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1 Wprowadzenie 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja metody stosowanej przez Zakład Ekonomiki 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do wyceny kosztów wypadków drogowych oraz przedstawienie 
wyników wyceny dla wypadków drogowych, które zdarzyły się w Polsce w 2011 roku. 

Metoda badań została wypracowana w Zakładzie Ekonomiki IBDiM w latach 90. ub. wieku, pod kie-
runkiem prof. Haliny Chrostowskiej, w ramach prac nad „Instrukcją oceny efektywności ekonomicz-
nej inwestycji drogowych i mostowych”1.  Od tego czasu metoda wyceny kosztów wypadków drogo-
wych pozostała niezmieniona, za wyjątkiem korekty w roku 2009, która została przeprowadzona w 
ramach weryfikacji metodyki badań z „Instrukcji…”2  zgodnie z ówczesnymi zaleceniami UE.   

Prezentowana poniżej metoda jest wersją z roku 2009 i w najbliższej perspektywie czasowej będzie 
wymagać dalszych aktualizacji zgodnie z najnowszymi zaleceniami UE oraz dalszym postępem w 
rozwoju badań w dziedzinie wyceny kosztów zewnętrznych transportu. Zakres rekomendowanych 
zmian przedstawiono w rozdziale 6 tego opracowania. 

 

                                                 
1 Do niedawna, przez blisko 20 lat, „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych i 
mostowych” była jedynymi krajowymi wytycznymi w zakresie analizy kosztów i korzyści inwestycji drogowo-
mostowych. Obecnie, Zakład Ekonomiki IBDiM jest nadal jedyną jednostką w Polsce, która posiada zaawansowaną, 
popartą badaniami metodę wyceny kosztów zewnętrznych transportu: czasu podróży, eksploatacji pojazdów, emisji 
spalin, utrzymania i wypadków drogowych, które stanowią podstawę do wyceny kosztów jednostkowych na potrzeby 
analizy kosztów i korzyści inwestycji drogowo-mostowych. 
2 „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych - weryfikacja metody badań 
zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2008 roku”. 
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2 Zakres opracowania i definicje 
W zakres opracowania wchodzi opis metody wyceny kosztów wypadków drogowych (rozdział 4), a 
następnie wyniki wyceny kosztów związanych z wypadkami drogowymi w Polsce w 2011 roku, w 
oparciu o prezentowaną metodę (rozdział 5).  

Rozdział 6 opracowania zawiera podsumowanie, w ramach którego zarekomendowano dalsze kierunki 
rozwoju metody wyceny kosztów wypadków, zgodnie z obecnymi trendami i doświadczeniami. 

W opracowaniu użyto następujących określeń, zgodnie z ich definicją wg zarządzenia nr 635 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r.: 

„Wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także 
u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy: 

− ofiara śmiertelna (śmierć wynikająca z wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała): 

• na miejscu wypadku, 

• śmierć w szpitalu w okresie do 30 dni po wypadku, 

− ciężko ranny/a (uszkodzenie ciała - ofiary, które wymagają leczenia szpitalnego): 

• bardzo ciężko ranny/a (ciężkie uszkodzenie ciała - osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, 
ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej cho-
roby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałe-
go, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała lub urazów w postaci np. złamań, uszkodzeń 
organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szarpanych), 

• ciężko ranny/a (ciężkie uszkodzenie ciała - ofiara powraca do zdrowia), 

− lekko ranny/a: osoba, której urazy nie wymagają leczenia szpitalnego (osoba, która poniosła 
uszczerbek na zdrowiu naruszający czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwają-
cy nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza).” 
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3 Źródła 
Podstawowym źródłem niniejszego opracowania jest metoda wyceny kosztów wypadków drogowych 
Zakładu Ekonomiki IBDiM oraz prace własne, niepublikowane, których celem była wycena kosztów 
wypadków w Polsce w latach 2009-2011. 

Z publikowanych dokumentów Zakładu Ekonomiki, opierano się na „Instrukcji oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych - weryfikacja metody badań zgodnie z zalece-
niami UE oraz aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2008 roku” (IBDiM, 2009). 

Dodatkowo, przy opracowywaniu tego dokumentu pomocne były:  

− Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. 

− HEATCO -Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project As-
sessment - Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines (2005), 

oraz inne pozycje szczegółowo wymienione w bibliografii. 
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4 Metoda 

4.1 Ogólne podejście 
Koszty wypadków i ofiar są kosztami ekonomicznymi wolnymi od wszelkich finansowych przepły-
wów pieniężnych związanych z transferami w sektorze publicznym i prywatnym. Obejmują koszty 
utraconego PKB i ekonomiczne koszty ludzkiego cierpienia. 

Podstawę oszacowania kosztów wypadków stanowią: 

− stwierdzone liczby wypadków na drodze w stanie istniejącym wg statystyk policyjnych, 

− jednostkowe koszty wypadków na jeden wypadek. 

