys. 4.10 – 

4.12). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), suwalski 

(PL), leszczyński (WP), legnicki (DŚ), opatowski (ŚK), jaworski (DŚ), nowomiejski (WM), 

człuchowski (PM), trzebnicki (DŚ), grójecki (MZ). Ich poziom jest 39 – 60 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Zamość (LB), m. Skierniewice (ŁD), 

rawski (ŁD), wieruszowski (ŁD), m. Ostrołęka (MZ), namysłowski (OP), m. Łomża (PL), 

m. Sopot (PM), malborski (PM), m. Piekary Śląskie (ŚL). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 77 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a, a kolejne 71 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi prawie 64% ogółu ofiar (tablica 4.4, rys. 4.10 – 4.11, 

4.13). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), suwalski 

(PL), leszczyński (WP), człuchowski (PM), grójecki (MZ), legnicki (DŚ), białostocki (PL), 

włocławski (KP), wałbrzyski (DŚ), płocki (MZ). Ich poziom jest 153 – 223 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Zamość (LB), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), m. Koszalin (ZP), m. Łomża (PL), m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Skierniewice (ŁD), 

rawski (ŁD), m. Ostrołęka (MZ), namysłowski (OP), gołdapski (WM). 
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Tablica 4.4 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
85 22,4 416 6,5 97 25,5 511 8,0 

B Małe 87 22,9 996 15,5 60 15,8 667 10,4 

C Średnie 69 18,2 1109 17,3 75 19,7 1164 18,1 

D Duże 68 17,9 1616 25,2 71 18,7 1636 25,5 

E 
Bardzo 

duże 
71 18,7 2278 35,5 77 20,3 2437 38,0 

Razem 380 100,0 6415 100,0 380 100,0 6415 100,0 

Rys. 4.10 Zderzenia czołowe pojazdów – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego 

(a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.11 Zderzenia czołowe pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

zderzeniem czołowym pojazdów dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku P, tablica P.2 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.12 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

 

Rys. 4.13 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne  
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4.3.2 Zderzenia boczne pojazdów 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 69 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 69 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi prawie 75% ogółu ofiar (tablica 4.5, rys. 4.14 – 4.15). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Wrocław (DŚ), m. Kraków 

(MP), m. Poznań (WP), m. St. Warszawa (MZ), poznański (WP), m. Białystok (PL), m. 

Szczecin (ZP), m. Częstochowa (ŚL), białostocki (PL). Ich poziom jest prawie 158 – 1049 

razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: lubaczowski (PK), m. 

Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Przemyśl (PK), kolneński (PL), m. Świętochłowice (ŚL), 

węgorzewski (WM), sępoleński (KP), hrubieszowski (LB), m. Chełm (LB), bieszczadzki 

(PK). 

Tablica 4.5 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 78 20,5 342 3,1 

B Małe 86 22,6 960 8,7 

C Średnie 78 20,5 1503 13,6 

D Duże 69 18,2 2223 20,2 

E Bardzo duże 69 18,2 6002 54,4 

Razem 380 100,0 11030 100,0 

 

Rys. 4.14 Zderzenia boczne pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.15 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 62 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 106 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi ponad 73% ogółu ofiar (tablica 4.6, rys. 4.16 – 

4.18). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), włocławski 

(KP), ostrzeszowski (WP), m. Leszno (WP), kościański (WP), sierpecki (MZ), niżański 

(PK), łomżyński (PL), bialski (LB), kaliski (WP). Ich poziom jest 28 – 119 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: lubaczowski (PK), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), m. Chełm (LB), m. Przemyśl (PK), m. Świętochłowice (ŚL), kolneński (PL), policki 

(ZP), wrzesiński (WP), kazimierski (ŚK), działdowski (WM). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 88 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 68 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi prawie 70% ogółu ofiar (tablica 4.6, rys. 4.16 – 4.17, 4.19). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), białostocki (PL), 

ostrzeszowski (WP), włocławski (KP), niżański (PK), przasnyski (MZ), lubartowski (LB), 

sierpecki (MZ), częstochowski (ŚL), toruński (KP). Ich poziom jest 23 – 290 razy wyższy 

od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: lubaczowski (PK), m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL), m. Przemyśl (PK), m. Świętochłowice (ŚL), kolneński (PL), hrubieszowski 

(LB), policki (ZP), m. Chełm (LB), m. Koszalin (ZP), starachowicki (ŚK). 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  90 

Tablica 4.6 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/ 3 

lata] 
[%] [Liczba] [%] 

[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
73 19,2 557 5,0 71 18,7 522 4,7 

B Małe 67 17,6 852 7,7 92 24,2 1214 11,0 

C Średnie 72 18,9 1544 14,0 61 16,1 1583 14,4 

D Duże 106 27,9 3631 32,9 68 17,9 2207 20,0 

E 
Bardzo 

duże 
62 16,3 4446 40,3 88 23,2 5504 49,9 

Razem 380 100,0 11030 100,0 380 100,0 11030 100,0 

Rys. 4.16 Zderzenia boczne pojazdów – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego 

(a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 4.17 Zderzenia boczne pojazdów – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

zderzeniem bocznym pojazdów dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku P, tablica P.3 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.18 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.19 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  92 

4.3.3 Wypadnięcie pojazdu z drogi 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 76 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 53 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi prawie 66% ogółu ofiar (tablica 4.7, rys. 4.20 – 4.21). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), m. Łódź (ŁD), poznański (WP), 

iławski (WM), kartuski (PM), białostocki (PL), włocławski (KP), m. Lublin (LB), opolski 

(OP). Ich poziom jest 53 – 108 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach 

ryzyka: m. Grudziądz (KP), janowski (LB), m. Ostrołęka (MZ), szydłowiecki (MZ), leski 

(PK), m. Krosno (PK), m. Tarnobrzeg (PK), m. Suwałki (PL), m. Sopot (PM), m. Jaworzno 

(ŚL). 

Tablica 4.7 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 83 21,8 187 3,8 

B Małe 100 26,3 694 14,1 

C Średnie 68 17,9 795 16,1 

D Duże 53 13,9 893 18,1 

E Bardzo duże 76 20,0 2355 47,8 

Razem 380 100,0 4924 100,0 

 

Rys. 4.20 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.21 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 65 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 85 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi ponad 60% ogółu ofiar (tablica 4.8, rys. 4.22 – 

4.24). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), braniewski 

(WM), nowomiejski (WM), włocławski (KP), elbląski (WM), iławski (WM), mrągowski 

(WM), sztumski (PM), gołdapski (WM), strzelecko-drezdenecki (LS). Ich poziom jest 45 – 

64 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Grudziądz (KP), 

janowski (LB), m. Ostrołęka (MZ), szydłowiecki (MZ), leski (PK), m. Krosno (PK), m. 

Tarnobrzeg (PK), m. Suwałki (PL), m. Sopot (PM), m. Jaworzno (ŚL). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 76 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a kolejne 67 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi ponad 59% ogółu ofiar (tablica 4.8, rys. 4.22 – 4.23, 

4.25). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), braniewski 

(WM), elbląski (WM), nowomiejski (WM), gołdapski (WM), iławski (WM), sztumski (PM), 

włocławski (KP), strzelecko-drezdenecki (LS), górowski (DŚ). Ich poziom jest 143 – 211 

razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Suwałki (PL), m. 

Grudziądz (KP), m. Krosno (PK), m. Sopot (PM), m. Jaworzno (ŚL), m. Piekary Śląskie 

(ŚL), m. Tarnobrzeg (PK), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), szydłowiecki (MZ), leski (PK). 
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Tablica 4.8 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
94 24,7 471 9,6 66 17,4 191 3,9 

B Małe 87 22,9 729 14,8 72 18,9 612 12,4 

C Średnie 49 12,9 759 15,4 99 26,1 1213 24,6 

D Duże 85 22,4 1321 26,8 67 17,6 1023 20,8 

E 
Bardzo 

duże 
65 17,1 1644 33,4 76 20,0 1885 38,3 

Razem 380 100,0 4924 100,0 380 100,0 4924 100,0 

Rys. 4.22 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego 

(a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015–2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.23 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych 

wypadnięciem pojazdów z drogi dla poszczególnych województw przedstawiono 

w załączniku P, tablica P.4 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.24 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.25 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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4.4 Okoliczności wypadków 

4.4.1 Jazda z niebezpieczną prędkością 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 76 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 40 – dużym ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi ponad 63% ogółu ofiar (tablica 4.9, rys. 4.26 – 4.27). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), poznański (WP), olsztyński (WM), 

m. Kraków (MP), białostocki (PL), krakowski (MP), kielecki (ŚK), nowosądecki (MP), 

radomski (MZ), kartuski (PM). Ich poziom jest 123 – 482 razy wyższy od powiatów o 

najniższych wartościach ryzyka: m m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), m. Świętochłowice (ŚL), m. Grudziądz (KP), m. Zamość (LB), krotoszyński (WP), 

m. Ostrołęka (MZ), m. Tarnobrzeg (PK), m. Łomża (PL), legionowski (MZ). 

Tablica 4.9 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 77 20,3 414 4,0 

B Małe 108 28,4 1509 14,7 

C Średnie 79 20,8 1865 18,1 

D Duże 40 10,5 1343 13,0 

E Bardzo duże 76 20,0 5165 50,2 

Razem 380 100,0 10296 100,0 

 

Rys. 4.26 Jazda z niebezpieczną prędkością – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  97 

Rys. 4.27 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 76 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 70 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 63% ogółu ofiar (tablica 4.10, rys. 4.28 – 

4.30). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: nowomiejski (WM), olsztyński 

(WM), leszczyński (WP), łomżyński (PL), górowski (DŚ), włocławski (KP), legnicki (DŚ), 

makowski (MZ), wałbrzyski (DŚ), jaworski (DŚ). Ich poziom jest 63 – 104 razy wyższy 

od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL), m. Grudziądz (KP), krotoszyński (WP), m. Zamość 

(LB), m. Łomża (PL), legionowski (MZ), m. Chorzów (ŚL), m. Jaworzno (ŚL). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 84 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a, a kolejne 86 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi ponad 68% ogółu ofiar (tablica 4.10, rys. 4.28 – 4.29, 

4.31). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: nowomiejski (WM), górowski 

(DŚ), olsztyński (WM), leszczyński (WP), łomżyński (PL), włocławski (KP), legnicki (DŚ), 

wałbrzyski (DŚ), nidzicki (WM), płoński (MZ). Ich poziom jest 59 – 314 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. 

