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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, 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 mniejsze od oczekiwanego, 

w NPBRD przewidywano zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w roku 2020 do 

2000 osób, a prognozy wskazują o 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, ale 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 

projektowaniu 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 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. Jednym z głównych zadań 

administracji drogowej jest prowadzenie działań usprawniających funkcjonowanie 

infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatem 

zarządy drogowe są zainteresowane zarządzaniem bezpieczeństwem infrastruktury 

drogowej.  

 

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (ZBID) 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.  

 

Dobre podstawy do budowy narzędzi ZBID dają wymagania zapisane w Dyrektywie 

2008/96/WE (Dyrektywa). Wymagania te dotyczą zarówno planowanej, jak i istniejącej 

sieci drogowej. W przypadku istniejącej sieci drogowej zarządzanie bezpieczeństwem 

obejmuje [12, 19]:  

 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 [19] 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 

przejęta jest do realizacji na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 [20] i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 października 2015 [18]. Do sieci TEN-T 

należą drogi krajowe zarządzane w większości przez GDDKiA, która opracowała 

i wdrożyła do realizacji własne metody klasyfikacji odcinków niebezpiecznych [3] 

i prowadzenia kontroli brd [2, 16].  

 

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 [9, 10, 13]. Pozostałe zarządy dróg samorządowych nie mają własnych 

narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej, dlatego z inicjatywy 

Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństw Ruchu Drogowego (SKRBRD) 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” [11] obejmującą lata 
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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 – metodyki klasyfikacji ryzyka na sieci 

dróg w województwach i w powiatach oraz na sieci samorządowych dróg 

wojewódzkich; 

2. ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci dróg ogółem 

występujących na obszarach województw i powiatów oraz na sieci samorządowych 

dróg wojewódzkich w poszczególnych województwach 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. 
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2 METODA OCENY RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI 

POWAŻNYMI NA ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH 

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 powiatów podzielono na cztery 

następujące kategorie [8] 

1. Wypadki ogółem; 

2. Rodzaj wypadków, z podziałem na: 

 zderzenia czołowe pojazdów, 

 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, 

 sprawca wypadku pod wpływem alkoholu. 

 

Łącznie przyjęto do analiz 13 rodzajów zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na 

drogach wojewódzkich, 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 zaliczona 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.  
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13. Sprawca wypadku 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 powiatów przyjęto dwie grupy miar: ogólne i unormowane. 

 

Miary ogólne ryzyka społecznego na sieci dróg wojewódzkich można wykorzystać do: 

 monitorowania postępów w realizacji celów głównych narodowego, regionalnych 

i lokalnych programów BRD, 

 reagowania, że szczebla centralnego i regionalnego, na negatywne tendencje 

zmian w brd, w przypadku wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w wypadkach drogowych na drogach wojewódzkich, 

 kierowania niezbędnych środków na drogi, na których występuje największy 

potencjał redukcji liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. 

 

Jako miary ogólne ryzyka społecznego poważnych wypadków na drogach wojewódzkich 

przyjęto:  

 Gęstość poważnych wypadków GPWk
p (liczba poważnych wypadków/3 lata/km).  

 Gęstość unormowanych kosztów wypadków GKWk
p. (unormowane koszty wypadków 

/3 lata/km): 

 

Gęstość poważnych wypadków na drogach wojewódzkich oblicza się na podstawie wzoru: 

𝑮𝑷𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=
𝑳𝑷𝑾𝒌,𝒋

𝒑

𝑳𝒋

 (2.1) 

 

𝑳𝑷𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=   ∑(𝑳𝑷𝑾𝒊,𝒌,𝒋

𝒊+𝟐

𝒊

)      (2.2) 

gdzie: 

GPWk,j
p – gęstość poważnych wypadków dla wybranego rodzaju zagrozeń k na j-tym 

odcinku drogi wojewódzkiej, w analizowanym okresie (wypadków/100 tys. mk/3 lata),  

LPWi,k,j
p – liczba poważnych wypadków na j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym roku (wypadków/rok),  

Lj – długość j-tego odcinka [km]. 

 

Gęstość unormowanych kosztów wypadków na drogach wojewódzkich oblicza się na 

podstawie wzoru: 

𝑮𝑲𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=
𝑲𝑾𝒌,𝒋

𝒑

𝑳𝒋

 (2.3) 

 

𝑲𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=
∑ (𝑲𝑾𝒊,𝒌,𝒋

𝒊+𝟐
𝒊 )

𝑾𝑲𝑵

 (2.4) 

 

𝑲𝑾𝒌
𝒘 =  𝑳𝑾𝒌

𝒘 ⋅ 𝑱𝑲𝑾 +  𝑳𝑺𝑳𝑹𝒌
𝒘 ⋅ 𝑱𝑲𝑺𝑳𝑹 + 𝑳𝑪𝑹𝒌

𝒘 ⋅ 𝑱𝑲𝑪𝑹 + 𝑳𝒁𝒌
𝒘 ⋅ 𝑱𝑲𝒁    (2.5) 

gdzie: 

GKWk,j
p – gęstość kosztów wypadków dla wybranego rodzaju zagrozeń k na j-tym odcinku 

drogi wojewódzkiej, w analizowanym okresie (mln zł/3 lata/km),  

KWk,j
p – sumaryczny koszt wypadków na j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (mln zł/3 lata),  
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LWk
p – liczba wypadków na sieci dróg j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla wybranego 

rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (wypadków/3 lata),  

LSLRk
p – liczba ofiar średnio i lekko rannych w wypadkach j-tym odcinku drogi 

wojewódzkiej, dla wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (ofiar/3 lata),  

LCRk
p – liczba ofiar ciężko rannych w wypadkach j-tym odcniku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (ofiar/3 lata), 

LZk
p – liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (ofiar/3 lata), 

JKWi  – 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). 

Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem [24] współczynnik korekcyjny WKi, umożliwiający 

przeliczenie aktualnych kosztów na koszty unormowane przeliczone na rok bazowy 2015, 

oblicza się według wzoru: 

𝑾𝑲𝒊 =
𝑺𝑲𝑾𝑨

𝑺𝑲𝑾𝑩

 (2.6) 

gdzie: 

SKWA  – średni koszt wypadku w Polsce w środkowym roku trzyletniego okresu analizy 

(mln zł/wypadek), 

SKWB  – średni koszt wypadku w Polsce w roku bazowym 2015 w (mln zł/wypadek) [24]. 

 

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 – Infrastruktury 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] 
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2.1 Przeprowadzenie klasyfikacji dróg wojewódzkich ze względu 

na ryzyko indywidualne 

Ocenę klasyfikacji odcinków dróg wojewódzkich ze względu na ryzyko indywidualne 

przeprowadzono przy użyciu dwóch miar: 

 Koncentracja poważnych wypadków KPWk
p (liczba poważnych wypadków/mln 

pojkm)  

 Koncentracja kosztów wypadków KKWk
p (mln zł/mln pojkm)  

 

Koncentrację poważnych wypadków na drogach wojewódzkich oblicza się na podstawie 

wzoru: 

𝑲𝑷𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=
𝑳𝑷𝑾𝒌,𝒋

𝒑

𝑷𝑷𝒋

 (2.7) 

 

𝑳𝑷𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=   ∑(𝑳𝑷𝑾𝒊,𝒌,𝒋

𝒊+𝟐

𝒊

)      (2.8) 

 

𝑷𝑷𝒋 = (𝑨𝑨𝑫𝑻𝒊,𝒋 + 𝑨𝑨𝑫𝑻𝒊+𝟏𝒋 + 𝑨𝑨𝑫𝑻𝒊+𝟏,𝒋) ∙ 𝑳𝒋 ∙ 𝟑𝟔𝟓/𝟏𝟎^𝟔 (2.9) 

gdzie: 

KPWk,j
p – koncentracja wypadków poważnych dla wybranego rodzaju zagrozeń k na j-tym 

odcinku drogi wojewódzkiej, w analizowanym okresie (wypadków/mln poj km),  

LPWk,j
p – liczba poważnych wypadków na j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (wypadków/3 lata),  

AADT,i,j  – średni dobowy ruch roczny w roku i, na j-tym odcinku drogi wojewódzkiej 

(P/dobę), 

Lj – długość j-tego odcinka [km]. 

 

Koncentrację kosztów wypadków na drogach wojewódzkich oblicza się na podstawie 

wzoru: 

𝑲𝑲𝑾𝒌,𝒋
𝒑

=
𝑲𝑾𝒌,𝒋

𝒑

𝑷𝑷𝒋

 (2.10) 

gdzie: 

KKWk,j
p – koncentracja kosztów wypadków dla wybranego rodzaju zagrozeń k na j-tym 

odcinku drogi wojewódzkiej, w analizowanym okresie (mln zł/mln pojkm), 

KWk,j
p – sumaryczny koszt wypadków na j-tym odcinku drogi wojewódzkiej, dla 

wybranego rodzaju zagrozeń k, w analizowanym okresie (mln zł/3 lata).  

 

Koszty wypadków obliczamy zgodnie ze wzorami 2.4 – 2.6, obliczenia pracy przewozowej 

– ze wzoru 2.9  

2.2 Wartości graniczne dla klas ryzyka 

Wartościowanie ryzyka obejmuje klasyfikację ryzyka albo ranking obiektów 

z uwzględnieniem poziomu ryzyka.  