Według jednych z pierwszych wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie wyceny kategorii kosztów 
transportu (1994) rozpoznaje się następujące główne kategorie jednostkowych kosztów wypadków 
drogowych: 

1. Koszty medyczne. 

2. Koszty utraconej mocy produkcyjnej (utracona produkcja). 

3. Ocena utraconej jakości życia (strata dobra z powodu wypadków). 

4. Koszty uszkodzenia mienia. 

5. Koszty administracyjne. 

W miarę rozwoju badań w tym kierunku, po roku 2005, zagadnienie kosztów wypadków drogowych 
rozszerzono o nowe elementy, m.in. o kolizje drogowe. W ślad za tym, w aspekcie wyceny społecz-
nych negatywnych skutków ruchu drogowego, zarekomendowano wycenę kosztów zdarzeń drogo-
wych w ogólności, wg następującego wzoru3: 

dodkolpsrbprbpszdr KKKKKK ++++=
         (wzór 4.1)

 

gdzie: 
zdrK  Koszty zdarzeń drogowych, 

bpsK  Koszty bezpieczeństwa per se, 

bprK  Koszty bezpośrednie wypadków (bezpośrednie koszty ekonomiczne), 

psrK  Koszty pośrednie wypadków (pośrednie koszty ekonomiczne), 

kolK  Koszty kolizji, 

dodK  Koszty dodatkowe. 
 
Według powyższego, koszty wypadku można podzielić na wartość bezpieczeństwa per se, bezpośred-
nie koszty ekonomiczne i pośrednie koszty ekonomiczne oraz dodatkowe: 

− Bezpośrednie koszty ekonomiczne są postrzegane, jako wydatek dziś albo w przyszłości. 
Głównym kosztem bezpośrednim wypadków są: 

• Koszty medyczne i rehabilitacji to koszty związane z okresem niezdolności do pracy pacjen-
ta. 

• Koszty administracyjne wypadku, na które składają się: koszty policji, koszty śledztw doty-
czących wypadku, koszty sądowe i koszty administracyjne ubezpieczeń. 

• Koszty służb ratowniczych i porządkowych, które dotyczą pomocy w nagłych wypadkach. 

                                                 
3 HEATCO 
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• Koszty uszkodzenia mienia, które obejmują m.in. uszkodzenia pojazdu i wyposażenia drogi. 

− Pośrednie koszty ekonomiczne. Jest to utracony produkt krajowy brutto w wyniku 
przedwczesnej śmierci oraz niezdolności do pracy rannych z powodu wypadku. 

− Wartość bezpieczeństwa per se - gotowość do płacenia WTP (ang. Willingness to Pay). 
Bezpośrednie i pośrednie koszty ekonomiczne nie odzwierciedlają wartości ludzkiego życia. 
Ludzie chcą płacić za redukcję prawdopodobieństwa przedwczesnej śmierci niezależnie od ich 
zdolności produkcyjnej. To gotowość do płacenia sygnalizuje preferencję zmniejszania ryzyka 
bycia rannym albo nawet śmierci w wypadku. W szacunkach ten aspekt jest nazywany warto-
ścią bezpieczeństwa per se, który zostaje wyznaczony empirycznie, jako wartość statystycznego 
życia (Value of a Statistical Life - VSL) i wartość statystycznego urazu (Value of a Statistical 
Injury – VSI). Szacunek gotowości do płacenia za redukcję prawdopodobieństwa przedwczesnej 
śmierci i zmniejszenia ryzyka bycia rannym opiera się na podstawie zrealizowanych badań nau-
kowych. W Polsce takie badania w aspekcie ryzyka wypadku drogowego nie były jeszcze pro-
wadzone. 

− Koszty dodatkowe, które wynikają z pośrednich efektów takich jak straty czasu, zwiększenie 
zużycia paliwa i zwiększona emisja spalin z powodu zatłoczenia spowodowanego przez wypad-
ki i kolizje. Te koszty na ogół nie są uwzględniane, ponieważ trudno je oszacować.  

 
Metoda, która została rozwinięta w Zakładzie Ekonomiki IBDiM w latach 90. ub. wieku była pochod-
ną ówczesnych rekomendacji Komisji Europejskiej. Do chwili obecnej opiera się na pięciu podstawo-
wych składnikach kosztów wypadków: kosztach leczenia i rehabilitacji, kosztach utraconej produkcji  
i obniżonej produkcji, stratach materialnych oraz kosztach administracyjnych.  
 
Do głównych zmian, które zamierza się wprowadzić do obecnie funkcjonującej metody wyceny, należy 
zaliczyć w pierwszej kolejności rozszerzenie metodyki m.in. o wycenę bezpieczeństwa per se wg re-
komendacji HEATCO (więcej w rozdziale 6). 

4.2 Metoda obliczania społecznych kosztów wypadków drogowych wg IBDiM 
Według metody IBDiM koszty wypadku uwzględniają następujące czynniki: 

1. Straty produktywności: 
• straty wynikające ze śmierci ofiar wypadków, obejmujące stratę Produktu Krajowego Brutto (po-

mniejszonego o spożycie), 

• straty wynikające z uszkodzeń ciała rannych w wypadkach drogowych obejmujące stratę Produktu 
Krajowego Brutto, 

2. Koszty administracyjne, w podziale na: 
• koszty operacyjne związane z wypadkiem (policja, straż pożarna itp.), 
• koszty ratownictwa medycznego związane z wypadkiem (karetka pogotowia), 
• koszty pogrzebu. 

3. Straty materialne wyrażone są stratą wartości pojazdów i infrastruktury drogowej na jeden wypadek, 
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4. Koszty leczenia i rehabilitacji, osobno dla: 

• wypadku śmiertelnego.  

Koszty wypadku śmiertelnego obejmują koszty leczenia ofiar śmiertelnych zmarłych w czasie do 30 
dni po wypadku.  

• wypadku bardzo ciężkiego z trwałym kalectwem.  

Koszty wypadku ciężkiego z trwałym kalectwem obejmują koszty leczenia bardzo ciężko rannych 
oraz renty inwalidzkiej. 