Świętochłowice (ŚL), m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Grudziądz (KP), krotoszyński (WP), m. 

Zamość (LB), m. Koszalin (ZP), m. Chorzów (ŚL), legionowski (MZ), m. Łomża (PL). 
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Tablica 4.10 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/ 3 

lata] 
[%] [Liczba] [%] 

[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
106 27,9 1172 11,4 80 21,1 763 7,4 

B Małe 66 17,4 1421 13,8 77 20,3 1431 13,9 

C Średnie 62 16,3 1261 12,2 53 13,9 1075 10,4 

D Duże 70 18,4 2370 23,0 86 22,6 2639 25,6 

E 
Bardzo 

duże 
76 20,0 4072 39,5 84 22,1 4388 42,6 

Razem 380 100,0 10296 100,0 380 100,0 10296 100,0 

Rys. 4.28 Jazda z niebezpieczną prędkością – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.29 Jazda z niebezpieczną prędkością – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych jazdą 

z niebezpieczną prędkością dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku 

P, tablica P.5 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.30 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

 

Rys. 4.31 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, jazda z niebezpieczną prędkością, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.4.2 Wypadki w porze nocnej 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 65 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 67 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi ponad 69% ogółu ofiar (tablica 4.11, rys. 4.32 – 4.33). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław 

(DŚ), m. Poznań (WP), m. St. Warszawa (MZ), poznański (WP), m. Lublin (LB), m. 

Częstochowa (ŚL), kielecki (ŚK), m. Szczecin (ZP). Ich poziom jest 41 – 708 razy wyższy 

od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), m. Tarnobrzeg (PK), m. Sopot (PM), węgorzewski (WM), wolsztyński (WP), 

wołowski (DŚ), rypiński (KP), m. Zamość (LB), bieszczadzki (PK). 

Tablica 4.11 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/ 3 lata] [%] 

A Bardzo małe 88 23,2 660 5,5 

B Małe 92 24,2 1426 11,8 

C Średnie 68 17,9 1661 13,8 

D Duże 67 17,6 2463 20,4 

E Bardzo duże 65 17,1 5864 48,6 

Razem 380 100,0 12074 100,0 

 

Rys. 4.32 Wypadki w porze nocnej – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności 

od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.33 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, liczba ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 51 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 81 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 59% ogółu ofiar (tablica 4.12, rys. 4.34 – 

4.36). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), włocławski 

(KP), suwalski (PL), piotrkowski (ŁD), radomszczański (ŁD), kozienicki (MZ), miechowski 

(MP), opatowski (ŚK), makowski (MZ), brzeziński (ŁD). Ich poziom jest 11 – 56 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), 

mogileński (KP), wolsztyński (WP), gryfiński (ZP), inowrocławski (KP), m. Grudziądz 

(KP), m. Tarnobrzeg (PK), policki (ZP), ropczycko-sędziszowski (PK), pruszkowski (MZ). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 79 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 57 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi ponad 60% ogółu ofiar (tablica 4.12, rys. 4.34 – 4.35, 4.37). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: suwalski (PL), m. Łódź (ŁD), 

włocławski (KP), piotrkowski (ŁD), makowski (MZ), częstochowski (ŚL), opatowski (ŚK), 

olsztyński (WM), radomszczański (ŁD), miechowski (MP). Ich poziom jest 13 – 51 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL), inowrocławski (KP), gryfiński (ZP), policki (ZP), m. Tarnobrzeg (PK), m. 

Grudziądz (KP), wolsztyński (WP), m. Zamość (LB), m. Jaworzno (ŚL). 
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Tablica 4.12 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

Powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
99 26,1 1270 10,5 80 21,1 928 7,7 

B Małe 77 20,3 1510 12,5 81 21,3 1470 12,2 

C Średnie 72 18,9 2221 18,4 83 21,8 2407 19,9 

D Duże 81 21,3 3812 31,6 57 15,0 2598 21,5 

E 
Bardzo 

duże 
51 13,4 3261 27,0 79 20,8 4671 38,7 

Razem 380 100,0 12074 100,0 380 100,0 12074 100,0 

Rys. 4.34 Wypadki w porze nocnej – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego 

(a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.35 Wypadki w porze nocnej – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności 

od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków zaistniałych w porze nocnej 

dla poszczególnych powiatach przedstawiono w załączniku P, tablica P.6 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.36 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.37 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5 Grupy ryzyka uczestników 

4.5.1 Piesi 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 64 powiaty charakteryzują się występowaniem bardzo dużego 

ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a kolejne 

74 – dużym ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

wynosi prawie 76% ogółu ofiar (tablica 4.13, rys. 4.38 – 4.39). Najwyższe poziomy 

ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław (DŚ), m. St. 

Warszawa (MZ), m. Poznań (WP), m. Szczecin (ZP), m. Częstochowa (ŚL), m. Lublin 

(LB), m. Gdańsk (PM), m. Białystok (PL). Ich poziom jest 142 – 756 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), kolneński (PL), wołowski 

(DŚ), tucholski (KP), kępiński (WP), białogardzki (ZP), milicki (DŚ), strzeliński (DŚ), 

aleksandrowski (KP), lubaczowski (PK). 

Tablica 4.13 Piesi – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/ 3 lata] [%] 

A Bardzo małe 104 27,4 629 5,4 

B Małe 58 15,3 677 5,8 

C Średnie 80 21,1 1504 12,9 

D Duże 74 19,5 2293 19,7 

E Bardzo duże 64 16,8 6534 56,1 

Razem 380 100,0 11637 100,0 

 

Rys. 4.38 Piesi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.39 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, piesi, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 55 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 63 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 59% ogółu ofiar (tablica 4.14, rys. 4.40 – 

4.42). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), tatrzański (MP), 

m. Bielsko-Biała (ŚL), m. Częstochowa (ŚL), m. Tarnów (MP), pabianicki (ŁD), brzeziński 

(ŁD), m. Konin (WP), m. Włocławek (KP), m. Nowy Sącz (MP). Ich poziom jest 15 – 49 

razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), kolneński 

(PL), kępiński (WP), tucholski (KP), białogardzki (ZP), wołowski (DŚ), wolsztyński (WP), 

lubaczowski (PK), m. Piekary Śląskie (ŚL), aleksandrowski (KP). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 79 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 62 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi ponad 60% ogółu ofiar (tablica 4.14, rys. 4.40 – 4.41, 4.43). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), tatrzański (MP), m. 

Konin (WP), m. Bielsko-Biała (ŚL), m. Częstochowa (ŚL), pabianicki (ŁD), m. Tarnów 

(MP), m. Nowy Sącz (MP), m. Słupsk (PM), brzeziński (ŁD). Ich poziom jest 16 – 44 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), kolneński (PL), 

kępiński (WP), wołowski (DŚ), tucholski (KP), białogardzki (ZP), lubaczowski (PK), 

wolsztyński (WP), złotowski (WP), m. Piekary Śląskie (ŚL). 
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Tablica 4.14 Piesi – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
104 27,4 838 7,2 65 17,1 366 3,1 

B Małe 94 24,7 1669 14,3 105 27,6 1655 14,2 

C Średnie 64 16,8 1544 13,3 74 19,5 1566 13,5 

D Duże 63 16,6 2671 23,0 62 16,3 2225 19,1 

E 
Bardzo 

duże 
55 14,5 4915 42,2 74 19,5 5825 50,1 

Razem 380 100,0 11637 100,0 380 100,0 11637 100,0 

Rys. 4.40 Piesi – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW 

w latach 2015 – 2017 

a) 

 
 

b) 

 

Rys. 4.41 Piesi – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, tablica P.7 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.42 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, piesi, wskaźnik demograficzny wypadków 

poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.43 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, piesi, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5.2 Rowerzyści 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 59 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 81 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi prawie 78% ogółu ofiar (tablica 4.15, rys. 4.44 – 4.45). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław 

(DŚ), m. Poznań (WP), m. Białystok (PL), m. Gdańsk (PM), m. Częstochowa (ŚL), m. 

Rzeszów (PK), poznański (WP), bielski (ŚL). Ich poziom jest 85 – 342 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Chełm (LB), lubaczowski (PK), m. 

Przemyśl (PK), m. Mysłowice (ŚL), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice 

(ŚL), kazimierski (ŚK), kętrzyński (WM), obornicki (WP), wrzesiński (WP). 

Tablica 4.15 Rowerzyści – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/ 3 lata] [%] 

A Bardzo małe 62 16,3 79 1,6 

B Małe 95 25,0 384 7,9 

C Średnie 83 21,8 616 12,7 

D Duże 81 21,3 1142 23,6 

E Bardzo duże 59 15,5 2613 54,1 

Razem 380 100,0 4834 100,0 

 

Rys. 4.44 Rowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.45 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, rowerzyści, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 79 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego,, a kolejne 58 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział 

ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 71% ogółu ofiar (tablica 4.16, rys. 

4.46 – 4.48). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. 

Leszno (WP), włocławski (KP), ostrzeszowski (WP), sierpecki (MZ), m. Świnoujście (ZP), 

kołobrzeski (ZP), bielski (ŚL), stalowowolski (PK), piotrkowski (ŁD). Ich poziom jest 32 – 

49 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Chełm (LB), 

lubaczowski (PK), m. Przemyśl (PK), m. Mysłowice (ŚL), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), 

m. Świętochłowice (ŚL), kazimierski (ŚK), kętrzyński (WM), obornicki (WP), wrzesiński 

(WP). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 72 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a kolejne 70 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi prawie 72% ogółu ofiar (tablica 4.16, rys. 4.46 – 4.47, 

4.49). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Leszno 

(WP), włocławski (KP), ostrzeszowski (WP), hajnowski (PL), m. Świnoujście (ZP), 

sierpecki (MZ), kołobrzeski (ZP), stalowowolski (PK), bielski (ŚL). Ich poziom jest 82 – 

126 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Przemyśl (PK), m. 
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Siemianowice Śląskie (ŚL), policki (ZP), obornicki (WP), lubaczowski (PK), kazimierski 

(ŚK), kętrzyński (WM), łobeski (ZP), m. Mysłowice (ŚL), m. Chełm (LB). 