 

Klasyfikacja 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 
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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 

odcinkach dróg wojewódzkich przyjęto pięć klas ryzyka (Tablica 2.2): 

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 ryzyka dla poszczególnych miar pozostawiono na poziomach przyjętych dla 

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

pozwoli na porównanie ich wartości w latach 2012 – 2014 i 2015 – 2017. Zestawienie dla 

dróg wojewódzkich przedstawiono w tablicach 2.3–2.15 

2.3 Wartości graniczne dla klas ryzyka 

Zgodnie z przyjętym założeniem dla wybranych problemów oraz grup ryzyka przyjęto 

granicę dla każdego poziomu ryzyka oraz miar oceny jego poziomu. Ich zestawienie dla 

dróg wojewódzkich przedstawiono w tablicach 2.3 – 2.15. 

Tablica 2.3 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadki ogółem  

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,040 0,080 0,010 0,030 

B Małe 0,120 0,300 0,040 0,080 

C Średnie 0,200 0,500 0,060 0,140 

D Duże 0,350 0,800 0,100 0,230 

E Bardzo duże >0,35 >0,8 >0,1 >0,23 

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

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – zderzenia czołowe  

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,000 

B Małe 0,070 0,040 0,015 0,010 

C Średnie 0,100 0,120 0,020 0,030 

D Duże 0,150 0,250 0,030 0,070 

E Bardzo duże >0,15 >0,25 >0,03 >0,07 

Tablica 2.5 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – zderzenia boczne  

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,025 0,015 0,008 

C Średnie 0,100 0,100 0,025 0,025 

D Duże 0,200 0,250 0,040 0,060 

E Bardzo duże >0,2 >0,25 >0,04 >0,06 

Tablica 2.6 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadnięcie z drogi 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,025 0,012 0,010 

C Średnie 0,080 0,100 0,025 0,035 

D Duże 0,140 0,250 0,050 0,075 

E Bardzo duże >0,14 >0,25 >0,05 >0,075 

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

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – jazda z niebezpieczną prędkością  

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Średnie 0,090 0,150 0,025 0,040 

D Duże 0,180 0,300 0,050 0,090 

E Bardzo duże >0,18 >0,3 >0,05 >0,09 

Tablica 2.8 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadki w porze nocnej  

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,070 0,070 0,020 0,015 

C Średnie 0,120 0,200 0,035 0,050 

D Duże 0,180 0,400 0,050 0,100 

E Bardzo duże >0,18 >0,4 >0,05 >0,1 

Tablica 2.9 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadki z ofiarami wśród pieszych 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Średnie 0,100 0,150 0,025 0,035 

D Duże 0,160 0,300 0,040 0,070 

E Bardzo duże >0,16 >0,3 >0,04 >0,07 

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

wojewódzkich – wypadki z ofiarami wśród rowerzystów 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,050 0,015 0,010 0,005 

C Średnie 0,075 0,060 0,020 0,015 

D Duże 0,150 0,150 0,030 0,040 

E Bardzo duże >0,15 >0,15 >0,03 >0,04 

Tablica 2.11 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego dla dróg 

wojewódzkich – wypadki z ofiarami wśród motocyklistów i motorowerzystów 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,050 0,020 0,015 0,005 

C Średnie 0,080 0,070 0,020 0,020 

D Duże 0,120 0,150 0,035 0,050 

E Bardzo duże >0,12 >0,15 >0,035 >0,05 

Tablica 2.12 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadki z ofiarami wśród dzieci 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,050 0,015 0,012 0,005 

C Średnie 0,070 0,040 0,020 0,010 

D Duże 0,100 0,150 0,030 0,030 

E Bardzo duże >0,1 >0,15 >0,03 >0,03 

Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  12 

Tablica 2.13 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – wypadki z ofiarami wśród osób starszych 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,050 0,015 0,010 

C Średnie 0,100 0,120 0,025 0,040 

D Duże 0,160 0,250 0,045 0,080 

E Bardzo duże >0,16 >0,25 >0,045 >0,08 

Tablica 2.14 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – młody kierowca jako sprawca 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,001 

B Małe 0,060 0,010 0,015 0,005 

C Średnie 0,100 0,150 0,025 0,050 

D Duże 0,150 0,300 0,040 0,100 

E Bardzo duże >0,15 >0,3 >0,04 >0,1 

Tablica 2.15 Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka społecznego 

i indywidualnego dla dróg wojewódzkich – sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, innych 

środków odurzających 

Klasa 

ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Ryzyko społeczne Ryzyko indywidualne 

Gęstość 

wypadków 

poważnych 

Gęstość 

kosztów 

wypadków 

Koncentracja 

wypadków 

poważnych 

Koncentracja 

kosztów 

wypadków 

GPW GKW KPW KKW 

[wyp./km/ 

3 lata] 

[mln zł/km/ 

3 lata] 

[wyp./mln 

pojkm/rok] 

[mln zł./mln 

pojkm/rok] 

A Bardzo małe 0,001 0,001 0,001 0,000 

B Małe 0,050 0,015 0,012 0,005 

C Średnie 0,070 0,075 0,020 0,020 

D Duże 0,100 0,150 0,030 0,050 

E Bardzo duże >0,1 >0,15 >0,03 >0,05 

Źródło: opracowanie własne 
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3 OBSZAR ANALIZ 

Prace badawcze zmierzające do opracowania klasyfikacji dróg wojewódzkich ze względu 

na ryzyko społeczne i indywidualne rozpoczęto od wykorzystywania dostępnych danych 

dla sieci dróg wojewódzkich. Analizą zostały objęte drogi zarządzane przez zarządy 

województw w każdym z 16 województw (wszystkie drogi wojewódzkie w powiatach 

ziemskich). W pierwszym etapie przystąpiono do weryfikacji bazy danych, w drugim – do 

budowy bazy danych o odcinkach drogowych. 

3.1 Budowa baz danych o wypadkach drogowych 

Baza danych o wypadkach na drogach wojewódzkich została utworzona dla wypadków 

w latach 2015 – 2017. Wyjściowymi danymi były informacje uzyskane z Systemu 

Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) zarządzanego przez Komendę Główną Policji.  Na 

podstawie danych o zdarzeniach i ofiarach dla całej Polski otrzymanych z SEWIK, Katedra 

Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (KID PG) tworzy dedykowaną bazę danych 

o zdarzeniach drogowych. Katedra Inżynierii Drogowej jest w posiadaniu takiej bazy dla 

wszystkich dróg w Polsce, obejmującej zdarzenia w latach 1999 – 2017. 

Do dalszych prac została wyodrębniona baza danych z wypadkami na drogach 

wojewódzkich (drogach zarządzanych przez marszałków województw). Przy budowie tej 

bazy korzystano z weryfikacji danych o wypadkach oraz ofiarach, która jest 

przeprowadzana przez niektóre zarządy dróg wojewódzkich, oraz z własnej weryfikacji 

danych o lokalizacji wypadków.  

3.2 Weryfikacja danych o wypadkach drogowych 

Pozyskane dane lokalizacji zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich z policyjnej 

bazy SEWIK wymagały długotrwałej i żmudnej pracy przy ich weryfikacji. Natrafiono na 

wiele sprzeczności przy określeniu lokalizacji czy kategorii drogi, a także braki 

w określeniu miejsca zdarzenia.  

 

Przy weryfikacji i określaniu lokalizacji miejsca wypadku kierowano się następującą 

hierarchią dostępnych informacji: 

 Współrzędne GPS wpisywane w kartę zdarzenia. Informację tę uznano jako 

podstawową i najważniejszą przy określaniu lokalizacji wypadku. 

 Kilometraż, nr drogi. W przypadku braku szczegółowych lub błędnych danych GPS 

wykorzystywano te dane do lokalizacji zdarzenia. Dodatkowo sprawdzano 

prawidłowość wpisanego nr drogi do karty z danymi lokalizacyjnymi, przebiegu 

drogi.  

 Skrzyżowanie dróg – przy braku dokładnego kilometrażu wypadku, za kolejną 

w hierarchii przyjęto informację o skrzyżowaniu dróg. Umożliwiło to dokładne 

określenie kilometrażu wypadku. 

 Adres – kolejnymi danymi umożliwiającymi określenie kilometrażu wypadku uznano 

przypisany dokładny adres posesji, przy której miało miejsce zdarzenie drogowe. 

 

Pomimo prowadzenia szczegółowej weryfikacji dla wielu zdarzeń nie ma możliwości 

przypisania bardzo dokładnej lokalizacji, gdyż nie posiadają one wyżej wymienionych 

charakterystyk określających ich miejsce lub wprowadzone dane w karcie zdarzenia są ze 

sobą sprzeczne. Dla tych zdarzeń określono przybliżone lokalizację w zależności od 

zawartych danych w bazie informacji. Takie podejście pozwoliło na znaczną poprawę 

danych o wypadkach na drogach wojewódzkich.  
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3.3 Weryfikacja przebiegu dróg 

Podobnie jak w roku 2015 autorom pracy nie udało się uzyskać aktualnej mapy dróg 

wojewódzkich dla całej Polski z naniesioną informacją o pikietażu drogi. Tylko trzy na 

szesnaście zarządów posiadają mapę, która umożliwia prowadzenie takich prac 

badawczych: zarządy dróg wojewódzkich w Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie posiadają 

mapy w wersji cyfrowej umożliwiające określenie dokładnego przebiegu drogi wraz 

z informacją o pikietażu. Z tego powodu konieczne okazało się opracowanie przez zespół 

autorski przedmiotowej mapy, wykorzystując dostępne dane.  

 

Do prac nad opracowaniem kompletnej i aktualnej mapy dróg wojewódzkich przystąpiono 

korzystając z danych open street map. Takie podejście wymagało szczegółowej 

weryfikacji uzyskanego grafu, długości, przebiegu oraz naniesienia nowych pikietaży. Do 

tego zadania wykorzystano przesłane, bądź zamieszczone na stronach internetowych 

zarządców dróg, wykazy dróg. Podczas weryfikacji mapy najczęściej poprawianymi 

błędami, wynikającymi głównie z błędnego grafu były: 

 zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej, wynikająca z budowy nowych odcinków, 

przekazania dróg przez GDDKIA; 

 niewłaściwy przebieg drogi wojewódzkiej przez miejscowości; 

 błędy przy określeniu początku i końca drogi wojewódzkiej; 

 błędy w pikietażu przy wspólnym przebiegu dróg wojewódzkich; 

 odwrócony pikietaż; 

 różnice w pikietażu na granicach województw. 