• wypadku ciężkiego. 

Koszty wypadku ciężkiego obejmują koszty leczenia ciężko rannych. 

• wypadku lekkiego. 

Koszty wypadku lekkiego obejmują koszty leczenia lekko rannych. 

Ostatecznie koszty wypadku uwzględniające powyższe straty grupuje się w trzy kategorie: 

1. Koszty ofiar śmiertelnych: 
− strata produktywności wynikająca ze śmierci ofiar wypadków drogowych, 
− koszty leczenia zmarłych w okresie do 30 dni po wypadku, 
− koszty pogrzebu. 

2. Koszty rannych: 
− koszty leczenia bardzo ciężko rannych, 
− koszty leczenia ciężko rannych, 
− koszty leczenia lekko rannych, 
− strata produktywności wynikająca z uszkodzeń ciała w wyniku wypadków drogowych, 
− koszty renty inwalidzkiej bardzo ciężko rannych. 

3. Straty materialne: 
− straty wartości pojazdu i infrastruktury drogowej, 
− koszty operacyjne (policja, straż pożarna, itp.), 
− koszty operacyjne (ratownictwo medyczne, itp.). 

Metoda IBDiM nie obejmuje niewymiernych kosztów bólu ofiar i cierpienia najbliższych. 
 
Podstawę określenia rocznych kosztów drogowych stanowią koszty jednostkowe ww. kategorii kosztów 
według płci ofiar wypadków oraz oddzielnie w obszarze zabudowanym i obszarze niezabudowanym: 
1) Jednostkowe koszty ofiar śmiertelnych wynikające ze śmierci ofiar wypadków, wg płci i obszaru, 
2) Jednostkowe koszty rannych wynikające z uszkodzeń ciała rannych w wypadkach drogowych, wg płci i 

obszaru, 
3) Jednostkowe koszty materialne przypadające na jeden wypadek, wg obszaru. 
 
Na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej, jednostkowe koszty wypadków oblicza się, jako zmienne w 
okresie analizy przy założonym rocznym wzroście Produktu Krajowego Brutto. 
 
Roczne koszty wypadków są iloczynem liczby ofiar śmiertelnych, rannych oraz wypadków (straty mate-
rialne)) w wybranym roku i odpowiedniego kosztu jednostkowego, wg wzoru: 

 ( ) ( ) ( )twtmtrtr

n

t
tztzw akakakK ⋅+⋅+⋅= ∑

=1

             (wzór 4.2) 

gdzie: 
Kw roczne koszty wypadków w [PLN], 
kzt jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej w roku t w PLN/osobę, 
krt jednostkowy koszt rannego w roku t w PLN/osobę, 
kmt jednostkowy koszt strat materialnych w roku t w PLN/osobę, 
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azt liczba ofiar śmiertelnych w roku t, 
art liczba rannych w roku t, 
awt liczba wypadków w roku t, 
t rok analizy/wyceny, 
n okres wyceny kosztów. 
 

4.3 Dane wejściowe ‐ założenia makroekonomiczne  
Do określenia kosztów jednostkowych należy przyjąć następujące dane wejściowe: 

− Produkt Krajowy Brutto (ceny bieżące). 

− Spożycie indywidualne. 

− Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca. 

− Ludność ogółem (w dn. 31.XII). 

− Liczba pracujący w gospodarce narodowej. 

W tablicy 4.1 przedstawiono wartości, które przyjmowały dane makroekonomiczne w ostatnim analizowa-
nym okresie (2001-2011). 

 Tablica 4.1 Wejściowe dane makroekonomiczne w latach 2001-2011 (źródło: opracowanie własne na 
podstawie GUS) 

Rok 

Produkt krajo‐
wy brutto 

(ceny bieżące) 

Spożycie 
indywidualne 

Produkt krajo‐
wy brutto na 
1 mieszkańca 

Produkt krajo‐
wy brutto na 
1 pracującego 

Ludność 
ogółem 

(w dn. 31.XII) 

Pracujący 
w gospodarce 
narodowej 

w mln PLN  w  PLN  tys. osób 
2001  779 564  498 981  20 380  51 986  38 242,2  12 875,2 

2002  808 578  532 925  21 149  63 154  38 218,5  12 803,3 

2003  843 156  546 241  22 075  66 702  38 190,6  12 640,7 

2004  924 538  589 390  24 215  72 683  38 173,8  12 720,2 

2005  983 302  614 294  25 767  76 280  38 157,1  12 890,7 

2006  1 060 031  652 827  27 799  80 184  38 125,5  13 220,0 

2007  1 176 737  701 556  30 873  85 450  38 115,6  13 771,1 

2008  1 275 432  773 822  33 462  90 861  38 135,9  14 037,2 

2009  1 343 366  809 737  35 210  97 470  38 167,3  13 782,3 

2010  1 415 362  857 022  37 064  100 331  38 200,0  14 106,9 

2011  1 522 656  921 233  39 826  105 509  38 232,7  14 431,5 

4.4 Źródła danych 
Podstawowym źródłem danych do wyceny kosztów wypadków drogowych w Polsce są: 

− dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, ich ciężkości i struktury z uwagi na płeć, wiek i lokali-
zację wypadku (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji) oraz  

− dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego źródłem większości informacji w zakre-
sie danych społeczno-ekonomicznych, niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych wypadków 
drogowych (np. koszty pogrzebu, struktura parku samochodowego, itp.). 