Tablica 4.16 Rowerzyści – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
64 16,8 168 3,5 82 21,6 222 4,6 

B Małe 90 23,7 442 9,1 72 18,9 378 7,8 

C Średnie 89 23,4 802 16,6 84 22,1 760 15,7 

D Duże 58 15,3 831 17,2 70 18,4 1026 21,2 

E 
Bardzo 

duże 
79 20,8 2591 53,6 72 18,9 2448 50,6 

Razem 380 100,0 4834 100,0 380 100,0 4834 100,0 

Rys. 4.46 Rowerzyści – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) 

WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.47 Rowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem rowerzystów dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, tablica P.8 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.48 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, rowerzyści, wskaźnik demograficzny 

wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.49 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, rowerzyści, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne  
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4.5.3 Motocykliści i motorowerzyści 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 92 powiaty charakteryzują się występowaniem bardzo dużego 

ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a kolejne 

60 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

wynosi prawie 75% ogółu ofiar (tablica 4.17, rys. 4.50 – 4.51). Najwyższe poziomy 

ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Wrocław (DŚ), m. Kraków (MP), m. 

Poznań (WP), m. St. Warszawa (MZ), poznański (WP), nowotarski (MP), krakowski (MP). 

Ich poziom jest 77 – 148 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: 

hrubieszowski (LB), bieszczadzki (PK), m. Przemyśl (PK), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), 

kazimierski (ŚK), działdowski (WM), węgorzewski (WM), jarociński (WP), krotoszyński 

(WP), strzeliński (DŚ). 

Tablica 4.17 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 –

2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 52 13,7 94 1,8 

B Małe 109 28,7 597 11,4 

C Średnie 67 17,6 642 12,2 

D Duże 60 15,8 868 16,5 

E Bardzo duże 92 24,2 3056 58,1 

Razem 380 100,0 5257 100,0 

 

Rys. 4.50 Motocykliści i motorowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych  

w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.51 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 72 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego,, a 66 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi 63% ogółu ofiar (tablica 4.18, rys. 4.52 – 4.54). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: włocławski (KP), olsztyński (WM), 

wałbrzyski (DŚ), tatrzański (MP), opatowski (ŚK), elbląski (WM), nowomiejski (WM), 

słupecki (WP), leszczyński (WP). Ich poziom jest 36 – 46 razy wyższy od powiatów o 

najniższych wartościach ryzyka: hrubieszowski (LB), bieszczadzki (PK), m. Przemyśl 

(PK), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), kazimierski (ŚK), działdowski (WM), węgorzewski 

(WM), jarociński (WP), krotoszyński (WP), malborski (PM). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 92 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a kolejne 67 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi 69% ogółu ofiar (tablica 4.18, rys. 4.52 – 4.53, 4.55). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: olsztyński (WM), włocławski (KP), 

ostrzeszowski (WP), wałbrzyski (DŚ), tatrzański (MP), opatowski (ŚK), brzeski (MP), 

nowomiejski (WM), leszczyński (WP), elbląski (WM). Ich poziom jest 99 – 125 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Przemyśl (PK), bieszczadzki 

(PK), hrubieszowski (LB), krotoszyński (WP), jarociński (WP), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), kazimierski (ŚK), węgorzewski (WM), działdowski (WM), m. Chełm (LB). 
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Tablica 4.18 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
80 21,1 355 6,8 81 21,3 345 6,6 

B Małe 90 23,7 796 15,1 72 18,9 626 11,9 

C Średnie 72 18,9 795 15,1 68 17,9 660 12,6 

D Duże 66 17,4 1472 28,0 67 17,6 1310 24,9 

E 
Bardzo 

duże 
72 18,9 1839 35,0 92 24,2 2316 44,1 

Razem 380 100,0 5257 100,0 380 100,0 5257 100,0 

Rys. 4.52 Motocykliści i motorowerzyści – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.53 Motocykliści i motorowerzyści – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem motocyklistów 

i motorowerzystów dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, tablica 

P.9 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.54 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, wskaźnik 

demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.55 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, wskaźnik 

demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  116 

4.5.4 Dzieci 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 95 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 65 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi ponad 80% ogółu ofiar (tablica 4.19, rys. 4.56 – 4.57). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), kielecki (ŚK), 

nowosądecki (MP), m. Wrocław (DŚ), m. Szczecin (ZP), krakowski (MP). Ich poziom jest 

27 – 170 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: górowski (DŚ), 

lubański (DŚ), milicki (DŚ), oleśnicki (DŚ), strzeliński (DŚ), średzki (DŚ), wołowski (DŚ), 

zgorzelecki (DŚ), golubsko-dobrzyński (KP), sępoleński (KP). 

Tablica 4.19 Dzieci – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 40 10,5 0 0,0 

B Małe 97 25,5 144 6,9 

C Średnie 83 21,8 284 13,6 

D Duże 65 17,1 350 16,7 

E Bardzo duże 95 25,0 1315 62,8 

Razem 380 100,0 2093 100,0 

 

Rys. 4.56 Dzieci – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.57 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, dzieci, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, 

powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 71 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego,, a kolejne 94 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział 

ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 71% ogółu ofiar (tablica 4.20, rys. 

4.58 – 4.60). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), pucki 

(PM), kościański (WP), kielecki (ŚK), pabianicki (ŁD), brzeski (MP), opatowski (ŚK), 

nidzicki (WM), tatrzański (MP), nowosolski (LS). Ich poziom jest 15 – 22 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: górowski (DŚ), lubański (DŚ), milicki (DŚ), 

oleśnicki (DŚ), strzeliński (DŚ), średzki (DŚ), wołowski (DŚ), zgorzelecki (DŚ), golubsko-

dobrzyński (KP), sępoleński (KP). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 81 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a kolejne 61 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i 

ciężko rannych w nich wynosi prawie 61% ogółu ofiar (tablica 4.20, rys. 4.58 – 4.59, 

4.61). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: suwalski (PL), m. Łódź (ŁD), 

elbląski (WM), nowosolski (LS), grójecki (MZ), tatrzański (MP), żyrardowski (MZ), 

grudziądzki (KP), kartuski (PM), brzeski (MP). Ich poziom jest 80 – 86 razy wyższy od 

powiatów o najniższych wartościach ryzyka: namysłowski (OP), tucholski (KP), wieluński 

(ŁD), lubański (DŚ), głubczycki (OP), golubsko-dobrzyński (KP), strzelecki (OP), 

krotoszyński (WP), lubaczowski (PK), hrubieszowski (LB). 
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Tablica 4.20 Dzieci – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne i 

ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/ 3 

lata] 
[%] [Liczba] [%] 

[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
85 22,4 88 4,2 87 22,9 112 5,4 

B Małe 81 21,3 255 12,2 66 17,4 224 10,7 

C Średnie 49 12,9 275 13,1 85 22,4 488 23,3 

D Duże 94 24,7 602 28,8 61 16,1 368 17,6 

E 
Bardzo 

duże 
71 18,7 873 41,7 81 21,3 901 43,0 

Razem 380 100,0 2093 100,0 380 100,0 2093 100,0 

Rys. 4.58 Dzieci – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW 

w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.59 Dzieci – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem dzieci dla 

poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, tablica P.10 (tabele: LOSiCR, 

WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.60 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, dzieci, wskaźnik demograficzny wypadków 

poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.61 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, dzieci, wskaźnik demograficzny kosztów 

wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5.5 Osoby starsze 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 85 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 82 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi ponad 78% ogółu ofiar (tablica 4.21, rys. 4.62 – rys. 4.63). Najwyższe 

poziomy ryzyka w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław (DŚ), m. 

Poznań (WP), m. St. Warszawa (MZ), m. Szczecin (ZP), m. Częstochowa (ŚL), m. Gdańsk 

(PM), m. Lublin (LB), poznański (WP). Ich poziom jest 61 – 590 razy wyższy od powiatów 

o najniższych wartościach ryzyka: zwoleński (MZ), wołowski (DŚ), rypiński (KP), 

bieszczadzki (PK), milicki (DŚ), kolneński (PL), działdowski (WM), węgorzewski (WM), 

kępiński (WP), wolsztyński (WP).  

Tablica 4.21 Osoby starsze – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 62 16,3 300 2,9 

B Małe 70 18,4 703 6,7 

C Średnie 81 21,3 1305 12,4 

D Duże 82 21,6 2099 20,0 

E Bardzo duże 85 22,4 6099 58,1 

Razem 380 100,0 10506 100,0 

 

Rys. 4.62 Osoby starsze – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.63 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, osoby starsze, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 87 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 70 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 70% ogółu ofiar (tablica 4.22, rys. 4.64 – 

4.66 ). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), włocławski 

(KP), m. Częstochowa (ŚL), pabianicki (ŁD), myszkowski (ŚL), kołobrzeski (ZP), świdnicki 

(DŚ), częstochowski (ŚL), olsztyński (WM), m. Bielsko-Biała (ŚL). Ich poziom jest 13 – 

30 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: zwoleński (MZ), policki 

(ZP), wrzesiński (WP), wołowski (DŚ), rypiński (KP), kolski (WP), działdowski (WM), 

kolneński (PL), wolsztyński (WP), kępiński (WP). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 83 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 51 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi prawie 63% ogółu ofiar (tablica 4.22, 4.66– 4.65, 4.67). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach m. Łódź (ŁD), włocławski (KP), 

częstochowski (ŚL), kołobrzeski (ZP), olsztyński (WM), m. Częstochowa (ŚL), wrocławski 

(DŚ), głogowski (DŚ), kamieński (ZP), pabianicki (ŁD). Ich poziom jest 14 – 26 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: zwoleński (MZ), wrzesiński (WP), 

wołowski (DŚ), rypiński (KP), kępiński (WP), policki (ZP), brzozowski (PK), kolski (WP), 

leżajski (PK), m. Siemianowice Śląskie (ŚL). 
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Tablica 4.22 Osoby starsze – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015–2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
65 17,1 590 5,6 86 22,6 849 8,1 

B Małe 60 15,8 781 7,4 79 20,8 1346 12,8 

C Średnie 98 25,8 1832 17,4 81 21,3 1702 16,2 

D Duże 70 18,4 2200 20,9 51 13,4 2186 20,8 

E 
Bardzo 

duże 
87 22,9 5103 48,6 83 21,8 4423 42,1 

Razem 380 100,0 10506 100,0 380 100,0 10506 100,0 

Rys. 4.64 Osoby starsze – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, 

(b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.65 Osoby starsze – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków z udziałem osób starszych 

dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, tablica P.11 (tabele: 

LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.66 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, osoby starsze, wskaźnik demograficzny 

wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.67 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, osoby starsze, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5.6 Młodzi kierowcy 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 76 charakteryzuje się występowaniem bardzo dużego ryzyka 

stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a kolejne 58 – 

dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

wynosi prawie 68% ogółu ofiar (tablica 4.23,  

rys. 4.68 – 4.69). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: suwalski (PL), m. 