 

Błędy te spowodowały, iż konieczne było szczegółowe analizowanie mapy z przebiegiem 

drogi i pikietażem, do czego wykorzystano informacje zawarte na mapach systemu 

AutoMapa oraz zdjęcia street view na mapie portalu google.com.  

3.4 Podział sieci dróg wojewódzkich na odcinki bazowe 

Po przygotowaniu zweryfikowanej mapy dróg wojewódzkich przystąpiono do podziału 

sieci na odcinki bazowe. Wykorzystano podział opracowany przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, który został przygotowany na potrzeby Generalnego 

Pomiaru Ruchu. Pomiar ten jest prowadzony raz na 5 lat. Do opracowania klasyfikacji 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystano podział przygotowany dla GPR2015.  

 

W analizowanych 16 województwach istniejącą sieć dróg wojewódzkich podzielono na 

2980 odcinków. Każdy z odcinków otrzymał unikalny nr, który stał się łącznikiem 

pomiędzy danymi o sieci drogowej (nr drogi, początku i końca odcinka) oraz danymi 

o natężeniu ruchu. Najczęściej występującymi odcinkami są odcinki o długości do 5 km – 

992 odcinków, od 5,01 do 10 km – 793 odcinków oraz od 10,01 do 15 km – 597 

odcinków. Odcinki w tych przedziałach stanowią 81% ogólnej liczby odcinków. Natomiast 

najmniejsza liczba odcinków występuje w przedziale powyżej 30 km. Stanowi one jedynie 

1,1% liczby wszystkich odcinków. Średnia długość odcinka wynosi 9,33 km (tablica 3.1). 
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Tablica 3.1 Zestawienie informacji o długościach odcinków na drogach wojewódzkich   

Długość odcinka Ilość odcinków % 

0,001 – 5,000 km 1013 34,0 

5,001 – 10,000 km 797 26,7 

10,001 – 15,000 km 600 20,1 

15,001 – 20,000 km 324 10,9 

20,001 – 25,000 km 147 4,9 

25,001 – 30,000 km 62 2,1 

Powyżej 30 km 37 1,2 

Suma 2980 100,0 

Źródło: opracowanie własne 
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4 OCENA RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI NA 

ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH 

4.1 Charakterystyka poligonu badawczego 

Zarządzanie drogami wojewódzkimi w Polsce zostało podzielone pomiędzy zarządy 

poszczególnych województw, zgodnie z przyjętym w 1999 roku podziałem terytorialnym. 

Wyjątek stanowią drogi wojewódzkie w granicach miast na prawach powiatu, gdzie 

zarządcą jest Prezydent Miasta. Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie dróg 

wojewódzkich w powiatach ziemskich.  

 

Łączna długość analizowanej sieci wynosi 27,8 tys. km. Najdłuższa sieć dróg 

wojewódzkich występuje w województwie mazowieckim i wielkopolskim – 2,8 tys. km 

i dolnośląskim – 2,3 tys. km, najkrótsza – w opolskim 0,9 tys. km (tablica 4.1). 

Na podstawie generalnego pomiaru ruchu oraz wskaźników wzrostu oszacowano pracę 

przewozową oraz średnie natężenie ruchu. W latach 2015 – 2017 średni dobowy ruch 

roczny wynosił 3500 P/dobę, praca przewozowa – 106,7 mld pojkm/3 lata 

Tablica 4.1 Długość dróg, praca przewozowa, średnie natężenie ruchu w 2015 – 2017 

Województwo 

Długość dróg 

wojewódzkich 

Praca 
 przewozowa 

Średni 

dobowy 

ruch roczny 

w latach 

2015–2017 

tys. km % 
mld pojkm/ 

3 lata 
% P/dobę 

dolnośląskie 2,27 8,2 8,14 7,6 3280 

kujawsko-pomorskie 1,72 6,2 5,94 5,6 3140 

lubelskie 2,2 7,9 6,90 6,5 2870 

lubuskie 1,54 5,5 3,53 3,3 2090 

łódzkie 1,33 4,8 5,52 5,2 3790 

małopolskie 1,37 4,9 8,46 7,9 5620 

mazowieckie 2,83 10,2 13,28 12,5 4290 

opolskie 0,94 3,4 3,39 3,2 3280 

podkarpackie 1,66 6,0 7,19 6,7 3960 

podlaskie 1,28 4,6 3,36 3,2 2410 

pomorskie 1,73 6,2 7,34 6,9 3870 

śląskie 1,23 4,4 7,46 7,0 5540 

świętokrzyskie 1,05 3,8 4,17 3,9 3630 

warmińsko-mazurskie 1,88 6,8 4,20 3,9 2040 

wielkopolskie 2,77 10,0 12,28 11,5 4040 

zachodniopomorskie 2,04 7,3 5,52 5,2 2470 

SUMA 27,84 100 106,69 100 3500 

Źródło: opracowanie własne na wyników pomiarów GPR2015, sieci OSM 

Na analizowanych drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 odnotowano 14570 

wypadków (są to wypadki, do których w procesie weryfikacji udało się przypisać dane 

o drodze oraz lokalizacji), w których 18187 osób odniosło obrażenia, w tym 5846 ciężkie, 

a 2156 osób poniosło śmierć. Koszt wypadków wynosi prawie 18,1 mld zł (tablica 4.2, rys 

4.1). 
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Największą liczbę wypadków odnotowano w województwach: pomorskim, małopolskim, 

mazowieckim (odpowiednio 1652, 1568, 1505), a najmniej – w województwach: 

opolskim i podlaskim (odpowiednio 265, 298). W związku z dużą korelacją wypadków 

i ofiar rannych, w tych samych województwach odnotowano odpowiednio najwięcej 

i najmniej rannych. W przypadku ofiar śmiertelnych zdecydowanie najwięcej jest ich 

w województwie mazowieckim (258 osób) i wielkopolskim (199 osób). Najmniej ofiar 

śmiertelnych odnotowano w województwach: podlaskim, opolskim (55 osób, 56 osób). 

Tablica 4.2 Zestawienie oszacowanych kosztów jednostkowych strat materialnych i ofiar wypadków 

drogowych w latach 2015 – 2017 

Województwo 
Wypadki Ranni 

Ciężko 

ranni 

Of. 

śmiertelne 

Koszty 

wypadków 

[liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.] 

dolnośląskie 1166 1514 558 136 1701,4 

kujawsko-pomorskie 536 608 255 116 890,0 

lubelskie 678 757 356 124 1154,7 

lubuskie 435 549 275 81 858,4 

łódzkie 1213 1489 260 140 997,3 

małopolskie 1568 2006 512 148 1640,4 

mazowieckie 1505 1846 507 258 1859,8 

opolskie 265 323 106 56 391,3 

podkarpackie 829 1006 246 105 862,2 

podlaskie 298 405 201 55 618,4 

pomorskie 1652 2231 450 138 1478,2 

śląskie 1175 1537 514 122 1565,9 

świętokrzyskie 748 926 209 77 710,9 

warmińsko-mazurskie 740 910 266 89 874,9 

wielkopolskie 1134 1358 470 199 1623,1 

zachodniopomorskie 628 722 244 131 904,0 

SUMA 14570 18187 5429 1975 18130,8 

Rys. 4.1 Liczba wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych w poszczególnych województwach w latach 

2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2 Wypadki ogółem 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.3, rys. 4.2a, rys. 

4.3): 

 Ponad 28% długości dróg wojewódzkich to tzw.  tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 44% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 81% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 87% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 39,6% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.4, rys. 4.2b, rys. 

4.4): 

 Prawie 29% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 49% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, 

na których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 74% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 83% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 36% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

Tablica 4.3 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Tablica 4.4 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 5899,1 815 1009 0 1 52,9 16,1

Małe 5111,2 1306 1503 243 158 999,7 15,0

Średnie 4453,4 1615 1901 475 227 1721,9 12,5

Duże 4549,5 2371 2748 811 375 2883,8 17,8

Bardzo duże 7823,7 8463 11026 3900 1214 12472,5 45,3

Razem 27836,9 14570 18187 5429 1975 18130,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 6678,7 1250 1549 89 43 385,6 19,5

Małe 3336,2 1311 1537 241 141 957,7 16,8

Średnie 4235,1 2444 2843 573 329 2223,7 20,5

Duże 5625,2 3549 4439 1263 503 4318,2 23,8

Bardzo duże 7961,7 6016 7819 3263 959 10245,6 26,0

Razem 27836,9 14570 18187 5429 1975 18130,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.2 Wypadki ogółem – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym 

(b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.3 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, gęstość kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.4 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadki ogółem, koncentracja kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje (tablica 4.5, rys. 4.5a, rys. 4.6): 

 Prawie 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka, 

 Prawie 40% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 74% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 72% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach.  