Pozostałe dane pochodzą z ogólnodostępnych raportów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i spo-
łecznych oraz badań własnych Zakładu Ekonomiki IBDiM w zakresie wyceny strat pojazdów i kosztów 
leczenia oraz rehabilitacji. Inne źródła, z których korzystano przy przedmiotowym opracowaniu wyszcze-
gólniono w dołączonej bibliografii. 
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4.5 Schemat metody  
Wycenę kosztów wypadków przeprowadza się według następującego schematu: 

Tablica 4.2 Schemat wyceny kosztów wypadków drogowych.  
Lp. Opis Jednostka

1 Ustalenie struktury wypadków drogowych:

1.1 liczba wypadków drogowych ogółem szt.

a w obszarze zbudowanym szt.

b w obszarze niezbudowanym szt.

1.2 liczba ofiar śmiertelnych (zgodnie z definicją przyjętą Zarządzeniem nr 635 Komendanta Głównego 
Policji  z dnia 30 czerwca 2006 r.) według wieku i  płci  ogółem

osób

a w obszarze zbudowanym osób

b w obszarze niezbudowanym osób

1.3 liczba ciężko rannych (zgodnie z definicją przyjętą Zarządzeniem nr 635 Komendanta  Głównego Policji  z 
dnia 30 czerwca 2006 r.) według wieku i  płci  ogółem

osób

a w obszarze zbudowanym osób

b w obszarze niezbudowanym osób

1.4 liczba lekko rannych (zgodnie z definicją przyjętą Zarządzeniem nr 635 Komendanta Głównego Policji  z 
dnia 30 czerwca 2006 r.) według wieku i  płci  ogółem

osób

a w obszarze zbudowanym osób

b w obszarze niezbudowanym osób

1.5 liczba pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadku (zgodnie z definicją przyjętą Zarządzeniem nr 635 
Komendanta  Głównego Policji  z dnia 30 czerwca 2006 r.) według rodzaju ogółem

szt.

a w obszarze zbudowanym szt.

b w obszarze niezbudowanym szt.

2 Ustalenie jednostkowego kosztu ofiary śmiertelnej w wypadku drogowym: PLN

2.1 szacunkowa średnia strata Produktu Krajowego Brutto (pomniejszonego o spożycie) według wieku i  płci

a w obszarze zbudowanym PLN

b w obszarze niezbudowanym PLN

2.2 koszty leczenia, PLN

2.3 koszt pogrzebu, PLN

3 Ustalenie jednostkowego kosztu rannych w wypadkach drogowych: PLN

3.1
szacunkowa średnia strata Produktu Krajowego Brutto osób ciężko i  lekko rannych według wieku i  płci  
w obszarze zbudowanym i  niezbudowanym

PLN

a w obszarze zbudowanym PLN

b w obszarze niezbudowanym PLN

3.2 średni  koszt leczenia i  rehabil itacji , PLN

4 Ustalenie jednostkowego kosztu strat materialnych: PLN

a w obszarze zbudowanym PLN

b w obszarze niezbudowanym PLN

4.1 strata wartości  pojazdu na jeden wypadek PLN

4.2 koszty operacyjne związane z wypadkiem  PLN

4.3 koszty ratownictwa medycznego związane z wypadkiem PLN

5 Ustalenie jednostkowego kosztu wypadku drogowego:

a w obszarze zbudowanym PLN

b w obszarze niezbudowanym PLN  
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4.5.1 Ustalenie struktury wypadków drogowych 

Strukturę wypadków drogowych ustala się zgodnie z definicją przyjętą w Zarządzeniu nr 635 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r.). W celu ustalenia struktury wypadków drogowych w pierw-
szej kolejności określa się udział wypadków drogowych w zależności od lokalizacji, w podziale na obszar 
zabudowany i niezabudowany. Na rysunku 4.1 przedstawiono liczbę wypadków drogowych w podziale na 
obszar zabudowany i niezabudowany na przestrzeni ostatnich lat 2001-2011. 

 
Rysunek 4.1 Liczba wypadków drogowych w Polsce wg obszaru w latach 2001-2011 (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych z KGP). 

W kolejnym kroku, określa się liczbę ofiar śmiertelnych, osób ciężko rannych i lekko rannych, wg płci  
i obszaru. Na rysunkach 4.2-7 przedstawiono strukturę ofiar wypadków drogowych w Polsce w ciągu 
ostatnich 10 lat. 

 
Rysunek 4.2 Liczba ofiar śmiertelnych wskutek wypadków drogowych w Polsce wg obszaru w latach 
2001-2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 
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Rysunek 4.3 Liczba ofiar śmiertelnych wśród mężczyzn na skutek wypadków drogowych w Polsce wg 
obszaru w latach 2001-2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 

 
Rysunek 4.4 Liczba ofiar śmiertelnych wśród kobiet na skutek wypadków drogowych w Polsce wg obsza-
ru w latach 2001-2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 
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Rysunek 4.5 Liczba osób rannych na skutek wypadków drogowych w Polsce wg obszaru w latach 2001-
2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 

 
 

Rysunek 4.6 Liczba osób rannych na skutek wypadków drogowych w Polsce wg ciężkości w latach 2001-
2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 
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Rysunek 4.7 Liczba osób rannych kobiet i mężczyzn na skutek wypadków drogowych w Polsce w latach 
2001-2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 

Na koniec ustalania struktury wypadków określa się liczbę pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku 
wypadku drogowego, wg obszaru. Na rysunku 4.8 przedstawiono zmiany w liczbie uszkodzonych pojaz-
dów w ciągu ostatnich 10 lat (2001-2011). 