Łódź (ŁD), włocławski (KP), piotrkowski (ŁD), makowski (MZ), częstochowski (ŚL), 

opatowski (ŚK), olsztyński (WM), radomszczański (ŁD), miechowski (MP). Ich poziom 

jest 13 – 51 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), 

m. Siemianowice Śląskie (ŚL), inowrocławski (KP), gryfiński (ZP), policki (ZP), m. 

Tarnobrzeg (PK), m. Grudziądz (KP), wolsztyński (WP), m. Zamość (LB), m. Jaworzno 

(ŚL). 

Tablica 4.23 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 64 16,8 247 3,1 

B Małe 90 23,7 838 10,6 

C Średnie 92 24,2 1472 18,6 

D Duże 58 15,3 1405 17,8 

E Bardzo duże 76 20,0 3933 49,8 

Razem 380 100,0 7895 100,0 

 

Rys. 4.68 Młodzi kierowcy – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  125 

Rys. 4.69 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 88 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 68 –dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 64% ogółu ofiar (tablica 4.24, rys. 4.70 – 

4.72). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: górowski (DŚ), przasnyski 

(MZ), nowomiejski (WM), leszczyński (WP), słupecki (WP), ostrzeszowski (WP), 

olsztyński (WM), grudziądzki (KP), włocławski (KP), legnicki (DŚ). Ich poziom jest 49 – 

59 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: mogileński (KP), m. 

Sopot (PM), m. Mysłowice (ŚL), m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Siemianowice Śląskie (ŚL), 

działdowski (WM), policki (ZP), m. Chełm (LB), strzeliński (DŚ), pińczowski (ŚK). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 79 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 82 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi ponad 63% ogółu ofiar (tablica 4.24, rys. 4.70 – 4.71, 4.73 ). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: przasnyski (MZ), górowski (DŚ), 

nowomiejski (WM), leszczyński (WP), zielonogórski (LS), olsztyński (WM), białostocki 

(PL), grudziądzki (KP), ostrzeszowski (WP), m. Łódź (ŁD). Ich poziom jest 74 – 180 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), 

mogileński (KP), m. Mysłowice (ŚL), m. Piekary Śląskie (ŚL), m. Sopot (PM), działdowski 

(WM), policki (ZP), m. Chełm (LB), pińczowski (ŚK), oleśnicki (DŚ). 
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Tablica 4.24 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby powiatów z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/  
3 lata] 

[%] [Liczba] [%] 
[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
68 17,9 452 5,7 94 24,7 738 9,3 

B Małe 81 21,3 1100 13,9 58 15,3 954 12,1 

C Średnie 75 19,7 1331 16,9 67 17,6 1217 15,4 

D Duże 68 17,9 1746 22,1 82 21,6 2004 25,4 

E 
Bardzo 

duże 
88 23,2 3266 41,4 79 20,8 2982 37,8 

Razem 380 100,0 7895 100,0 380 100,0 7895 100,0 

 

Rys. 4.70 Młodzi kierowcy – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, 

(b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.71 Młodzi kierowcy – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w zależności od klasy 

ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków spowodowanych przez 

młodych kierowców dla poszczególnych województw przedstawiono w załączniku P, 

tablica P.12 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.72 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, wskaźnik demograficzny 

wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.73 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, wskaźnik demograficzny 

kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.5.7 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu 

Liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją poziom 

ryzyka ogólnego (ROLOSiCR) 58 powiatów charakteryzuje się występowaniem bardzo 

dużego ryzyka stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku samochodowego, a 

kolejne 58 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych wynosi prawie 67% ogółu ofiar (tablica 4.25, rys. 4.74 – 4.75). Najwyższe 

poziomy ryzyka występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), m. Wrocław 

(DŚ), radomszczański (ŁD), piotrkowski (ŁD), olsztyński (WM), łukowski (LB), włocławski 

(KP). Ich poziom jest 40 – 98 razy wyższy od powiatów o najniższych wartościach 

ryzyka: białobrzeski (MZ), legionowski (MZ), m. Ostrołęka (MZ), bieszczadzki (PK), 

lubaczowski (PK), m. Krosno (PK), grajewski (PL), zambrowski (PL), m. Sopot (PM), m. 

Piekary Śląskie (ŚL). 

Tablica 4.25 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby powiatów z podziałem 

na klasy ryzyka społecznego uwzględniającego liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w latach 

2015 – 2017 

Klasa ryzyka 
Poziom 

ryzyka 

LOSiCR 

powiaty 
ofiary śmiertelne i ciężko 

ranne 

[Liczba] [%] [ofiar/3 lata] [%] 

A Bardzo małe 119 31,3 221 6,1 

B Małe 70 18,4 336 9,3 

C Średnie 75 19,7 632 17,6 

D Duże 58 15,3 784 21,8 

E Bardzo duże 58 15,3 1623 45,1 

Razem 380 100,0 3596 100,0 

 

Rys. 4.74 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w zależności od klasy ryzyka społecznego (LOSiCR) w powiatach w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.75 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, liczba ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik demograficzny poważnych wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDPW 60 powiatów charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia poważnego 

wypadku drogowego, a 58 – dużym takim ryzykiem. W powiatach tych udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych wynosi prawie 56% ogółu ofiar (tablica 4.26, rys. 4.76 – 

4.78). Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: makowski (MZ), kozienicki 

(MZ), górowski (DŚ), radomszczański (ŁD), nidzicki (WM), nowomiejski (WM), łomżyński 

(PL), włocławski (KP), suwalski (PL), piotrkowski (ŁD). Ich poziom jest 39 – 55 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: białobrzeski (MZ), legionowski 

(MZ), m. Ostrołęka (MZ), bieszczadzki (PK), lubaczowski (PK), m. Krosno (PK), grajewski 

(PL), zambrowski (PL), m. Sopot (PM), m. Piekary Śląskie (ŚL). 

 

Wskaźnik demograficzny kosztów wypadków. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

RNWDKW 73 powiaty charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem wystąpienia wysokich 

kosztów wypadków, a 69 – dużym takim ryzykiem. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w nich wynosi ponad 63% ogółu ofiar (tablica 4.26, rys. 4.76 – 4.77, 4.79). 

Najwyższe poziomy ryzyka występują w powiatach: górowski (DŚ), makowski (MZ), 

kozienicki (MZ), nowomiejski (WM), nidzicki (WM), suwalski (PL), piotrkowski (ŁD), 

radomszczański (ŁD), włocławski (KP), łomżyński (PL). Ich poziom jest 113 – 167 razy 

wyższy od powiatów o najniższych wartościach ryzyka: bieszczadzki (PK), zambrowski 

(PL), legionowski (MZ), m. Świętochłowice (ŚL), lubaczowski (PK), m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL), policki (ZP), pszczyński (ŚL), m. Sopot (PM), m. Ostrołęka (MZ). 
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Tablica 4.26 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby powiatów z podziałem 

na klasy ryzyka społecznego uwzględniającego WDPW i WDKW w latach 2015 – 2017 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

WDPW WDKW 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

powiaty 

ofiary 

śmiertelne 

i ciężko ranne 

[Liczba] [%] 
[ofiar/ 3 

lata] 
[%] [Liczba] [%] 

[ofiar/ 
3 lata] 

[%] 

A 
Bardzo 

małe 
114 30,0 325 9,0 91 23,9 209 5,8 

B Małe 109 28,7 855 23,8 54 14,2 252 7,0 

C Średnie 39 10,3 403 11,2 93 24,5 865 24,1 

D Duże 58 15,3 843 23,4 69 18,2 906 25,2 

E 
Bardzo 

duże 
60 15,8 1170 32,5 73 19,2 1364 37,9 

Razem 380 100,0 3596 100,0 380 100,0 3596 100,0 

Rys. 4.76 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Liczba powiatów w zależności od klasy ryzyka 

społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w latach 2015 – 2017 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.77 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Udział liczby ofiar śmiertelnych i ciężko 

rannych w zależności od klasy ryzyka społecznego (a) WDPW, (b) WDKW w powiatach w latach 

2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe zestawienie oceny ryzyka poważnych wypadków województw 

spowodowanych przez uczestników ruchu pod wpływem alkoholu przedstawiono 

w załączniku P, tablica P.13 (tabele: LOSiCR, WDPW, WDKW). 
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Rys. 4.78 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

wskaźnik demograficzny wypadków poważnych, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.79 Mapa unormowanego ryzyka społecznego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

wskaźnik demograficzny kosztów wypadków, powiaty w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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5 RANKING POWIATÓW  

Jednym z kluczowych elementów opracowywania klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami 

jest możliwość porównywania pomiędzy sobą elementów jej poddawanych. Dla 

wszystkich powiatów w Polsce przeprowadzono ich porównanie pod względem poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego według przyjętych problemów oraz grup ryzyka. 

 

Każdemu poziomowi ryzyka (dla każdego z problemów oraz grup ryzyka) przypisano 

punktację od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ryzyko bardzo małe, natomiast 5 – ryzyko bardzo 

duże. Przyjęcie takiego podejścia pozwoli przeprowadzić ranking powiatów oraz ocenić 

ogólny poziom zagrożenia wypadkami drogowymi. Maksymalna liczba punktów, jakie 

może uzyskać powiat, wynosi 195: 13 problemów lub grup ryzyka, 3 miary, 5 punktów 

w przypadku kiedy w powiecie będzie występować tylko poziom ryzyka bardzo duży. 

Minimalna liczba punktów wynosi 39: 13 problemów lub grup ryzyka, 3 miary, 1 punkt, 

w przypadku kiedy w powiecie będzie występować tylko poziom ryzyka bardzo mały. 