 Prawie 43% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje (tablica 4.6, rys. 4.5b, rys. 4.7): 

 Ponad 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka, 
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 Prawie 41% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy, 

 Prawie 63% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 72% wypadków z 

udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 Ponad 44% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Tablica 4.5 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Tablica 4.6 Wypadki ogółem – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Rys. 4.5 Wszystkie wypadki – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym 

(b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 6495,5 122 153 121 38 26,4 18,9

Małe 5403,8 447 493 362 179 1262,7 15,0

Średnie 4917,5 770 873 647 304 2291,9 14,9

Duże 5790,8 1520 1743 1326 559 4463,5 24,2

Bardzo duże 5245,1 3181 3906 2973 895 9287,9 33,7

Razem 27852,7 6040 7168 5429 1975 17332,4 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 6677,7 115 131 94 45 459,6 19,4

Małe 5689,1 790 854 622 333 2213,0 29,6

Średnie 4213,9 956 1085 794 360 2685,7 19,0

Duże 5896,0 1814 2275 1692 568 5214,5 23,4

Bardzo duże 5375,9 2365 2823 2227 669 6759,6 15,3

Razem 27852,7 6040 7168 5429 1975 17332,4 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.6 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki ogółem, gęstość poważnych wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.7 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadki ogółem, koncentracja poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.3 Rodzaje wypadków 

4.3.1 Zderzenia czołowe pojazdów 

Wypadki spowodowane zderzeniami czołowymi pojazdów na analizowanych odcinkach 

dróg wojewódzkich w Polsce w latach 2015–2017 stanowiły 14,2% ogólnej liczby 

wypadków oraz 17,3% wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

tych wypadków wyniósł: 20,3% ofiar śmiertelnych i 21,5% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.7, rys. 4.8a, rys. 

4.9): 

 Prawie 18% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 28% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 
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 Prawie 94% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 98% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 67% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.8, rys. 4.8b, rys. 

4.10): 

 Ponad 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 27% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 91% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 95% wypadków z 

udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 Ponad 68% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.7 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Tablica 4.8 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 14234,9 1 1 0 0 0,1 44,2

Małe 4461,5 486 742 0 0 34,9 18,1

Średnie 1414,1 135 199 25 26 125,2 5,3

Duże 2787,5 290 382 144 62 496,9 10,7

Bardzo duże 4938,9 1149 2113 1000 313 3161,5 28,4

Razem 27836,9 2061 3437 1169 401 3818,6 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 14634,4 37 49 15 7 53,8 45,3

Małe 4335,0 515 803 1 2 44,3 18,5

Średnie 1232,4 168 245 46 26 178,0 8,1

Duże 3145,4 414 600 220 98 766,0 15,8

Bardzo duże 4489,7 927 1740 887 268 2776,5 19,0

Razem 27836,9 2061 3437 1169 401 3818,6 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.8 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015–

2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.9 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów, gęstość kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.10 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, zderzenia czołowe pojazdów, koncentracja 

kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.9, rys. 4.11a, rys. 

4.12): 

 Ponad 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 13% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 65% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 69% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 80% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.10, rys. 4.11b, rys. 

4.13): 

 Prawie 10% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 18% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 67% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 70% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 77% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.9 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.10 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.11 Zderzenia czołowe pojazdów – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 18806,4 0 0 0 0 0,0 63,2

Małe 3421,0 169 261 174 78 597,3 11,7

Średnie 1976,8 166 287 179 62 575,7 8,7

Duże 1696,4 212 366 238 82 764,0 9,3

Bardzo duże 1952,1 500 892 578 179 1805,8 13,7

Razem 27852,7 1047 1806 1169 401 3742,9 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 19043,8 19 26 15 7 52,7 63,2

Małe 2445,4 170 287 174 79 602,4 16,4

Średnie 1469,8 137 251 165 48 508,5 7,7

Duże 2158,8 238 463 285 86 883,1 9,6

Bardzo duże 2734,9 483 779 530 181 1696,1 9,8

Razem 27852,7 1047 1806 1169 401 3742,9 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.12 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia czołowe pojazdów, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.13 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, zderzenia czołowe pojazdów, koncentracja 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.3.2 Zderzenia boczne pojazdów 

Wypadki spowodowane zderzeniami bocznymi pojazdów na analizowanych odcinkach 

dróg wojewódzkich w Polsce w latach 2015–2017 stanowiły 28,3% ogólnej liczby 

wypadków oraz 23,8% wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

tych wypadków wyniósł: 19,4% ofiar śmiertelnych i 24,8% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.11, rys. 4.14a, rys. 

4.15): 

 Ponad 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 37% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 98% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 99% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Ponad 58% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.12, rys. 4.14b, rys. 

4.16): 

 Prawie 23% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 36% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 94% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 96% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 Ponad 60% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.11 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.12 Zderzenia boczne pojazdów– Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 10184,8 0 0 0 0 0,0 28,4

Małe 6018,6 763 915 0 0 46,7 22,9

Średnie 1305,0 474 648 16 6 82,6 6,5

Duże 4831,3 824 989 243 91 825,3 17,3

Bardzo duże 5497,3 2057 2744 1088 286 3352,3 31,6

Razem 27836,9 4118 5296 1347 383 4306,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 12676,6 267 312 19 12 88,5 39,2

Małe 4097,2 823 1030 0 0 51,7 15,9

Średnie 1015,3 312 408 31 13 121,9 6,9

Duże 3793,6 898 1111 242 91 829,6 19,5

Bardzo duże 6254,2 1818 2435 1055 267 3215,1 25,2

Razem 27836,9 4118 5296 1347 383 4306,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.14 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.15 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, gęstość kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  32 

Rys. 4.16 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, zderzenia boczne pojazdów, koncentracja kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.13, rys. 4.17a, rys. 

4.18): 

 Ponad 6% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 17% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na których 

należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co 

najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 68% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 74% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 70% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.14, rys. 4.17b, rys. 

4.19): 

 Prawie 10% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 20% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 59% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 70% wypadków z 

udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 Prawie 70% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.13 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.14 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.17 Zderzenia boczne pojazdów – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 16892,9 0 0 0 0 0,0 56,4

Małe 2651,3 125 145 102 36 327,8 8,1

Średnie 3584,0 281 341 249 87 799,2 13,4

Duże 2974,4 414 533 402 125 1256,1 15,2

Bardzo duże 1750,2 616 788 594 135 1750,6 13,6

Razem 27852,7 1436 1807 1347 383 4133,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 17161,4 26 25 19 12 73,8 56,4

Małe 2318,2 163 186 143 54 467,7 15,5

Średnie 2901,5 279 343 237 90 777,3 14,0

Duże 2719,5 386 479 383 83 1116,9 12,2

Bardzo duże 2752,0 582 774 565 144 1698,0 8,8

Razem 27852,7 1436 1807 1347 383 4133,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.18 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, zderzenia boczne pojazdów, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.19 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, zderzenia boczne pojazdów, koncentracja 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.3.3 Wypadnięcie pojazdu z drogi 

Wypadki spowodowane wypadnięciem pojazdu z drogi na analizowanych odcinkach dróg 

wojewódzkich w Polsce w latach 2015 – 2017 stanowiły 11,7% ogólnej liczby wypadków 

oraz 15,0% wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych 

wypadków wyniósł: 19,1% ofiar śmiertelnych i 14,7% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.15, rys. 4.20a, rys. 

4.21): 

 Ponad 14% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka.  

 Prawie 28% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 98% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 98% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach.  
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 69% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.16, rys. 4.20b, rys. 

4.22): 

 Prawie 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 25% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 90% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz 91% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 70% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.15 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.16 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 15232,0 1 2 0 0 0,1 60,1

Małe 3983,3 394 499 0 0 24,9 15,4

Średnie 724,7 72 90 14 9 57,5 2,2

Duże 3958,4 378 367 168 101 639,0 12,8

Bardzo duże 3938,5 861 1098 617 268 2107,7 16,2

Razem 27836,9 1706 2056 799 378 2829,2 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 17308,2 157 174 11 5 46,5 70,3

Małe 2058,9 258 351 0 1 19,2 5,9

Średnie 1470,1 165 177 61 33 225,7 8,7

Duże 2629,9 313 346 153 81 558,3 10,7

Bardzo duże 4369,8 813 1008 574 258 1979,5 11,1

Razem 27836,9 1706 2056 799 378 2829,2 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.20 Wypadnięcie pojazdu z drogi Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015–

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.21 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, gęstość kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.22 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadnięcie pojazdu z drogi, koncentracja 

kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.17, rys. 4.23a, rys. 

4.24): 

 Prawie 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 73% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 76% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 79% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.18, rys. 4.23b, rys. 

4.25): 

 Prawie 8% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Ponad 17% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 71% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 71% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 Ponad 72% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.17 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.18 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 
 

Rys. 4.23 Wypadnięcie pojazdu z drogi – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 19303,7 0 0 0 0 0,0 76,1

Małe 2644,4 123 123 99 46 342,9 6,7

Średnie 1594,2 110 123 94 57 355,2 5,8

Duże 2412,8 254 295 219 108 770,7 9,4

Bardzo duże 1897,7 417 487 387 167 1309,3 8,7

Razem 27852,7 904 1028 799 378 2778,1 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 19484,5 10 15 11 5 38,1 76,1

Małe 886,9 58 63 47 26 170,8 6,6

Średnie 2793,1 220 232 175 80 604,0 12,4

Duże 2497,1 256 281 213 113 766,3 7,3

Bardzo duże 2191,0 360 437 353 154 1198,8 4,3

Razem 27852,7 904 1028 799 378 2778,1 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.24 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadnięcie pojazdu z drogi, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.25 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadnięcie pojazdu z drogi, koncentracja 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.4 Okoliczności wypadków 

4.4.1 Jazda z niebezpieczną prędkością 

Wypadki spowodowane nadmierną prędkością na analizowanych odcinkach dróg 

wojewódzkich w Polsce w latach 2015 – 2017 stanowiły 27,4% ogólnej liczby wypadków 

oraz 28,3% wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych 

wypadków wyniósł: 32,4% ofiar śmiertelnych i 30,9% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.19, rys. 4.26a, rys. 