 
 

Rysunek 4.8 Liczba pojazdów uszkodzonych na skutek wypadków drogowych w Polsce w latach 2001-
2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 

4.5.2 Ustalenie  jednostkowego  i  rocznego  kosztu  ofiary  śmiertelnej  w  wypadkach 
drogowych 

W celu ustalenia jednostkowego kosztu ofiary śmiertelnej w wypadkach drogowych określa się strukturę 
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wiekową ofiar wypadków. Na rysunku 4.9 przedstawiono jak zmieniła się struktura wieku ofiar wypadków 
drogowych w latach 2001-2011. 

 
Rysunek 4.9 Struktura wiekowa ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce w latach 2001-2011 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP). 

Na tej podstawie oblicza się liczbę utraconych lat w wyniku wypadku drogowego, a następnie wielkość 
utraconej produkcji i konsumpcji ofiar śmiertelnych, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w zależności od 
obszaru. 

Po uwzględnieniu kosztów leczenia i pogrzebu, otrzymuje się jednostkowy koszt śmiertelnej ofiary wy-
padku drogowego. Roczne koszty ofiar zabitych w wyniku wypadków drogowych otrzymuje się z iloczynu 
kosztów jednostkowych poszczególnych ofiar śmiertelnych: kobiet i mężczyzn w zależności od obszaru 
oraz ich liczby w każdej kategorii. 

W tablicy 4.3 przedstawiono koszty jednostkowe ofiar śmiertelnych w cenach bieżących w PLN/osobę w 
latach 2001-2011, w zależności od obszaru i płci, w analizowanym okresie (2001-2011). 

Tablica 4.3 Jednostkowe koszty ofiar śmiertelnych w cenach bieżących w PLN/osobę w latach 2001-
2011. 

 

Rok 

Jednostkowe koszty ofiar śmiertelnych  

w obszarze zabudowanym w obszarze niezabudowanym 

mężczyźni kobiety średnio mężczyźni kobiety średnio 

2001 930 251 362 276 770 649 1 017 528 640 246 940 561 

2002 993 904 388 845 827 195 1 085 769 682 469 1 004 583 

2003 1 060 716 421 823 885 493 1 160 876 741 452 1 076 737 

2004 1 132 361 425 961 944 928 1 243 051 777 026 1 153 849 

2005 1 267 042 504 513 1 050 661 1 387 531 886 351 1 288 281 

2006 1 304 619 499 201 1 079 006 1 432 023 901 685 1 331 966 

2007 1 398 996 546 833 1 158 960 1 530 600 969 927 1 412 330 

2008 1 501 687 573 023 1 230 409 1 644 739 1 032 880 1 521 659 

2009 1 640 407 651 731 1 364 889 1 794 689 1 144 553 1 658 217 
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Rok 

Jednostkowe koszty ofiar śmiertelnych  

w obszarze zabudowanym w obszarze niezabudowanym 

mężczyźni kobiety średnio mężczyźni kobiety średnio 

2010 1 643 081 616 650 1 367 214 1 802 210 1 133 703 1 669 466 

2011 1 693 746 567 809 1 385 994 1 869 958 1 146 660 1 729 714 

 

Na rysunku 4.10 przedstawiono roczny koszt śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2001-
2011. 

 

 
Rysunek 4.10 Roczne koszty ofiar śmiertelnych w Polsce w latach 2001-2011. 

 

4.5.3 Ustalenie jednostkowego i rocznego kosztu osoby rannej w wypadkach drogowych 

W celu ustalenia jednostkowego kosztu osoby rannej w wypadkach drogowych określa się strukturę wie-
kową rannych. Na rysunku 4.11 przedstawiono liczbę osób rannych w wyniku wypadków drogowych w 
przedziałach wieku w latach 2001-2011. 
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Rysunek 4.11 Struktura wiekowa osób rannych wskutek wypadków drogowych w Polsce  w latach 2001-
2011 (źródło: KGP). 

Na tej podstawie oblicza się liczbę utraconych lat oraz wielkość utraconej produkcji i konsumpcji lekko i 
ciężko rannych, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, w zależności od obszaru. 

Po uwzględnieniu kosztów leczenia i rent inwalidzkich w przypadku osób ciężko rannych z trwałym kalec-
twem, otrzymuje się jednostkowy koszt osoby rannej wypadku drogowego.  Roczne koszty osób rannych 
w wyniku wypadków drogowych otrzymuje się z iloczynu kosztów jednostkowych osób lekko i ciężko 
rannych w zależności od obszaru oraz ich liczby w danej kategorii.  

W tablicy 4.4 przedstawiono jednostkowe koszty rannych w cenach bieżących w PLN/osobę, w zależności 
od płci i obszaru, w analizowanym okresie lat 2001-2011. 

Tabela 4.4 Jednostkowe koszty rannych w cenach bieżących w PLN/osobę, w latach 2001-2011. 

Rok 

Jednostkowe koszty rannych  

w obszarze zabudowanym w obszarze niezabudowanym 

mężczyźni kobiety średnio mężczyźni kobiety średnio 

2001 136 619 113 832 127 314 168 106 131 284 155 495 

2002 142 353 118 165 134 285 175 706 136 475 164 798 

2003 149 914 124 111 139 320 185 418 143 711 170 908 

2004 160 025 132 239 148 546 198 167 153 536 182 879 

2005 170 005 140 193 157 411 210 847 163 181 194 886 

2006 177 201 145 680 163 964 220 310 169 863 202 835 

2007 187 135 154 876 173 084 231 333 180 427 213 749 

2008 198 624 163 516 183 297 246 659 190 928 227 366 

2009 211 170 173 487 194 601 262 697 202 721 241 164 

2010 218 048 178 964 199 590 271 452 209 072 246 277 

2011 240 602 198 810 220 997 286 814 236 958 266 579 
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Na rysunku 4.12 przedstawiono roczny koszt osób rannych wskutek wypadków drogowych w latach 2001-
2011.  