W przypadku porównywania osobno każdego z kryteriów liczba punktów wynosiła 

minimalnie 13, maksymalnie 65. 

 

Porównanie powiatów przeprowadzono osobno dla każdej z miar: LOSiCR, WDPW 

i WDKW oraz dla wszystkich miar razem. Dodatkowo dla wszystkich miar razem 

podzielono powiaty na ziemskie i grodzkie. 

5.1 Ranking powiatów – miara LOSiCR 

Porównując powiaty pod względem miary liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

(LOSiCR) stwierdzono, że: 

 W dwudziestu czterech powiatach, gdzie poziom ryzyka był najwyższy, doszło do 

24224 wypadków, w których 29660 osób było rannych, w tym 10469 ciężko, 

1192 osoby poniosły śmierć, a koszty wypadków wyniosły 29 mld zł, co stanowi 

24,4% ogółu wypadków, 27% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz 27,1% 

kosztów wypadków (tablica 5.1,  rys. 5.1). 

 W piętnastu powiatach: m. Wrocław (DŚ), wrocławski (DŚ), lubelski (LB), 

m. Lublin (LB), m. Łódź (ŁD), pabianicki (ŁD), m. Kraków (MP), radomski 

(MZ), białostocki (PL), cieszyński (ŚL), częstochowski (ŚL), kielecki (ŚK), 

m. Poznań (WP), poznański (WP), m. Szczecin (ZP) we wszystkich kategoriach 

poziom ryzyka był bardzo duży (65 punktów). W kolejnych dziewięciu tylko 

w jednej kategorii poziom był duży, w pozostałych – bardzo duży (64 punkty). 

Najczęściej są to miasta grodzkie lub powiaty bezpośrednio sąsiadujące z nimi. 

 W dwudziestu pięciu powiatach, gdzie poziom ryzyka był najniższy, doszło do 

2089 wypadków, w których 2422 osoby były ranne, w tym 255 ciężko, 242 

osoby poniosły śmierć, a koszty wypadków wyniosły 1,26 mld zł, co stanowi 

2,1% ogółu wypadków, 1,2% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz kosztów 

wypadków (tablica 5.2, rys. 5.1). 

 W czterech powiatach: strzeliński (DŚ), m. Sopot (PM), m. Siemianowice Śląskie 

(ŚL), m. Świętochłowice (ŚL) we wszystkich kategoriach poziom ryzyka był 

bardzo mały (13 punktów). W kolejnych sześciu tylko w jednej kategorii poziom 

był mały, w pozostałych – bardzo mały. 
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Tablica 5.1 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka – miara LOSiCR w latach 2015 – 2017 

Poz. Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

1 
 -  
15 

0264 m. Wrocław (DŚ) 65 1698 2000 761 54 815 2033,0 

0223 wrocławski (DŚ) 65 588 842 308 39 347 860,3 

0609 lubelski (LB) 65 318 406 204 53 257 621,8 

0663 m. Lublin (LB) 65 632 770 343 28 371 918,9 

1061 m. Łódź (ŁD) 65 5042 6195 2623 58 2681 6694,5 

1008 pabianicki (ŁD) 65 379 431 215 27 242 594,6 

1261 m. Kraków (MP) 65 3371 3731 903 51 954 2461,6 

1425 radomski (MZ) 65 605 743 186 74 260 643,7 

2002 białostocki (PL) 65 317 452 348 54 402 966,3 

2403 cieszyński (ŚL) 65 562 691 225 42 267 660,9 

2404 częstochowski (ŚL) 65 690 976 286 48 334 833,7 

2604 kielecki (ŚK) 65 1091 1450 306 99 405 1014,1 

3064 m. Poznań (WP) 65 1631 1900 660 46 706 1776,4 

3021 poznański (WP) 65 964 1228 477 68 545 1349,2 

3262 m. Szczecin (ZP) 65 1525 1765 452 35 487 1239,4 

16 
 -  
24 

0418 włocławski (KP) 64 215 217 217 44 261 624,8 

0601 bialski (LB) 64 233 246 177 46 223 536,3 

1010 piotrkowski (ŁD) 64 550 778 148 64 212 525,5 

1206 krakowski (MP) 64 756 932 324 41 365 908,6 

1412 miński (MZ) 64 415 554 160 55 215 526,5 

2215 wejherowski (PM) 64 519 629 215 37 252 627,6 

2402 bielski (ŚL) 64 296 388 255 23 278 676,1 

2464 
m. Częstochowa 

(ŚL) 
64 1142 1404 354 32 386 984,1 

2814 olsztyński (WM) 64 685 932 322 74 396 971,8 

Razem 24224 29660 10469 1192 11661 29049,8 

udział % 24,4 24,7 30,5 13,6 27,0 27,1 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Tablica 5.2 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka – miara LOSiCR w latach 2015 – 2017 

Poz. Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

380 
 - 

377 

0217 strzeliński (DŚ) 13 109 149 6 10 16 43,2 

2264 m. Sopot (PM) 13 102 114 9 3 12 34,0 

2474 
m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL) 
13 90 100 3 1 4 14,4 

2476 
m. Świętochłowice 

(ŚL) 
13 63 70 4 4 8 21,9 

376 
 - 

371 

0213 milicki (DŚ) 14 100 126 13 7 20 52,0 

0604 hrubieszowski (LB) 14 67 89 12 6 18 46,2 

1401 białobrzeski (MZ) 14 105 144 13 16 29 72,3 

1801 bieszczadzki (PK) 14 34 46 16 1 17 42,6 

1809 lubaczowski (PK) 14 49 46 8 9 17 41,2 

2471 
m. Piekary Śląskie 

(ŚL) 
14 108 129 9 5 14 38,9 

370 
 - 

365 

0413 sępoleński (KP) 15 57 65 7 12 19 45,7 

0662 m. Chełm (LB) 15 72 70 10 6 16 41,2 

1063 
m. Skierniewice 

(ŁD) 
15 112 118 11 6 17 45,3 

2803 działdowski (WM) 15 170 228 10 10 20 56,5 

3201 białogardzki (ZP) 15 67 86 10 9 19 47,6 

3211 policki (ZP) 15 73 83 11 6 17 43,6 

364 
 - 

356 

0210 lubański (DŚ) 16 72 80 12 14 26 63,2 

0619 włodawski (LB) 16 61 75 17 9 26 63,5 

1003 łaski (ŁD) 16 142 164 9 19 28 70,9 

1602 głubczycki (OP) 16 58 63 22 12 34 82,4 

1610 prudnicki (OP) 16 72 60 7 21 28 65,7 

1821 leski (PK) 16 47 50 15 9 24 57,6 

2004 grajewski (PL) 16 89 93 7 18 25 60,7 

2819 węgorzewski (WM) 16 72 85 9 6 15 38,5 

3012 krotoszyński (WP) 16 98 89 5 23 28 66,5 

Razem 2089 2422 255 242 497 1255,5 

udział % 2,1 2,0 0,7 2,8 1,2 1,2 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Rys. 5.1 Mapa powiatów o najniższym i najwyższym poziomie ryzyka – miara LOSiCR w latach 2015 

– 2017 

 

5.2 Ranking powiatów – miara WDWP 

Porównując powiaty pod względem miary wskaźnika demograficznego wypadków 

poważnych (WDWP) stwierdzono, że: 

 W dwudziestu powiatach, gdzie poziom ryzyka był najwyższy, doszło do 7152 

wypadków, w których 9408 osób było rannych, w tym 3491 ciężko, 829 osób 

poniosło śmierć, a koszty wypadków wyniosły 10,6 mld zł, co stanowi 7,2% 

ogółu wypadków, 10,0% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz 9,9% kosztów 

wypadków (tablica 5.3, rys. 5.2). 

 W dwóch powiatach – włocławski (KP), przasnyski (MZ) w jednej kategorii 

poziom ryzyka był duży, w pozostałych – bardzo duży (64 punkty). W kolejnych 

ośmiu tylko w dwóch kategoriach poziom był duży, w pozostałych – bardzo duży 

(63 punkty) 

 W dwudziestu sześciu powiatach, gdzie poziom ryzyka był najniższy, doszło do 

6703 wypadków, których 7611 osób było rannych, w tym 862 ciężko, 522 osoby 

poniosły śmierć, a koszty wypadków wyniosły 3,6 mld zł, co stanowi 6,7% ogółu 

wypadków, 3,2% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz 3,3% kosztów 

wypadków (tablica 5.4, rys. 5.2). 
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 W dwóch powiatach: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL) we 

wszystkich kategoriach poziom ryzyka był bardzo mały (13 punktów). 

W kolejnych dziewięciu tylko w jednej kategorii poziom ryzyka był mały, 

w pozostałych – bardzo mały. 