4.27): 

 Prawie 24% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 38% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 
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 Ponad 93% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 95% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 52% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje (tablica 4.20, rys. 4.26b, rys. 

4.28): 

 Ponad 23% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 40% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 91% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 93% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 

 52% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

Tablica 4.19 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.20 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 8789,1 1 1 0 0 0,1 30,1

Małe 5595,1 823 1102 0 1 56,2 22,1

Średnie 2836,2 389 506 88 42 326,3 8,4

Duże 3960,8 678 799 248 111 874,1 14,4

Bardzo duże 6655,8 2106 3028 1339 485 4391,5 31,6

Razem 27836,9 3997 5436 1675 639 5648,1 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 10760,3 188 220 16 9 69,3 39,6

Małe 3719,7 665 925 2 0 49,4 13,7

Średnie 2254,6 475 621 98 49 371,5 13,5

Duże 4605,2 949 1212 377 156 1297,9 20,5

Bardzo duże 6497,2 1720 2458 1182 425 3860,0 19,5

Razem 27836,9 3997 5436 1675 639 5648,1 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.26 Jazda z niebezpieczną prędkością Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.27 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, Jazda z niebezpieczną prędkością, gęstość kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.28 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, Jazda z niebezpieczną prędkością, koncentracja 

kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.21, rys. 4.29a, rys. 

4.30): 

 9% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 

 Prawie 26% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 77% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 79% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 63% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.22, rys. 4.29b, rys. 

4.31): 

 Prawie 14% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka, 
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 Prawie 29% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 72% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 74% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach 

 Ponad 61% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.21 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.22 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.29 Jazda z niebezpieczną prędkością – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 14445,0 0 0 0 0 0,0 53,2

Małe 3193,7 148 193 136 56 458,2 8,7

Średnie 3111,1 234 288 223 91 745,0 11,0

Duże 4607,6 600 793 565 237 1900,8 19,2

Bardzo duże 2495,4 728 1064 751 255 2392,8 14,7

Razem 27852,7 1710 2338 1675 639 5496,7 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 14758,6 19 24 16 9 59,2 53,2

Małe 2347,4 163 226 151 70 523,9 15,9

Średnie 2768,6 279 385 261 101 859,5 13,7

Duże 4205,0 523 696 501 209 1682,7 15,0

Bardzo duże 3773,1 726 1007 746 250 2371,5 8,9

Razem 27852,7 1710 2338 1675 639 5496,7 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.30 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, Jazda z niebezpieczną prędkością, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.31 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, Jazda z niebezpieczną prędkością, koncentracja 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.4.2 Wypadki w porze nocnej 

Wypadki w porze nocnej na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich w Polsce 

w latach 2015 – 2017 stanowiły 24,3% ogólnej liczby wypadków oraz 29,2% wypadków 

poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków wyniósł: 37,1% 

ofiar śmiertelnych i 26,1% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.23, rys. 4.32a, rys. 

4.33): 

 Prawie 15% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 30% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 82% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 90% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach, 
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 Prawie 54% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.24, rys. 4.32b, rys. 

4.4): 

 Prawie 18% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 32% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 82% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 86% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 55% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.23 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.24 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 10481,7 1 1 0 0 0,1 31,2

Małe 4414,5 649 818 1 0 43,4 18,2

Średnie 4502,7 529 525 143 129 647,1 15,6

Duże 4284,3 818 878 312 197 1213,9 17,7

Bardzo duże 4153,7 1538 1906 960 407 3263,9 24,1

Razem 27836,9 3535 4128 1416 733 5168,3 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 12388,2 181 207 25 7 86,4 39,6

Małe 2858,2 537 693 3 3 48,0 11,1

Średnie 3577,5 669 740 172 122 710,4 21,4

Duże 4098,9 853 906 352 219 1357,8 18,9

Bardzo duże 4914,2 1295 1582 864 382 2965,7 15,7

Razem 27836,9 3535 4128 1416 733 5168,3 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.32 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.33 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, gęstość kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.34 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadki w porze nocnej, koncentracja kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.25, rys. 4.5a, rys. 

4.36): 

 Prawie 10% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 17% długości wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na których 

należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co 

najmniej o 2 klasy 

 Ponad 62% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 68% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 67% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.26, rys. 4.35b, rys. 

4.37): 

 Prawie 11% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka 
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 Prawie 18% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy,. 

 Ponad 51% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz 56% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach 

 Prawie 69% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.25 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.26 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 
 

Rys. 4.35 Wypadki w porze nocnej – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 14874,9 0 0 0 0 0,0 49,6

Małe 3793,0 200 212 152 92 572,8 12,0

Średnie 4347,0 403 405 298 185 1129,9 17,3

Duże 2100,7 311 315 239 141 890,1 9,7

Bardzo duże 2737,1 848 961 727 315 2463,5 18,1

Razem 27852,7 1762 1893 1416 733 5056,3 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 15183,5 26 30 25 7 77,2 49,6

Małe 3929,2 334 352 258 159 975,2 25,6

Średnie 3812,7 444 490 340 190 1245,0 16,2

Duże 1981,0 308 336 241 132 876,1 7,3

Bardzo duże 2946,3 650 685 552 245 1882,8 8,0

Razem 27852,7 1762 1893 1416 733 5056,3 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.36 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, wypadki w porze nocnej, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.37 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, wypadki w porze nocnej, koncentracja poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5 Grupy ryzyka uczestników ruchu 

4.5.1 Piesi 

Wypadki z pieszymi na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich w Polsce w latach 

2015 – 2017 stanowiły 17,8% ogólnej liczby wypadków oraz 22,8% wypadków 

poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków wyniósł: 26,7% 

ofiar śmiertelnych i 16,7% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.27, rys. 4.38a, rys. 

4.39): 

 Prawie 12% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 25% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 
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 Ponad 86% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 93% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 66% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.28, rys. 4.38b, rys. 

4.40): 

 Ponad 14% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 26% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 85% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 91% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

Ponad 66% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.27 Piesi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla miary 

GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.28 Piesi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego dla 

miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 15000,2 1 1 0 0 0,1 46,0

Małe 3244,5 416 436 1 0 25,8 14,0

Średnie 2756,2 251 190 58 72 307,3 10,1

Duże 3637,7 471 320 163 166 774,2 15,3

Bardzo duże 3198,3 1455 1272 669 285 2321,4 21,4

Razem 27836,9 2594 2219 891 523 3428,7 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 16852,4 173 174 17 3 57,1 54,5

Małe 1601,1 297 315 1 1 21,5 6,4

Średnie 2114,6 281 219 66 75 331,8 14,1

Duże 3332,1 551 406 191 158 831,8 16,4

Bardzo duże 3936,7 1292 1105 616 286 2186,5 15,3

Razem 27836,9 2594 2219 891 523 3428,7 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.38 Piesi Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym (b) KKW 

w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.39 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, piesi, gęstość kosztów wypadków na drogach 

wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  56 

Rys. 4.40 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, piesi, koncentracja kosztów wypadków na 

drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.29, rys. 4.41a, rys. 

4.6): 

 Prawie 8% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 15% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 69% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 79% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 74% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.30, rys. 4.41b, rys. 

4.43): 

 Prawie 9% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Ponad 17% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 65% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 74% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach 

 Prawie 75% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.29 Piesi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla miary 

GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.30 Piesi – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego dla 

miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.41 Piesi – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym (b) KPW w 

zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 18247,2 0 0 0 0 0,0 60,5

Małe 2394,8 107 58 57 50 262,3 8,0

Średnie 3046,8 238 134 128 114 573,5 12,3

Duże 1953,2 247 146 135 116 586,3 9,4

Bardzo duże 2210,6 783 599 571 243 1937,5 16,5

Razem 27852,7 1375 937 891 523 3359,6 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 18462,0 20 18 17 3 48,7 60,5

Małe 2278,4 155 86 82 75 370,4 15,5

Średnie 2309,8 236 138 135 104 576,1 11,9

Duże 2370,1 312 207 185 138 763,9 9,9

Bardzo duże 2432,3 652 488 472 203 1600,5 8,9

Razem 27852,7 1375 937 891 523 3359,6 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.42 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, piesi, gęstość poważnych wypadków na drogach 

wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.43 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, piesi, koncentracja poważnych wypadków na 

drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.2 Rowerzyści 

Wypadki z udziałem rowerzystów na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich w 

Polsce w latach 2015–2017 stanowiły 17,8% ogólnej liczby wypadków oraz 10,3% 

wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków 

wyniósł: 9,1% ofiar śmiertelnych i 8,3% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.31, rys. 4.44a, rys. 

4.45): 

 Ponad 12% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 22% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 99% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz 100% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Prawie 77% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.32, rys. 4.44b, rys. 

4.46): 

 Ponad 13% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 20% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 94% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 97% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 78% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.31 Rowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla 

miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Tablica 4.32 Rowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego 

dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 21808,5 0 0 0 0 0,0 80,6

Małe 1573,8 62 38 38 24 145,0 4,8

Średnie 1657,9 103 75 75 30 246,5 6,2

Duże 1870,3 198 142 138 61 476,7 8,8

Bardzo duże 942,1 256 201 196 64 628,6 6,2

Razem 27852,7 619 456 447 179 1496,9 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 21995,0 10 6 6 4 23,7 80,6

Małe 717,7 41 27 27 14 95,9 5,9

Średnie 2109,0 153 119 114 40 366,3 10,2

Duże 1183,2 115 86 84 33 279,6 4,5

Bardzo duże 1847,8 300 218 216 88 731,3 5,6

Razem 27852,7 619 456 447 179 1496,9 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.44 Rowerzyści – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym (b) KKW 

w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.45 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, rowerzyści – gęstość kosztów wypadków na drogach 

wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.46 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, rowerzyści, koncentracja kosztów wypadków na 

drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.33, rys. 4.47a, rys. 