 
Rysunek 4.12 Roczne koszty rannych w Polsce w latach 2001-2011. 

4.5.4 Ustalenie wysokości strat materialnych 

Jednostkowe koszty strat materialnych odnoszą się do liczby wypadków drogowych. W zakres kosztów 
wchodzą koszty związane ze zniszczeniem pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym oraz infra-
struktury drogowej. W tej kategorii składowych kosztów wypadków drogowych ujęto również wszystkie 
pozostałe koszty, tj. operacyjne. Roczne straty materialne na skutek wypadków drogowych są sumą iloczy-
nów: kosztów operacyjnych oraz strat infrastruktury i liczby wypadków oraz jednostkowych kosztów strat 
materialnych związanych z pojazdami i liczby pojazdów uwikłanych z wypadek. 

W tablicy 4.5 przedstawiono jednostkowe koszty strat materialnych wg obszaru, w cenach bieżących w 
PLN, w analizowanym okresie lat 2001-2011. 

Tablica 4.5 Jednostkowe koszty strat materialnych wg obszaru, w cenach bieżących w PLN, w latach 
2001-2011. 

 

Rok 

Jednostkowe koszty strat materialnych 

w obszarze zabudowanym w obszarze niezabudowanym 

Strata 
wartości 
pojazdu 

Koszty 
operacyjne Razem 

Strata 
wartości 
pojazdu 

Koszty 
operacyjne Razem 

2001 31 866  1 532  33 398  36 293  1 532  37 825  

2002 32 028  1 589  33 617  36 774  1 589  38 363  

2003 35 362  1 657  37 019  40 845  1 657  42 502  

2004 36 730  1 776  38 506  41 390  1 776  43 166  

2005 38 814  1 904  40 718  42 460  1 904  44 364  

2006 39 967  2 028  41 995  44 309  2 028  46 337  

2007 41 611  2 187  43 798  45 069  2 187  47 256  

2008 42 677  2 379  45 056  46 354  2 379  48 733  

2009 43 326  2 498  45 824  48 003  2 498  50 501  

2010 43 728  2 625  46 353  48 928  2 625  51 553  
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Rok 
Jednostkowe koszty strat materialnych 

w obszarze zabudowanym w obszarze niezabudowanym 

2011 43 754  2 802  46 556  51 846  2 802  54 648  

 

Na rysunku 4.13 poniżej zestawiono wysokość rocznych strat materialnych kształtujących się w ostatnich 
latach 2001-2011. 

 
Rysunek 4.13 Roczne koszty strat materialnych wskutek wypadków drogowych w Polsce w latach 2001-
2011. 

4.5.5 Ustalenie rocznego kosztu wypadków drogowych  

Roczne koszty wypadków drogowych oblicza się według wzoru, osobno w obszarze zbudowanym 
i niezbudowanym: 

                                                                    (wzór 4.3) 

gdzie: 

 Roczne koszty wypadków drogowych, 

 Roczne koszty ofiar śmiertelnych, 

 Roczne koszty rannych, 

 Roczne koszty strat materialnych. 

 

W rozdziale 5 przedstawiono wyniki wyceny całkowitych kosztów wypadków drogowych dla roku 2011. 
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5 Wycena kosztów wypadków drogowych w Polsce dla roku 2011 

5.1 Wypadki drogowe w 2011 
Według wyników Raportu Końcowego KGP, w roku 2011 w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogo-
wych, w których zginęło 4 189 osób i 49 501 zostało rannych. Blisko 20% (19,9%) wszystkich wypadków 
miało miejsce na drogach krajowych. Równie wysoki jest udział dróg krajowych w liczbie ofiar i rannych. 
W ostatnim roku na drogach krajowych było 36% wszystkich ofiar śmiertelnych, a udział rannych wynosił  
21,7%. 

Drogi krajowe stanowią podstawową sieć drogową w Polsce. Choć ich długość w całej sieci dróg publicz-
nych stanowi jedynie 4, 5 %, drogi krajowe przenoszą ponad 40% całego ruchu.  W 2011 roku długość 
wszystkich dróg publicznych wynosiła 384 830 km, w tym dróg krajowych 17 460 km. 

5.2 Koszty wypadków drogowych w roku 2011 
Zgodnie ze wzorem 4.3 koszty wypadków drogowych dla roku 2011 są suma rocznych kosztów trzech 
kategorii kosztów: ofiar śmiertelnych, osób rannych i strat materialnych, w zależności od obszaru, obliczo-
nych w rozdziałach 4.5.2-4.  

W tablicy 4.6 przedstawiono koszty jednostkowe wypadków drogowych i ich składowych, w zależności od 
obszaru, w latach 2001-2011, w cenach bieżących, w PLN. 

Tablica 4.6 Koszty jednostkowe składowych kosztów wypadków drogowych i wypadków drogowych w 
latach 2001-2011, w cenach bieżących, w PLN. 