Tablica 5.3 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka – miara WDWP w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

1 
 -  
2 

0418 włocławski (KP) 64 215 217 217 44 261 624,8 

1422 przasnyski (MZ) 64 195 254 98 22 120 293,5 

3  

-  
10 

0223 wrocławski (DŚ) 63 588 842 308 39 347 860,3 

1021 brzeziński (ŁD) 63 155 197 48 20 68 167,1 

1010 piotrkowski (ŁD) 63 550 778 148 64 212 525,5 

1217 tatrzański (MP) 63 397 513 143 9 152 386,0 

1435 wyszkowski (MZ) 63 269 314 100 44 144 350,9 

2404 częstochowski (ŚL) 63 690 976 286 48 334 833,7 

2606 opatowski (ŚK) 63 132 155 95 26 121 290,3 

3007 kaliski (WP) 63 182 208 147 39 186 446,1 

11 
 -  
13 

1411 makowski (MZ) 62 152 173 79 28 107 258,8 

1812 niżański (PK) 62 230 285 114 29 143 349,5 

2604 kielecki (ŚK) 62 1091 1450 306 99 405 1014,1 

14 
 -  
20 

0209 legnicki (DŚ) 61 151 231 113 18 131 319,9 

0601 bialski (LB) 61 233 246 177 46 223 536,3 

1406 grójecki (MZ) 61 368 494 196 60 256 618,4 

2002 białostocki (PL) 61 317 452 348 54 402 966,3 

2804 elbląski (WM) 61 219 311 118 28 146 358,2 

2814 olsztyński (WM) 61 685 932 322 74 396 971,8 

3208 kołobrzeski (ZP) 61 328 374 121 30 151 373,3 

Razem 7152 9408 3491 829 4314 10555,0 

udział % 7,2 7,8 10,2 9,4 10,0 9,9 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Tablica 5.4 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka – miara WDWP w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

378 

2474 
m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL) 
13 90 100 3 1 4 14,4 

2476 
m. Świętochłowice 

(ŚL) 
13 63 70 4 4 8 21,9 

3261 m. Koszalin (ZP) 13 98 98 17 7 24 61,2 

369 

0604 hrubieszowski (LB) 14 67 89 12 6 18 46,2 

0662 m. Chełm (LB) 14 72 70 10 6 16 41,2 

1408 legionowski (MZ) 14 123 151 25 18 43 105,3 

1465 
m. St. Warszawa 

(MZ) 
14 2951 3360 370 162 532 1407,5 

1421 pruszkowski (MZ) 14 249 264 32 27 59 147,4 

2264 m. Sopot (PM) 14 102 114 9 3 12 34,0 

2477 m. Tychy (ŚL) 14 142 141 30 12 42 105,2 

3009 kolski (WP) 14 155 150 8 24 32 78,7 

3211 policki (ZP) 14 73 83 11 6 17 43,6 

364 

0461 m. Bydgoszcz (KP) 15 512 605 99 36 135 345,0 

0462 m. Grudziądz (KP) 15 110 116 20 5 25 65,1 

1418 piaseczyński (MZ) 15 262 272 34 37 71 175,3 

2471 
m. Piekary Śląskie 

(ŚL) 
15 108 129 9 5 14 38,9 

2413 tarnogórski (ŚL) 15 479 626 42 25 67 187,0 

355 

0217 strzeliński (DŚ) 16 109 149 6 10 16 43,2 

1804 jarosławski (PK) 16 113 115 14 27 41 97,6 

1808 leżajski (PK) 16 50 43 11 15 26 60,6 

1809 lubaczowski (PK) 16 49 46 8 9 17 41,2 

2463 m. Chorzów (ŚL) 16 89 96 39 6 45 110,0 

2470 m. Mysłowice (ŚL) 16 126 149 22 8 30 77,0 

2611 starachowicki (ŚK) 16 232 272 13 17 30 81,5 

3012 krotoszyński (WP) 16 98 89 5 23 28 66,5 

3030 wrzesiński (WP) 16 181 214 9 23 32 82,5 

Razem 6703 7611 862 522 1384 3578,0 

udział % 6,7 6,3 2,5 5,9 3,2 3,3 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Rys. 5.2 Mapa powiatów o najniższym i najwyższym poziomie ryzyka – miara WDWP w latach 2015 

– 2017 

 

5.3 Ranking powiatów – miara WDKW 

Porównując powiaty pod względem miary wskaźnika demograficznego kosztów wypadków 

(WDKW) stwierdzono, że: 

 W dwudziestu ośmiu powiatach, gdzie poziom ryzyka był najwyższy, doszło do 

9119 wypadków, w których 11987 osób było rannych, w tym 4395 ciężko, 1012 

osób poniosło śmierć, a koszty wypadków wyniosły 13,3 mld zł, co stanowi 9,2% 

ogółu wypadków, 12,5 % ofiar ciężko rannych oraz śmiertelnych oraz 12,4% 

kosztów wypadków (tablica 5.5, rys. 5.3). 

 W jednym powiecie – włocławskim (KP) – we wszystkich miarach występował 

bardzo duży poziom ryzyka, w trzech następnych w jednej kategorii poziom był 

duży, w pozostałych – bardzo duży (64 punkty).  

 W dwudziestu pięciu powiatach, gdzie poziom ryzyka był najniższy, doszło do 

6647 wypadków, w których 7523 osoby były ranne, w tym 879 ciężko, 511 osób 

poniosło śmierć, a koszty wypadków wyniosły 3,6 mld zł, co stanowi 6,7% ogółu 

wypadków, 3,2% ofiar ciężko rannych oraz śmiertelnych oraz 3,4% kosztów 

wypadków (tablica 5.6, rys. 5.3). 
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 W dwóch powiatach: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL) we 

wszystkich kategoriach poziom ryzyka był bardzo mały (13 punktów). 

W kolejnych dziewięciu tylko w jednym kryterium poziom był mały, 

w pozostałych – bardzo mały. 

Tablica 5.5 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka – miara WDKW w latach 2015–2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

1 0418 włocławski (KP) 65 215 217 217 44 261 624,8 

2 
 -  
4 

0223 wrocławski (DŚ) 64 588 842 308 39 347 860,3 

1010 piotrkowski (ŁD) 64 550 778 148 64 212 525,5 

1422 przasnyski (MZ) 64 195 254 98 22 120 293,5 

5 
 -  
13 

1217 tatrzański (MP) 63 397 513 143 9 152 386,0 

1406 grójecki (MZ) 63 368 494 196 60 256 618,4 

1411 makowski (MZ) 63 152 173 79 28 107 258,8 

2002 białostocki (PL) 63 317 452 348 54 402 966,3 

2606 opatowski (ŚK) 63 132 155 95 26 121 290,3 

2804 elbląski (WM) 63 219 311 118 28 146 358,2 

2814 olsztyński (WM) 63 685 932 322 74 396 971,8 

3007 kaliski (WP) 63 182 208 147 39 186 446,1 

3208 kołobrzeski (ZP) 63 328 374 121 30 151 373,3 

14  
-  

17 

0806 
strzelecko-

drezdenecki (LS) 
62 122 141 87 11 98 237,7 

1021 brzeziński (ŁD) 62 155 197 48 20 68 167,1 

2404 częstochowski (ŚL) 62 690 976 286 48 334 833,7 

2604 kielecki (ŚK) 62 1091 1450 306 99 405 1014,1 

18 
 -  
28 

0209 legnicki (DŚ) 61 151 231 113 18 131 319,9 

0221 wałbrzyski (DŚ) 61 224 318 122 8 130 324,6 

1202 brzeski (MP) 61 424 529 137 36 173 430,2 

1419 płocki (MZ) 61 406 544 154 55 209 511,6 

1420 płoński (MZ) 61 209 280 154 48 202 483,2 

1427 sierpecki (MZ) 61 221 278 85 21 106 263,8 

1435 wyszkowski (MZ) 61 269 314 100 44 144 350,9 

1812 niżański (PK) 61 230 285 114 29 143 349,5 

2007 łomżyński (PL) 61 121 145 98 25 123 295,2 

2605 konecki (ŚK) 61 194 224 116 25 141 342,1 

3013 leszczyński (WP) 61 284 372 135 8 143 357,4 

Razem 9119 11987 4395 1012 5407 13254,5 

udział % 9,2 10,0 12,8 11,5 12,5 12,4 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Tablica 5.6 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka – miara WDKW w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

380 
 -  

379 

2474 
m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL) 
13 90 100 3 1 4 14,4 

2476 
m. Świętochłowice 

(ŚL) 
13 63 70 4 4 8 21,9 

378 
 - 

373 

0604 hrubieszowski (LB) 14 67 89 12 6 18 46,2 

1465 
m. St. Warszawa 

(MZ) 
14 2951 3360 370 162 532 1407,5 

1804 jarosławski (PK) 14 113 115 14 27 41 97,6 

2477 m. Tychy (ŚL) 14 142 141 30 12 42 105,2 

3261 m. Koszalin (ZP) 14 98 98 17 7 24 61,2 

3211 policki (ZP) 14 73 83 11 6 17 43,6 

372 
 -  

362 

0461 m. Bydgoszcz (KP) 15 512 605 99 36 135 345,0 

0462 m. Grudziądz (KP) 15 110 116 20 5 25 65,1 

0662 m. Chełm (LB) 15 72 70 10 6 16 41,2 

1020 zgierski (ŁD) 15 502 590 26 47 73 193,2 

1408 legionowski (MZ) 15 123 151 25 18 43 105,3 

1421 pruszkowski (MZ) 15 249 264 32 27 59 147,4 

1809 lubaczowski (PK) 15 49 46 8 9 17 41,2 

2264 m. Sopot (PM) 15 102 114 9 3 12 34,0 

2471 
m. Piekary Śląskie 

(ŚL) 
15 108 129 9 5 14 38,9 

2472 
m. Ruda Śląska 

(ŚL) 
15 328 403 50 9 59 158,0 

3012 krotoszyński (WP) 15 98 89 5 23 28 66,5 

361 
 - 

356 

1418 piaseczyński (MZ) 16 262 272 34 37 71 175,3 

1610 prudnicki (OP) 16 72 60 7 21 28 65,7 

2004 grajewski (PL) 16 89 93 7 18 25 60,7 

2463 m. Chorzów (ŚL) 16 89 96 39 6 45 110,0 

2468 m. Jaworzno (ŚL) 16 115 141 28 6 34 87,0 

2803 działdowski (WM) 16 170 228 10 10 20 56,5 

Razem 6647 7523 879 511 1390 3588,6 

udział % 6,7 6,3 2,6 5,8 3,2 3,4 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  
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Rys. 5.3 Mapa powiatów o najniższym i najwyższym poziomie ryzyka – kryterium WDKW w latach 

2015 – 2017 

 

 

5.4 Ranking powiatów – wszystkie miary 

Porównując powiaty pod względem miar liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

(LOSiCR), wskaźnika demograficznego wypadków poważnych (WDWP) oraz wskaźnika 

demograficznego kosztów wypadków (WDKW), stwierdzono, że: 

 W dwudziestu jeden powiatach, gdzie poziom ryzyka był najwyższy, doszło do 

14022 wypadków, w których 17897 osób było rannych, w tym 6603 ciężko, 1027 

osób poniosło śmierć, a koszty wypadków wyniosły 18,9 mld zł, co stanowi 

14,1% ogółu wypadków, 17,7% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz 17,6% 

kosztów wypadków (tablica 5.7, rys. 5.4). 

 Najgorzej wypadającym powiatem jest powiat włocławski (KP), w którym tylko 

w dwóch kategoriach poziom ryzyka był duży, a w pozostałych – bardzo duży. 