4.48): 

 Ponad 3% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 10% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 70% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 75% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 84% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.34, rys. 4.47b, rys. 

4.49): 

 Prawie 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 11% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 68% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 67% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 82% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.33 Rowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla 

miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.34 Rowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego 

dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.47 Rowerzyści – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym (b) KPW 

w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 21808,5 0 0 0 0 0,0 80,6

Małe 1573,8 62 38 38 24 145,0 4,8

Średnie 1657,9 103 75 75 30 246,5 6,2

Duże 1870,3 198 142 138 61 476,7 8,8

Bardzo duże 942,1 256 201 196 64 628,6 6,2

Razem 27852,7 619 456 447 179 1496,9 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 21995,0 10 6 6 4 23,7 80,6

Małe 717,7 41 27 27 14 95,9 5,9

Średnie 2109,0 153 119 114 40 366,3 10,2

Duże 1183,2 115 86 84 33 279,6 4,5

Bardzo duże 1847,8 300 218 216 88 731,3 5,6

Razem 27852,7 619 456 447 179 1496,9 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.48 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, rowerzyści, gęstość poważnych wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.49 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, rowerzyści, koncentracja poważnych wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.3 Motocykliści i motorowerzyści 

Wypadki z udziałem motocyklistów i motorowerzystów na analizowanych odcinkach dróg 

wojewódzkich w Polsce w latach 2015 – 2017 stanowiły 11,3% ogólnej liczby wypadków 

oraz 14,0% wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych 

wypadków wyniósł: 10,5% ofiar śmiertelnych i 13,1% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.35, rys. 4.50a, rys. 

4.51): 

 Ponad 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 28% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 100% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych i wypadków z udziałem ofiar 

ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 71% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.36, rys. 4.50b, rys. 

4.52): 

 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 

 Prawie 26% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 93% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 96% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 71% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.35 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.36 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 15422,7 4 4 0 0 0,2 51,4

Małe 4337,5 419 449 0 0 24,1 17,5

Średnie 324,0 96 102 2 1 14,9 1,8

Duże 2381,6 176 161 81 27 260,6 7,8

Bardzo duże 5371,2 957 879 604 174 1928,4 28,3

Razem 27836,9 1652 1595 687 202 2228,1 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 17809,7 198 199 5 6 38,6 63,3

Małe 1988,7 279 301 0 0 16,3 6,7

Średnie 877,8 130 136 25 9 89,4 5,9

Duże 2705,0 331 308 171 50 540,4 15,6

Bardzo duże 4455,7 714 651 486 137 1543,4 15,2

Razem 27836,9 1652 1595 687 202 2228,1 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.50 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, 

indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.51 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, gęstość kosztów 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.52 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, motocykliści i motorowerzyści, koncentracja 

kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.37, rys. 4.53a, rys. 

4.54): 

 Prawie 8% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 13% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na których 

należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co 

najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 69% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 73% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 78% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.38, rys. 4.53b, rys. 

4.55): 

 Ponad 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 69% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 68% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach 

 Prawie 81% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.37 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.38 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy 

ryzyka indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.53 Motocykliści i motorowerzyści – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, 

indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 –

2017 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 19943,1 0 0 0 0 0,0 70,5

Małe 1839,8 72 61 55 16 174,1 6,0

Średnie 2447,6 161 140 130 47 445,3 8,9

Duże 1493,9 146 124 120 37 382,6 7,4

Bardzo duże 2128,2 464 408 382 102 1179,6 13,9

Razem 27852,7 843 733 687 202 2181,6 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 20089,7 12 6 5 6 28,2 70,5

Małe 2363,4 164 153 141 32 434,3 16,5

Średnie 1066,3 93 75 72 25 236,7 5,2

Duże 2356,8 243 198 187 73 630,9 9,1

Bardzo duże 1976,5 331 301 282 66 851,6 5,4

Razem 27852,7 843 733 687 202 2181,6 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.54 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, motocykliści i motorowerzyści, gęstość poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.55 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, motocykliści i motorowerzyści, koncentracja 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.4 Dzieci 

Wypadki z udziałem dzieci na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich w Polsce 

w latach 2015 – 2017 stanowiły 7,7% ogólnej liczby wypadków oraz 6,5% wypadków 

poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków wyniósł: 6,6% 

ofiar śmiertelnych i 9,3% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.39, rys. 4.56a, rys. 

4.57): 

 Prawie 11% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 15% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 100% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych i wypadków z udziałem ofiar ciężko 

rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Ponad 83% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.40, rys. 4.56b, rys. 

4.58): 

 Prawie 11% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 14% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 ponad 97% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 98% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 85% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.39 Dzieci – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla 

miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.40 Dzieci – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego dla 

miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 19403,6 2 2 0 0 0,1 66,9

Małe 3745,7 292 321 0 0 21,5 14,2

Średnie 658,8 175 214 0 0 15,4 4,9

Duże 1108,6 141 166 27 4 119,3 4,5

Bardzo duże 2920,2 510 571 241 35 1433,9 16,3

Razem 27836,9 1120 1274 268 39 1590,2 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 21628,8 160 168 5 1 44,3 77,0

Małe 2065,6 289 338 0 0 23,8 8,8

Średnie 353,6 82 107 0 0 10,4 1,3

Duże 741,4 90 96 18 9 107,3 5,1

Bardzo duże 3047,5 499 565 245 29 1404,4 14,5

Razem 27836,9 1120 1274 268 39 1590,2 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.56 Dzieci – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym (b) KKW w 

zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.57 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, dzieci, gęstość kosztów wypadków na drogach 

wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.58 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, dzieci, koncentracja kosztów wypadków na 

drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.41, rys. 4.59a, rys. 

4.60): 

 4% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 

 Prawie 8% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 64% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 78% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 89% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje (tablica 4.42, rys. 4.59b, rys. 

4.61): 

 Ponad 3% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 6% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 46% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 60% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 90% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.41 Dzieci – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego dla 

miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.42 Dzieci – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka indywidualnego dla 

miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.59 Dzieci – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym (b) KPW 

w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 23925,9 0 0 0 0 0,0 87,0

Małe 783,7 29 28 20 8 113,6 3,0

Średnie 1013,6 62 66 40 6 229,0 3,9

Duże 1001,8 84 91 53 9 340,3 5,1

Bardzo duże 1127,6 218 250 155 16 847,6 7,8

Razem 27852,7 393 435 268 39 1530,5 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 24104,3 9 9 5 1 34,1 87,0

Małe 1018,4 64 69 39 12 261,4 7,7

Średnie 1093,2 90 98 63 8 368,0 5,9

Duże 760,4 83 99 57 6 318,2 3,3

Bardzo duże 876,3 147 160 104 12 548,7 2,8

Razem 27852,7 393 435 268 39 1530,5 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.60 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, dzieci, gęstość poważnych wypadków na drogach 

wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.61 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, dzieci, koncentracja poważnych wypadków na 

drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.5 Osoby starsze 

Wypadki z udziałem osób starszych na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich 

w Polsce w latach 2015 – 2017 stanowiły 22,1% ogólnej liczby wypadków oraz 26,2% 

wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków 

wyniósł: 32,7% ofiar śmiertelnych i 23,9% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.43, rys. 4.62a, rys. 

4.63): 

 Prawie 22% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 36% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na których 

należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co 

najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 95% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 96% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Prawie 58% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.44, rys. 4.62b, rys. 

4.64): 

 Prawie 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 32% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 83% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 90% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 59% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.43 Osoby starsze – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.44 Osoby starsze – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 11330,1 0 0 0 0 0,0 33,4

Małe 4725,8 621 667 0 0 41,2 19,6

Średnie 1759,2 204 191 37 30 168,6 5,4

Duże 4032,7 521 424 159 126 728,5 15,0

Bardzo duże 5989,2 1871 1675 841 422 3750,5 33,4

Razem 27836,9 3217 2957 1037 578 4688,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld pojkm/3 

lata]

Bardzo małe 13459,7 204 199 21 12 96,2 42,8

Małe 2883,8 507 553 0 0 34,8 10,7

Średnie 2541,5 429 380 88 84 434,5 15,9

Duże 3744,3 669 562 223 158 1014,3 17,4

Bardzo duże 5207,6 1408 1263 705 324 3109,0 19,9

Razem 27836,9 3217 2957 1037 578 4688,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.62 Osoby starsze – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym 

(b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.63 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, osoby starsze, gęstość kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  80 

Rys. 4.64 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, osoby starsze, koncentracja kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.45, rys. 4.65a, rys. 

4.66): 

 Prawie 10% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 19% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 70% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 76% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 68% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.46, rys. 4.65b, rys. 

4.67): 

 Ponad 9% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 Prawie 22% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 64% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 72% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 68% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Tablica 4.45 Osoby starsze – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka społecznego 

dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.46 Osoby starsze – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.65 Osoby starsze – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym 

(b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 16142,9 0 0 0 0 0,0 53,6

Małe 2732,5 123 84 74 50 343,0 7,9

Średnie 3740,1 291 204 174 124 846,6 14,2

Duże 2494,4 316 230 201 133 952,4 12,0

Bardzo duże 2742,6 855 678 588 271 2437,7 18,9

Razem 27852,7 1585 1196 1037 578 4579,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 16409,9 30 22 21 12 85,9 53,6

Małe 2520,5 179 119 100 82 514,3 16,5

Średnie 2919,3 274 199 171 115 809,4 13,9

Duże 3482,1 496 391 330 179 1510,0 14,7

Bardzo duże 2520,9 606 465 415 190 1660,2 8,0

Razem 27852,7 1585 1196 1037 578 4579,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.66 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, osoby starsze, gęstość poważnych wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.67 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, osoby starsze, koncentracja poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.6 Młodzi kierowcy 

Wypadki z udziałem młodych kierowców na analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich 

w Polsce w latach 2015–2017 stanowiły 20,1% ogólnej liczby wypadków oraz 19,2% 

wypadków poważnych. Udział ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków 

wyniósł: 19,2% ofiar śmiertelnych i 21,9% ofiar ciężko rannych.  