Rok 

w obszarze zabudowanym  w obszarze niezabudowanym 

koszty ofiar 
śmiertel‐
nych 

koszty 
rannych 

koszty strat 
material‐
nych 

koszty 
wypadków 

koszty ofiar 
śmiertel‐
nych 

koszty 
rannych 

koszty strat 
material‐
nych 

koszty 
wypadków 

2001  770 649  127 314  33 398 240 635 940 561 155 495 37 825  436 122
2002  827 195  134 285  33 617 253 886 1 004 583 164 798 38 363  478 297
2003  890 295  139 320  37 019 268 021 1 083 024 170 908 42 502  507 956
2004  944 928  148 546  38 506 289 081 1 153 849 182 879 43 166  538 635
2005  1 050 661  157 411  40 718 307 320 1 288 281 194 886 44 364  598 157
2006  1 079 006  163 964  41 995 315 655 1 331 966 202 835 46 337  618 153
2007  1 158 960  173 084  43 798 338 120 1 412 330 213 749 47 256  651 152
2008  1 230 409  183 297  45 056 353 977 1 521 659 227 366 48 733  686 374
2009  1 364 889  194 601  45 824 375 326 1 658 217 241 164 50 501  706 758
2010  1 367 214  199 590  46 353 374 580 1 669 466 246 277 51 553  718 749
2011  1 385 994  220 997  46 556 403 758 1 729 714 266 579 54 648  766 966

 

Roczne koszty wypadków drogowych ogółem dla lat 2001-2011 zestawiono w tablicach 4.7 i 9 oraz ry-
sunkach 4.14-15. Na rysunku 4.16 przedstawiono relację rocznych kosztów wypadków w Polsce do po-
ziomu PKB na przestrzeni ostatnich lat. 

Tablica 4.7  Roczne koszty wypadków drogowych ogółem w latach 2001 – 2011 w cenach bieżących w 
PLN. 

 

Rok koszty ofiar 
śmiertelnych koszty rannych koszty strat 

materialnych koszty wypadków 

2001 4 757 007 823 9 278 860 462 1 863 669 492 15 899 537 777 
2002 5 363 756 691 9 708 147 642 1 871 247 613 16 943 151 946 
2003 5 593 864 264 9 526 517 149 1 968 532 492 17 088 913 905 
2004 6 015 208 243       10 301 727 604 2 033 470 164 18 350 406 011 
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2005 6 420 538 227 10 374 012 544 2 008 936 334 18 803 487 105 
2006 6 389 294 273 10 417 696 985 2 026 499 764 18 833 491 022 
2007 7 239 198 356 11 778 381 733 2 219 154 550 21 236 734 640 
2008 7 545 426 861 12 267 320 955 2 262 304 392 22 075 052 208 
2009 6 944 553 804 11 734 228 879 2 084 164 752 20 762 947 435 
2010 5 974 923 419 10 498 068 598 1 857 171 220 18 330 163 237 
2011 6 571 736 261 11 607 109 742 1 953 404 322 20 132 250 325 

 

 
Rysunek 4.14 Roczne koszty wypadków drogowych w Polsce w latach 201-2011 w cenach bieżących w 
PLN. 

Ceny bieżące przeliczono za pomocą wskaźników wzrostu PKB - rok poprzedni = 100. 

 

Tablica 4.85  Wskaźniki wzrostu PKB w latach 2002-2011.  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
103,9 105,3 103,6 106,2 106,8 105,1 101,6 103,9 104,3 103,9 

Tablica 4.9  Roczne koszty wypadków drogowych ogółem w latach 2001 – 2011 w cenach stałych w 
PLN. 

Rok koszty ofiar 
śmiertelnych koszty rannych koszty strat 

materialnych koszty wypadków 

2001 9 913 198 544 17 508 855 928 2 946 631 470 30 368 685 942 
2002 9 776 329 925 17 267 116 300 2 905 948 195 29 949 394 420 
2003 9 409 364 702 16 618 976 227 2 796 870 255 28 825 211 184 
2004 8 935 768 947 15 782 503 540 2 656 097 109 27 374 369 596 
2005 8 625 259 602 15 234 076 776 2 563 800 298 26 423 136 675 
2006 8 121 713 373 14 344 705 062 2 414 124 574 24 880 543 009 
2007 7 604 600 536 13 431 371 781 2 260 416 268 23 296 388 585 
2008 7 235 585 667 12 779 611 590 2 150 729 085 22 165 926 342 
2009 7 121 639 436 12 578 357 864 2 116 859 335 21 816 856 635 
2010 6 854 320 920 12 106 215 461 2 037 400 708 20 997 937 089 
2011 6 571 736 261 11 607 109 742 1 953 404 322 20 132 250 325 



 

21 

 
 

Rysunek 4.15 Roczne koszty wypadków drogowych w Polsce w latach 201-2011 w cenach stałych w PLN. 

 
Rysunek 4.16 Roczne koszty wypadków drogowych w Polsce w latach 2001-2011 w relacji do PKB. 

 

Wg przedstawionej metodyki wyceny kosztów wypadków w Polsce, w 2011 roku koszt wszystkich 
wypadków drogowych w Polsce wyniósł 20,1mld PLN, w tym największy udział miały koszty rannych 
(58%), zaraz za tym koszty ofiar śmiertelnych (33%). Najmniejszą część stanowiły straty materialne 
(10%). Blisko 60% rocznych kosztów wypadków jest generowana w terenie niezabudowanym. 
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5.3 Jednostkowe koszty wypadków drogowych w Polsce w roku 2011 
Na potrzeby analiz ekonomiczno-społecznych inwestycji drogowych i mostowych w oparciu o wycenę 
rocznych kosztów wypadków drogowych oraz strukturę wypadków w danym roku, oddzielnie dla obszaru 
zabudowanego i niezabudowanego oblicza się średni koszt jednostkowy wypadku drogowego w Polsce.  