Niedużo lepiej jest w powiatach wrocławskim (DŚ) i piotrkowskim (ŁD), gdzie 

duży poziom ryzyka występuje odpowiednio w trzech i w czterech kategoriach na 

39, w pozostałych – bardzo duży. 

 Porównując miasta grodzkie najniższy poziom brd jest w powiecie m. Łódź (ŁD) – 

liczba punktów 185, pozycja w rankingu 9. Liczba ofiar rannych wynosi 6195, co 
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stanowi ponad 5% ogółu rannych w wypadkach drogowych w całej Polsce, 

jeszcze gorsza sytuacja jest z ofiarami ciężko rannymi, którzy stanowią 7,6 % 

ogółu ofiar rannych w wypadkach drogowych  w Polsce (tablica 5.8).  

 Porównując 10 najgorzej wypadających powiatów ziemskich: włocławski (KP), 

wrocławski (DŚ), piotrkowski (ŁD), częstochowski (ŚL), białostocki (PL), kielecki 

(ŚK), olsztyński (WM), kaliski (WP), bialski (LB), grójecki (MZ), stwierdzić 

można, że występują tam głównie poziomy duże lub bardzo duże ryzyka, które 

z punktu widzenia brd są nieakceptowane (tablica 5.9). 

 W dwudziestu jeden powiatach, gdzie poziom ryzyka był najniższy, doszło do 

2301 wypadków, w których 2565 osób było rannych, w tym 236 ciężko, 220 

osób poniosło śmierć, a koszty wypadków wyniosły 1,2 mld zł, co stanowi 2,3% 

ogółu wypadków, 1,1% ofiar ciężko rannych i śmiertelnych oraz 1,1% kosztów 

wypadków (tablica 5.10, rys. 5.4). 

 W dwóch powiatach: m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL) 

we wszystkich kategoriach poziom ryzyka był bardzo mały (39 punktów). 

W kolejnych dwóch – hrubieszowski (LB), m. Sopot (PM) – skumulowana liczba 

punktów wynosiła 42, co oznacza, że tylko dla trzech kategorii poziom ryzyka był 

mały, dla pozostałych – bardzo mały (tablica 5.10). 

 Najbezpieczniejszymi miastami grodzkimi w Polsce w latach 2015–2017 były: 

Siemianowice Śląskie (ŚL), Świętochłowice (ŚL), Sopot (PM), gdzie śmierć 

poniosło tylko 1 – 4 osób, natomiast ciężkie obrażenia 3 – 9 osób. Porównując te 

miasta do miasta Łodzi (najwyższy poziom ryzyka), ryzyko stania się ofiarą 

śmiertelną jest od 14 do 58 razy niższe, ofiarą ciężko ranną – od 291 do 874 

razy niższe (tablica 5.11). 

 Najbezpieczniejszymi powiatami ziemskimi w Polsce w latach 2015 – 2017 były: 

hrubieszowski (LB), lubaczowski (PK), policki (ZP), gdzie śmierć poniosło tylko 6 

– 9 osób, natomiast ciężkie obrażenia – 8 – 12. Porównując te powiaty do 

powiatu włocławskiego (KP) (najwyższy poziom ryzyka), ryzyko stania się ofiarą 

śmiertelną jest od 4,9 do 7,3 razy niższe, ofiarą ciężko ranną – od 18 do 27 razy 

niższe (tablica 5.12). 
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Tablica 5.7 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka – miary LOSiCR, WDWP, WDKW w latach 

2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

1 0418 włocławski (KP) 193 215 217 217 44 261 624,8 

2 0223 wrocławski (DŚ) 192 588 842 308 39 347 860,3 

3 1010 piotrkowski (ŁD) 191 550 778 148 64 212 525,5 

4 2404 częstochowski (ŚL) 190 690 976 286 48 334 833,7 

5 
 -  
6 

2002 białostocki (PL) 189 317 452 348 54 402 966,3 

2604 kielecki (ŚK) 189 1091 1450 306 99 405 1014,1 

7 2814 olsztyński (WM) 188 685 932 322 74 396 971,8 

8 3007 kaliski (WP) 187 182 208 147 39 186 446,1 

9 
 -  
11 

0601 bialski (LB) 185 233 246 177 46 223 536,3 

1061 m. Łódź (ŁD) 185 5042 6195 2623 58 2681 6694,5 

1406 grójecki (MZ) 185 368 494 196 60 256 618,4 

12 
 -  
13 

0609 lubelski (LB) 184 318 406 204 53 257 621,8 

1008 pabianicki (ŁD) 184 379 431 215 27 242 594,6 

14 
 – 
15 

1419 płocki (MZ) 183 406 544 154 55 209 511,6 

1425 radomski (MZ) 183 605 743 186 74 260 643,7 

16 
 -  

17 

1217 tatrzański (MP) 182 397 513 143 9 152 386,0 

3208 kołobrzeski (ZP) 182 328 374 121 30 151 373,3 

18 
 -  
19 

1435 wyszkowski (MZ) 181 269 314 100 44 144 350,9 

2804 elbląski (WM) 181 219 311 118 28 146 358,2 

20 
 -  
21 

1012 
radomszczański 

(ŁD) 
180 716 924 147 46 193 495,0 

1202 brzeski (MP) 180 424 529 137 36 173 430,2 

Razem 14022 17879 6603 1027 7630 18857,3 

udział % 14,1 14,9 19,2 11,7 17,7 17,6 

Tablica 5.8 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka w miastach grodzkich – miary LOSiCR, 

WDWP, WDKW w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

9 1061 m. Łódź (ŁD) 185 5042 6195 2623 58 2681 6694,5 

57 2464 
m. Częstochowa 

(ŚL) 
165 1142 1404 354 32 386 984,1 

69 2461 
m. Bielsko-Biała 

(ŚL) 
159 332 375 253 21 274 667,4 

78 3064 m. Poznań (WP) 156 1631 1900 660 46 706 1776,4 

81 0264 m. Wrocław (DŚ) 155 1698 2000 761 54 815 2033,0 

93 1261 m. Kraków (MP) 151 3371 3731 903 51 954 2461,6 

100 0663 m. Lublin (LB) 147 632 770 343 28 371 918,9 

105 0265 m. Wałbrzych (DŚ) 144 297 393 151 9 160 400,6 

106 1262 m. Nowy Sącz (MP) 143 592 743 119 7 126 336,2 

108 3063 m. Leszno (WP) 142 293 350 90 6 96 243,9 

Razem 15030 17861 6257 312 6569 16516,6 

udział % 15,1 14,9 18,2 3,6 15,2 15,4 
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Tablica 5.9 Lista powiatów o najwyższym poziomie ryzyka w powiatach ziemskich – miary LOSiCR, 

WDWP, WDKW w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

1 0418 włocławski (KP) 193 215 217 217 44 261 624,8 

2 0223 wrocławski (DŚ) 192 588 842 308 39 347 860,3 

3 1010 piotrkowski (ŁD) 191 550 778 148 64 212 525,5 

4 2404 częstochowski (ŚL) 190 690 976 286 48 334 833,7 

5 2002 białostocki (PL) 189 317 452 348 54 402 966,3 

 2604 kielecki (ŚK) 189 1091 1450 306 99 405 1014,1 

7 2814 olsztyński (WM) 188 685 932 322 74 396 971,8 

8 3007 kaliski (WP) 187 182 208 147 39 186 446,1 

9 
 -  
10 

0601 bialski (LB) 185 233 246 177 46 223 536,3 

1406 grójecki (MZ) 185 368 494 196 60 256 618,4 

Razem 4919 6595 2455 567 3022 7397,3 

udział % 5,0 5,5 7,1 6,5 7,0 6,9 

Tablica 5.10 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka – miary LOSiCR, WDWP, WDKW w latach 

2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

380 
 - 

379 

2474 
m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL) 
39 90 100 3 1 4 14,4 

2476 
m. Świętochłowice 

(ŚL) 
39 63 70 4 4 8 21,9 

378 
 - 

377 

0604 hrubieszowski (LB) 42 67 89 12 6 18 46,2 

2264 m. Sopot (PM) 42 102 114 9 3 12 34,0 

376 3211 policki (ZP) 43 73 83 11 6 17 43,6 

375 
 - 

374 

0662 m. Chełm (LB) 44 72 70 10 6 16 41,2 

2471 
m. Piekary Śląskie 

(ŚL) 
44 108 129 9 5 14 38,9 

373 
 - 

372 

1809 lubaczowski (PK) 45 49 46 8 9 17 41,2 

3261 m. Koszalin (ZP) 45 98 98 17 7 24 61,2 

371 
 - 

369 

0217 strzeliński (DŚ) 47 109 149 6 10 16 43,2 

0462 m. Grudziądz (KP) 47 110 116 20 5 25 65,1 

3012 krotoszyński (WP) 47 98 89 5 23 28 66,5 

368 2803 działdowski (WM) 48 170 228 10 10 20 56,5 

367 2477 m. Tychy (ŚL) 50 142 141 30 12 42 105,2 

368 
 - 

362 

0210 lubański (DŚ) 51 72 80 12 14 26 63,2 

1063 
m. Skierniewice 

(ŁD) 
51 112 118 11 6 17 45,3 

1610 prudnicki (OP) 51 72 60 7 21 28 65,7 

2611 starachowicki (ŚK) 51 232 272 13 17 30 81,5 

3009 kolski (WP) 51 155 150 8 24 32 78,7 

361 
 - 

360 

2470 m. Mysłowice (ŚL) 52 126 149 22 8 30 77,0 

3030 wrzesiński (WP) 52 181 214 9 23 32 82,5 

Razem 2301 2565 236 220 456 1172,9 

udział % 2,3 2,1 0,7 2,5 1,1 1,1 
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Tablica 5.11 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka w miastach grodzkich – miary LOSiCR, 

WDWP, WDKW w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

380 
- 

379 

2474 
m. Siemianowice 

Śląskie (ŚL) 
39 90 100 3 1 4 14,4 

2476 
m. Świętochłowice 

(ŚL) 
39 63 70 4 4 8 21,9 

377 2264 m. Sopot (PM) 42 102 114 9 3 12 34,0 

375 
 - 

374 

0662 m. Chełm (LB) 44 72 70 10 6 16 41,2 

2471 
m. Piekary Śląskie 

(ŚL) 
44 108 129 9 5 14 38,9 

372 3261 m. Koszalin (ZP) 45 98 98 17 7 24 61,2 

369 0462 m. Grudziądz (KP) 47 110 116 20 5 25 65,1 

367 2477 m. Tychy (ŚL) 50 142 141 30 12 42 105,2 

362 1063 
m. Skierniewice 

(ŁD) 
51 112 118 11 6 17 45,3 

360 2470 m. Mysłowice (ŚL) 52 126 149 22 8 30 77,0 

Razem 1023 1105 135 57 192 504,1 

udział % 1,0 0,9 0,4 0,7 0,4 0,5 

 