 

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.51, rys. 4.74a, rys. 

4.75): 

 16% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 

 Ponad 28% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 91% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 93% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Prawie 56% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje (tablica 4.52, rys. 4.74b, rys. 

4.76): 

 13% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 

 Ponad 26% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 85% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 84% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 61% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.47 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.48 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 11524,2 2 2 0 0 0,1 37,2

Małe 4017,9 333 401 0 0 20,4 13,2

Średnie 4435,4 867 1157 85 33 331,5 20,2

Duże 3410,5 530 700 233 65 729,8 13,5

Bardzo duże 4448,8 1199 1784 869 282 2771,9 22,6

Razem 27836,9 2931 4044 1187 380 3853,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 13847,0 203 235 15 2 52,7 47,9

Małe 3176,6 566 753 0 0 37,1 13,4

Średnie 3642,6 710 960 176 57 590,1 19,9

Duże 3562,2 652 864 333 88 1027,5 14,5

Bardzo duże 3608,6 800 1232 663 233 2146,4 11,1

Razem 27836,9 2931 4044 1187 380 3853,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.68 Młodzi kierowcy – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GKW, indywidualnym 

(b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.69 Mapa ogólnego ryzyka społecznego,młodzi kierowcy, gęstość kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.70 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, młodzi kierowcy, koncentracja kosztów wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.53, rys. 4.77a, rys. 

4.78): 

 Prawie 8% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 15% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 66% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 67% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 74% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.54, rys. 4.77b, rys. 

4.79): 

 Ponad 9% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 
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 18% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na których 

należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co 

najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 65% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz 63% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 73% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.49 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.50 Młodzi kierowcy – Zestawienie liczby odcinków z podziałem na klasy ryzyka 

indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.71 Młodzi kierowcy – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) GPW, indywidualnym 

(b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 17658,5 30 47 32 7 9,2 63,9

Małe 2955,9 135 199 149 36 453,3 9,2

Średnie 3044,3 229 301 209 88 726,5 10,8

Duże 2079,2 258 352 257 97 829,4 9,8

Bardzo duże 2114,8 510 762 540 152 1670,7 13,0

Razem 27852,7 1162 1661 1187 380 3689,1 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 17716,6 13 20 15 2 96,8 63,1

Małe 2502,3 174 249 178 60 554,1 16,2

Średnie 2621,7 235 340 246 73 737,6 11,6

Duże 2429,1 288 417 298 85 876,4 9,1

Bardzo duże 2583,0 452 635 450 160 1424,3 6,7

Razem 27852,7 1162 1661 1187 380 3689,1 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.72 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, młodzi kierowcy, gęstość poważnych wypadków 

na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.73 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, młodzi kierowcy, koncentracja poważnych 

wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.5.7 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu 

Wypadki spowodowane przez uczestników będących pod wpływem alkoholu na 

analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich w Polsce w latach 2015 – 2017 stanowiły 

7,7% ogólnej liczby wypadków oraz 9,6% wypadków poważnych. Udział ofiar 

śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków wyniósł: 10,2% ofiar śmiertelnych i 9,2% 

ofiar ciężko rannych.  

Kryterium gęstości kosztów wypadków (GKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GKW wskazuje, że (tablica 4.51, rys. 4.74a, rys. 

4.75): 

 Ponad 14% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Ponad 21% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 99% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 94% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 
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 Ponad 78% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji kosztów wypadków (KKW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KKW wskazuje, że (tablica 4.52, rys. 4.74b, rys. 

4.76): 

 Prawie 13%długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 20% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 96% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 95% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 78% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego i małego 

ryzyka. 

Tablica 4.51 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby odcinków z podziałem 

na klasy ryzyka społecznego dla miary GKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.52 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby odcinków z podziałem 

na klasy ryzyka indywidualnego dla miary KKW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 18084,5 2 2 0 0 0,1 65,1

Małe 3485,6 309 375 0 0 19,0 13,9

Średnie 361,4 73 103 3 2 16,5 2,0

Duże 1949,9 125 128 58 37 226,0 6,1

Bardzo duże 3955,5 611 709 439 163 1439,1 19,5

Razem 27836,9 1120 1317 500 202 1700,7 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 18621,6 38 43 7 2 23,5 68,1

Małe 3082,3 315 389 0 0 19,6 12,4

Średnie 620,7 67 86 20 7 67,3 4,6

Duże 1921,0 212 222 99 46 348,0 10,5

Bardzo duże 3591,3 488 577 374 147 1242,2 11,1

Razem 27836,9 1120 1317 500 202 1700,7 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.74 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) 

GKW, indywidualnym (b) KKW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 

2015 – 2017 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4.75 Mapa ogólnego ryzyka społecznego,  sprawca wypadku  pod wpływem  alkoholu, gęstość 

kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.76 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

koncentracja kosztów wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015–2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kryterium gęstości poważnych wypadków (GPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium GPW wskazuje, że (tablica 4.53, rys. 4.77a, rys. 

4.78): 

 Prawie 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym 

poziomie ryzyka. 

 Prawie 11% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Ponad 72% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz prawie 74% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Prawie 84% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

 

Kryterium koncentracji poważnych wypadków (KPW). Klasyfikacja wybranych dróg 

wojewódzkich pod względem kryterium KWP wskazuje, że (tablica 4.54, rys. 4.77b, rys. 

4.79): 

 7% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne odcinki, o najwyższym poziomie 

ryzyka. 
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 Prawie 12% długości dróg wojewódzkich to tzw. czarne i czerwone odcinki, na 

których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu 

ryzyka co najmniej o 2 klasy. 

 Prawie 65% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ponad 63% wypadków 

z udziałem ofiar ciężko rannych ma miejsce na czarnych i czerwonych odcinkach. 

 Ponad 83% analizowanej sieci dróg wojewódzkich spełnia kryteria bardzo małego 

i małego ryzyka. 

Tablica 4.53 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby odcinków z podziałem 

na klasy ryzyka społecznego dla miary GPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Tablica 4.54 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie liczby odcinków z podziałem 

na klasy ryzyka indywidualnego dla miary KPW na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Rys. 4.77 Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu – Zestawienie danych o ryzyku społecznym (a) 

GPW, indywidualnym (b) KPW w zależności od klasy ryzyka na drogach wojewódzkich w latach 

2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 21776,5 0 0 0 0 0,0 80,8

Małe 1579,5 66 81 59 27 203,8 4,5

Średnie 1448,9 86 96 73 29 243,5 5,9

Duże 1233,8 103 97 81 35 274,3 4,9

Bardzo duże 1813,9 322 370 287 111 945,2 10,6

Razem 27852,7 577 644 500 202 1666,8 106,7

Poziom ryzyka

Długość Wypadki Ranni Ciężko ranni
Of. 

Śmiertelne
Koszty

Praca 

przewozowa

[km] [liczba] [liczba] [liczba] [liczba] [mln zł.]
[ mld 

pojkm/3 lata]

Bardzo małe 21920,4 8 9 7 2 21,7 80,8

Małe 1251,3 83 94 69 29 233,1 10,0

Średnie 1484,8 110 128 108 40 350,6 6,8

Duże 1255,1 103 111 88 34 289,3 4,1

Bardzo duże 1941,0 273 302 228 97 772,1 5,0

Razem 27852,7 577 644 500 202 1666,8 106,7

Poziom ryzyka
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Rys. 4.78 Mapa ogólnego ryzyka społecznego, Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, gęstość 

poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.79 Mapa ogólnego ryzyka indywidualnego, Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu, 

koncentracja poważnych wypadków na drogach wojewódzkich w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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5 WNIOSKI I REKOMENDACJE 

5.1 Wnioski 

Przeprowadzone badania, analizy i prace studialne umożliwiły przeprowadzenie 

wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na powiatach odcinkach dróg 

wojewódzkich. 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. Wiedza o rozkładzie poziomu zagrożenia poważnymi wypadkami na 

sieci dróg wojewódzkich ma zatem bardzo duże znaczenie dla racjonalnego 

podejmowania decyzji dotyczących działań zmniejszających poziom zagrożenia.  

2. Brak informacji o wypadkach poważnych i ofiarach ciężko rannych w corocznych 

raportach policyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, 

w województwach i w powiatach, powoduje, że problem ten jest niezauważalny 

przez zarządy drogowe, polityków, media, a co za tym idzie także przez 

społeczeństwo. Przyjęcie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych jako 

podstawowej miary ryzyka zagrożeń wypadkami poważnymi na sieci dróg 

wojewódzkich jest dobrym rozwiązaniem, gdyż: 

 w Komisji Europejskiej trwają prace nad uwzględnieniem problemu ofiar 

ciężko rannych w kolejnym europejskim programie brd, 

 konsekwencje wypadków z ofiarami ciężko rannymi są prawie tak samo 

poważne jak wypadki z ofiarami śmiertelnymi, 

 jest znacznie większy dostęp do statystyk poważnych wypadków, 

umożliwiający bardziej racjonalne podejmowanie decyzji inwestycyjnych.  