Na rysunku 4.17 przedsatwiono wynik obliczeń średniorocznego kosztu jednostkowego wypadku 
drogowego w Polsce dla roku 2011 na tle lat wczesniejszych. 

 
Rysunek 4.17 Średnioroczny koszty jednostkowy wypadku drogowego w Polsce w latach 2001-2011. 

Analiza średniego kosztu jednostkowego wypadku drogowego w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wskazuje 
na coroczny wzrost kosztu jednego wypadku drogowego na polskich drogach. Z kolei analiza rocznych 
kosztów wypadków w porównywalnych cenach stałych (rysunek 4.15) pokazuje coroczny spadek kosztów 
związanych z sytuacją na polskich drogach. W pierwszym przypadku na wzrost kosztów jednostkowych 
ma niewątpliwie wpływ wzrost cen w ogólności. W drugiej kwestii znaczenie ma wzrost bezpieczeństwa 
na drogach i rokroczna tendencja w spadku statystyk wypadkowych i ciężkości zdarzeń drogowych. Nie-
mniej, obecna metoda wyceny kosztów drogowych wymaga aktualizacji w zakresie, który należy oczeki-
wać, że wpłynie znacząco na wielkość wycenianych rocznych kosztów wypadków drogowych.  
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6 Podsumowanie i dalsze rekomendacje do metody 
1 Wg przedstawionej metodyki wyceny kosztów wypadków w Polsce, w 2011 roku koszt 

wszystkich wypadków drogowych w Polsce wyniósł 20,1 mld PLN, w tym największy udział 
miały koszty rannych (58%), zaraz za tym koszty ofiar śmiertelnych (33%). Najmniejszą 
część stanowiły straty materialne (10%).  

2 Blisko 60% rocznych kosztów wypadków w Polsce jest generowana w terenie niezabudowa-
nym. 

3 Analiza średniego kosztu jednostkowego wypadku drogowego w Polsce w ciągu ostatnich 10 
lat wskazuje na coroczny wzrost kosztu jednego wypadku drogowego na polskich drogach. Z 
kolei analiza rocznych kosztów wypadków w porównywalnych cenach stałych pokazuje co-
roczny spadek kosztów związanych z sytuacją na polskich drogach. W pierwszym przypadku 
na wzrost kosztów jednostkowym ma niewątpliwie wpływ wzrost cen w ogólności. W drugiej 
kwestii znaczenie ma wzrost bezpieczeństwa na drogach i choć powolna, to rokroczna ten-
dencja w spadku statystyk wypadkowych i ciężkości zdarzeń drogowych.  

4 Prezentowana metoda jest zgodna z zaleceniami KE z roku 1994 i tylko częściowo z reko-
mendacjami zawartymi w nadrzędnym opracowaniu w zakresie wyceny kosztów zewnętrz-
nych transportu – HEATCO, z roku 2005. 

5 W odniesieniu do zaleceń HEATCO, dotychczasowa metodyka nie uwzględnia wyceny bez-
pieczeństwa per se , kosztów dodatkowych wypadków drogowych i zastosowania współ-
czynników korekcyjnych, gdzie:  

• Wycena bezpieczeństwa per se oznacza szacunek gotowości do płacenia za redukcję 
prawdopodobieństwa przedwczesnej śmierci i zmniejszenia ryzyka bycia rannym. 

• Współczynniki korekcyjne dotyczą korekty dla niezgłoszonych wypadków i ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych w okresie powyżej 30 dni od dnia zdarzenia. 

•  Koszty dodatkowe wydatków wynikają z pośrednich efektów takich jak straty czasu, 
zwiększenie zużycia paliwa i zwiększona emisja spalin z powodu zatłoczenia spowo-
dowanego przez wypadki i kolizje.  

6 W zakresie elementów, na których opiera się obecnie metodyka stosowana w IBDiM należa-
łoby dokonać weryfikacji kosztów jednostkowych leczenia ofiar wypadków oraz rozszerzenie 
zakresu kategorii kosztów administracyjnych o koszty sądowe i opieki prawnej, operacyjnych 
o koszt udziału pojazdu innego niż karetka, wóz policyjny, straż pożarna, oraz uwzględnienie 
strat w edukacji i szkoleniach, w wyniku śmierci osób młodych. 

7 Weryfikacja metody w zakresie rozszerzenia bądź aktualizacji wartości istniejących kategorii 
kosztów wymaga współpracy z jednostkami takimi jak NFZ i sądownictwo. 

8 Rozszerzenie metody o nowe składniki kosztów, jak bezpieczeństwo per se, współczynniki 
korygujące i koszty dodatkowe wypadków wymagają przeprowadzenia badań naukowych. 

9 Aktualizacja obecnej metody wyceny kosztów drogowych stosowanej w IBDiM jest nie-
zbędna i wymaga czasu. Należy jednak oczekiwać, że wpłynie znacząco na wyceny rocznych 
kosztów wypadków drogowych.  

10 W związku z powyższym, mimo poprawiającej się sytuacji na polskich drogach w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, która sugerować może zwiększenie oszczędności w zakre-
sie kosztów wypadków, ocenę strat w budżecie w związku z kosztami wypadków drogowych 
w Polsce należy pozostawić do chwili wdrożenia metodyki zaktualizowanej w rekomendo-
wanym zakresie. 
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