Tablica 5.12 Lista powiatów o najniższym poziomie ryzyka w powiatach ziemskich – miary LOSiCR, 

WDWP, WDKW w latach 2015 – 2017 

Poz Ter. Powiat PTK LW LR LCR LZ LOSiCR KW 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] 

377 0604 hrubieszowski (LB) 42 67 89 12 6 18 46,2 

376 3211 policki (ZP) 43 73 83 11 6 17 43,6 

372 1809 lubaczowski (PK) 45 49 46 8 9 17 41,2 

370 
 - 

369 

0217 strzeliński (DŚ) 47 109 149 6 10 16 43,2 

3012 krotoszyński (WP) 47 98 89 5 23 28 66,5 

368 2803 działdowski (WM) 48 170 228 10 10 20 56,5 

365 
 - 

362 

0210 lubański (DŚ) 51 72 80 12 14 26 63,2 

1610 prudnicki (OP) 51 72 60 7 21 28 65,7 

2611 starachowicki (ŚK) 51 232 272 13 17 30 81,5 

3009 kolski (WP) 51 155 150 8 24 32 78,7 

Razem 1097 1246 92 140 232 586,3 

udział % 1,1 1,0 0,3 1,6 0,5 0,6 

 

Oznaczenia: 

Poz – pozycja w rankingu powiatów według wybranej miary, Ter. – teryt, PTK – łączna 

liczba punktów, LW– liczba wypadków, LR – liczba rannych, LCR – liczba ciężko rannych, 

LZ – liczba ofiar śmiertelnych, LOSiCR – liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, KW – 

koszty wypadków.  

- 
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Rys. 5.4 Mapa powiatów o najniższym i najwyższym poziomie ryzyka – kryterium LOSiCR, WDWP, 

WDKW w latach 2015 – 2017 
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5.5 Wnioski i rekomendacje 

5.5.1 Wnioski 

Zrealizowane badania, analizy i prace studialne umożliwiły przeprowadzenie 

wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg w poszczególnych 

powiatach. Uzyskane wyniki badań i analiz pozwalają na wyciagnięcie następujących 

wniosków: 

1. Przeprowadzone analizy porównawcze poziomu ryzyka w poszczególnych 

powiatach wskazują, że: 

 bardzo dużo ofiar śmiertelnych i ciężko rannych (powyżej 150 ofiar/3 lata – 

ryzyko bardzo duże) w poważnych wypadkach drogowych występuje w 72 

powiatach, które skupiają ponad 50% ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w Polsce, a najwięcej w powiatach: m. Łódź (ŁD), m. Kraków (MP), 

m. Wrocław (DŚ), m. Poznań (WP), poznański (WP), m. St. Warszawa 

(MZ), m. Szczecin (ZP), kielecki (ŚK), białostocki (PL), olsztyński (WM), 

 biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 

mieszkańców można stwierdzić, że:  

 największe (niedopuszczalne) ryzyko stania się uczestnikiem 

poważnego wypadku drogowego występuje w 68 powiatach, przy 

czym najwyższe ryzyko występuje w powiatach: m. Łódź (ŁD), 

włocławski (KP), olsztyński (WM), leszczyński (WP), wrocławski 

(DŚ), brzeziński (ŁD), makowski (MZ), legnicki (DŚ), łomżyński 

(PL), częstochowski (ŚL); 

 największe unormowane koszty wypadków drogowych występują 

w 71 powiatach, przy czym największe koszty wypadków 

drogowych występują w powiatach: m. Łódź (ŁD), olsztyński (WM), 

włocławski (KP), białostocki (PL), leszczyński (WP), grójecki (MZ), 

wrocławski (DŚ), elbląski (WM), częstochowski (ŚL), legnicki (DŚ).  

2. Ranking powiatów uwzględniający zintegrowane podejście do ryzyka zagrożeń 

poważnymi wypadkami w powiatach wskazuje, że: 

 21 powiatów zajmujących początkowe miejsca w rankingu generuje 18 % 

ofiar śmiertelnych i ciężko rannych oraz 18 % kosztów ogółu wypadków 

w Polsce, są to powiaty:  włocławski (KP), wrocławski (DŚ), piotrkowski 

(ŁD), częstochowski (ŚL), białostocki (PL), kielecki (ŚK), olsztyński (WM), 

kaliski (WP), bialski (LB), m. Łódź (ŁD), grójecki (MZ), lubelski (LB), 

pabianicki (ŁD), płocki (MZ), radomski (MZ), tatrzański (MP), kołobrzeski 

(ZP), wyszkowski (MZ), elbląski (WM), radomszczański (ŁD), brzeski (MP); 

 21 powiatów zajmujących końcowe miejsca w rankingu generuje 1 % ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych oraz 1 % kosztów ogółu wypadków w Polsce, 

(tj. 18 razy mniej niż powiaty z czołowych miejsc rankingu), są to powiaty: 

m. Siemianowice Śląskie (ŚL), m. Świętochłowice (ŚL), hrubieszowski (LB), 

m. Sopot (PM), policki (ZP), m. Chełm (LB), m. Piekary Śląskie (ŚL), 

lubaczowski (PK), m. Koszalin (ZP), strzeliński (DŚ), m. krotoszyński (WP), 

Grudziądz (KP), działdowski (WM), m. Tychy (ŚL), lubański (DŚ), 

m. Skierniewice (ŁD), prudnicki (OP), starachowicki (ŚK), kolski (WP), 

m. Mysłowice (ŚL), wrzesiński (WP). 

3. Przeprowadzone analizy poszczególnych rodzajów zagrożeń wypadkami 

poważnymi w powiatach wskazują, że: 

 biorąc pod uwagę miary zintegrowane, w powiatach: włocławskim (PK), 

wrocławskim (DS.), piotrkowskim (LD), częstochowskim (SL), kieleckim 

(SW), białostockim (PD) i olsztyńskim (WM) występuje ryzyko wystąpienia 

prawie wszystkich rodzajów zagrożeń na poziomie nieakceptowanym; są 

to powiaty położone wokół dużych miast, 

 biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, w mieście 

Łodzi występują największe liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 
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w prawie wszystkich analizowanych rodzajach ryzyk z wyjątkiem 

wypadków spowodowanych wypadnięciem pojazdu z drogi, które dominują 

w powiecie olsztyńskim, 

 biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 

mieszkańców, największe ryzyko stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko 

ranną występują: 

 w mieście Łodzi w przypadku: wypadków występujących nocą, 

wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, osób starszych 

i dzieci, wypadków spowodowanych udziałem dzieci, młodych 

kierowców i rowerzystów, wypadków spowodowanych zderzeniem 

bocznym pojazdów; 

 w powiecie olsztyńskim w przypadku: wypadków spowodowanych 

zderzeniami czołowymi, wypadnięciem pojazdu z drogi,  

 w powiecie nowomiejskim w przypadku jazdy z niebezpieczną 

prędkością,  

 w powiecie górowskim w przypadku wypadków spowodowanych 

przez młodych kierowców, 

 w powiecie włocławskim w przypadku wypadków z udziałem 

motocyklistów i motorowerzystów; 

 w powiecie makowskim w przypadku: jazdy pod wpływem alkoholu. 

5.5.2 Rekomendacje 

Przeprowadzone badania, analizy i prace studialne oraz przedstawione w sposób 

syntetyczny wnioski powinny skłonić do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających 

do zmniejszenia zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na obszarach powiatów 

w Polsce. Uzyskane wyniki badań i prowadzone przez zespół autorski badania pozwalają 

na sformułowanie następujących rekomendacji: 

1. Przedstawione w raporcie wyniki badan i analiz (w postaci tabel, wykresów i map) 

umożliwiają szczegółową analizę zagrożeń wypadkami poważnymi w każdym 

powiecie, zatem przedstawiony materiał należy: 

 dokładnie przeanalizować, przedstawić na posiedzeniach rad powiatów, 

powiatowych rad BRD i innych gremiach odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie, 

 wykorzystać do opracowania i podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

 wykorzystać do lokowania środków na inwestycje drogowe, gdzie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno być jednym z głównych 

kryteriów oceny tych projektów. 

2. Przedstawione wyniki analiz wskazują, że największe ryzyko stania się ofiarą 

śmiertelną lub ciężko ranną w poważnych wypadkach drogowych występuje 

w powiatach: włocławskim, olsztyńskim powiecie ziemskim oraz mieście Łodzi 

(powiecie grodzkim). Te trzy powiaty należy objąć szczególnym nadzorem i opieką 

poprzez: 

 zorganizowanie wspólnych warsztatów i szkoleń z udziałem przedstawicieli 

SKRBRD, wojewódzkich wad BRD, powiatowych rad BRD, naukowców, 

praktyków w zakresie brd w celu wypracowania kierunków dalszych działań 

zmierzających do zmniejszenia poziomu zagrożenia wypadkami poważnymi 

w tych powiatach; 

 przygotowanie i opracowanie projektów pilotażowych (z udziałem 

merytorycznym i finansowym Ministerstwa Infrastruktury, NCBiR, władz 

samorządowych itp.), w których zdefiniowano by przyczyny tak dużego 

zagrożenia w tych powiatach, opracowano i sprawdzono zbiór najbardziej 

skutecznych działań, opracowano plan wdrażania środków brd. 

3. Przedstawione wyniki analiz wskazują również, że w wielu powiatach występuje 

bardzo małe ryzyko stania się ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w poważnych 

wypadkach drogowych. Jednakże to nie powinno być sygnałem do zmniejszania 
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zakresu i tempa działań na rzecz brd w tych powiatach, gdyż ciągle wzrasta liczba 

pojazdów w ruchu, pojawiają się nowi uczestnicy ruchu i trzeba reagować na te 

zjawiska na bieżąco. 
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