3. Przygotowanie map ryzyka zagrożeń wypadkami na sieci dróg wojewódzkich 

nastręczyło wielu problemów spowodowanych: 

 brakiem ogólnopolskiej mapy (w wersji cyfrowej) z aktualnym przebiegiem 

i pikietażem dróg wojewódzkich, 

 brakiem w zarządach dróg wojewódzkich dokładnych, interaktywnych map 

z przebiegiem dróg i z podziałem tych dróg na odcinki referencyjne (tylko 

w trzech województwach takie mapy istnieją), 

 brakiem lub błędami w lokalizacji wypadków drogowych (np. błędny numer 

drogi, nieaktualny przebieg drogi wojewódzkiej itd.) na sieci dróg 

wojewódzkich, 

 brakiem precyzyjnych urządzeń GPS umożliwiających automatyczne 

zapisywanie pozycji zdarzenia z możliwością transferu danych do bazy 

danych SEWIK, 

 brakiem elektronicznych kart wypadków, wspierających pracę Policji na 

miejscu zdarzenia, umożliwiających automatyczne zapisywanie wybranych 

informacji (np. miejsce zdarzenia, nr drogi, czas zdarzenia, okoliczności 

itd.) z możliwością transferu danych do bazy danych SEWIK. 

4. Drogi wojewódzkie, zarządzane przez samorządy wojewódzkie, są ważnym 

elementem sieci drogowej kraju, ponieważ: stanowią ok 11% długości sieci dróg 

twardych, przenoszą ok. 10% ruchu drogowego. W konsekwencji na tych drogach 

występuje: 14,6% wypadków, 15,2% rannych i 22,5% ofiar śmiertelnych. 

Świadczy to o dużym ryzyku stania się na ich odcinkach ofiarą śmiertelną.  

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

okresu analiz (lata 2012 – 2014) liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 

w analizowanym okresie (w latach 2015 – 2017) na sieci dróg wojewódzkich 

zarządzanych przez samorządy województw: 

 ogółem zmniejszyła się o 5,1%,  

 największe zmniejszenia (o ponad 16,3%) dotyczą wypadków z udziałem 

pieszych, 
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 duże zmniejszenia (o 11–15%) dotyczą wypadków z udziałem 

rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów oraz sprawców wypadków 

pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

 małe zmniejszenia (o 3 – 7%) dotyczą zderzeń bocznych pojazdów, 

wypadnięcia pojazdu z drogi, wypadków zaistniałych w porze nocnej oraz 

wypadków z udziałem dzieci, 

 w przypadku zderzeń czołowych pojazdów, oraz wypadków z udziałem 

osób starszych nastąpiło zwiększenie (o 6 – 8%) liczby ofiar śmiertelnych 

i ciężko rannych w poważnych wypadkach.  

6. Ocena ryzyka zagrożeń wypadkami poważnymi kryterium gęstości poważnych 

wypadków (GPW) wskazuje, że:  

 na 19% długości sieci dróg wojewódzkich (5,2 tys. km) występuje bardzo 

duże ryzyko stania się ofiarą poważnego wypadku drogowego; są to tzw. 

czarne odcinki, tj. odcinki o nieakceptowanym poziomie ryzyka,  

 ponad 50% wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych i ciężko rannych oraz 

kosztów wypadków ma miejsce na czarnych odcinkach dróg wojewódzkich. 

7. Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria oceny ryzyka wypadków na analizowanej 

sieci dróg w poszczególnych województwach stwierdzono, że: 

 w przypadku oceny ryzyka społecznego (istotnego dla zarządców dróg), 

biorąc pod uwagę kryterium gęstości poważnych wypadków GPW, tzw. 

czarne odcinki dróg o niedopuszczalnym poziomie ryzyka poważnych 

wypadków stanowią:  

 48 – 50% długości sieci dróg wojewódzkich, w dwóch województwach: 

małopolskim i śląskim, 

 20 – 30% długości sieci dróg wojewódzkich w trzech województwach: 

pomorskim, świętokrzyskim i mazowieckim; 

 w przypadku ryzyka indywidualnego (istotnego dla pojedynczych 

użytkowników drogi), biorąc pod uwagę kryterium koncentracji poważnych 

wypadków KPW, tzw. czarne odcinki dróg o niedopuszczalnym poziomie 

ryzyka poważnych wypadków stanowią:  

 30 – 32% długości sieci dróg wojewódzkich, w trzech województwach: 

warmińsko-mazurskim, lubuskim i śląskim, 

 ponad 20 – 23% długości sieci dróg wojewódzkich w czterech 

województwach: mazowieckim, lubelskim, pomorskim i dolnośląskim. 

8. Przeprowadzone analizy poszczególnych rodzajów zagrożeń wypadkami 

poważnymi na sieci dróg wojewódzkich w poszczególnych województwach 

wskazują, że: 

 w przypadku oceny ryzyka społecznego (istotnego dla zarządców dróg), 

biorąc pod uwagę kryterium gęstości poważnych wypadków GPW, tzw. 

czarne odcinki dróg o niedopuszczalnym poziomie ryzyka poważnych 

wypadków stanowią 3 – 10% długości sieci dróg wojewódzkich:  

 najwięcej (9 – 10%) w przypadku wypadków z udziałem pieszych 

i wypadków z udziałem osób starszych, 

 najmniej (3 – 4%) w przypadku wypadków z udziałem rowerzystów 

i dzieci; 

 w przypadku ryzyka indywidualnego (istotnego dla pojedynczych użytkowników 

drogi), biorąc pod uwagę kryterium koncentracji poważnych wypadków KPW, 

tzw. czarne odcinki dróg o niedopuszczalnym poziomie ryzyka poważnych 

wypadków stanowią 3 – 14% długości sieci długości sieci dróg wojewódzkich: 

 najwięcej (14%) w przypadku wypadków spowodowanych jazdą 

z niebezpieczną prędkością,  

 najmniej (3%) w przypadku wypadków z udziałem dzieci. 
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5.2 Rekomendacje 

Przeprowadzone badania, analizy i prace studialne oraz przedstawione w sposób 

syntetyczny wnioski wymagają podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do 

zmniejszenia zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na odcinkach dróg 

wojewódzkich w Polsce. Uzyskane wyniki badań i prowadzone przez zespól autorski 

badania pozwalają na sformułowanie następujących rekomendacji: 

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

wojewódzkich programów brd należy podjąć lub zintensyfikować działania 

zmierzające do zmniejszenia liczby poważnych wypadków drogowych 

i zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych tych wypadków. 

W pierwszej kolejności działaniami usprawniającymi (naprawczymi) należy 

objąć tzw. czarne odcinki dróg o nieakceptowanym poziomie ryzyka. 

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

poważnych i ofiarach ciężko rannych należy: 

 usprawnić system zbierania i gromadzenie danych o poważnych 

wypadkach,  

 rozwinąć w policyjnych raportach zapisy poświęcone poważnym wypadkom 

i ofiarom ciężko rannym, 

 opracować (na podstawie badań i projektów pilotażowych) zestaw działań 

dotyczących zapobiegania poważnym wypadkom drogowym poprzez 

skupienie się na narzędziach i technikach, które mogłyby wyeliminować 

występowanie lub ograniczyć stopień obrażeń uczestników wypadków 

poważnych poprzez odpowiednie wyposażenie pojazdów, budowę 

bezpiecznej infrastruktury drogowej), a także poprzez usprawnienie 

pierwszej pomocy i systemu ratownictwa drogowego. 

3. Dla usprawnienia prowadzenia ocen ryzyka na sieci dróg wojewódzkich 

w następnych okresach należy:  

 opracować ogólnopolskie mapy (w wersji cyfrowej) z aktualnym 

przebiegiem i pikietażem dróg wojewódzkich, 

 wprowadzić elektroniczne karty wypadków i wyposażyć służby policji 

drogowej w dobry sprzęt komputerowy i urządzenia GPS umożliwiające 

automatyczne zapisywanie i przesyłanie danych do bazy, co pozwoli na 

większy i szybszy dostęp do danych oraz znaczną redukcję liczby błędów 

dotyczących miejsca zdarzenia. 

4. Przedstawione w raporcie wyniki badan i analiz (w postaci tabel, wykresów i map) 

umożliwiają szczegółową analizę zagrożeń wypadkami poważnymi na każdym 

odcinku drogi wojewódzkiej, zatem przedstawiony materiał należy: 

 dokładnie przeanalizować w zarządach dróg wojewódzkich i przedstawić na 

posiedzeniach rad województw, Wojewódzkich Rad BRD i innych gremiach 

odpowiedzialnych z 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. 

5. Przedstawione wyniki analiz wskazują, że najwięcej odcinków dróg wojewódzkich 

o niedopuszczalnym ryzyku społecznym występuje w województwach: 

małopolskim, śląskim i pomorskim, natomiast o niedopuszczalnym ryzyku 

indywidualnym – w województwach: warmińsko-mazurskim i lubuskim. Zarządy 

dróg wojewódzkich w tych województwach należy objąć szczególna opieką 

i pomocą 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 



 

Warszawa / Gdańsk, sierpień 2018  99 

zmniejszenia poziomu zagrożenia wypadkami poważnymi na sieci dróg 

wojewódzkich; 

 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 niezbędnych 

środków brd. 

6. Przedstawione wyniki analiz wskazują również, że w kilku województwach na sieci 

dróg wojewódzkich występuje bardzo małe ryzyko zagrożeń stania się ofiarą 

śmiertelną lub ciężko ranną w poważnych wypadkach drogowych. Jednakże to nie 

powinno być sygnałem do zmniejszania zakresu i tempa działań na rzecz brd 

w tych województwach, gdyż ciągle wzrasta liczba pojazdów w ruchu i pojawiają 

się nowi uczestnicy ruchu i trzeba reagować na te zjawiska na bieżąco. 
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