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Wypadki drogowe w Polsce
– czynniki sprawcze i zapobieganie
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Wstêp

Wypadki drogowe stanowi¹ powa¿ny problem wspó³czesnego wiata. S¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowi¹ trzeci¹ przyczynê zgonów na wiecie. Ka¿dego roku na drogach wiata ginie
oko³o miliona osób (doros³ych i dzieci), a kilkanacie milionów zostaje rannych. Umieralnoæ z powodu obra¿eñ
poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% wszystkich zgonów na wiecie.
W artykule przedstawiono epidemiologiê wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 ze szczególnym
zwróceniem uwagi na g³ówne problemy bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce zwi¹zane z niebezpiecznymi
zachowaniami jego uczestników (nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego).
W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzy³o siê ponad milion 61 tysiêcy wypadków, w których zginê³o
prawie 126 tys. osób, a ponad 1 mln 336 tys. zosta³o rannych. Pomimo ró¿norakich dzia³añ, które s¹ podejmowane
w celu poprawy bezpieczeñstwa na polskich drogach liczba rannych i zabitych na skutek wypadków drogowych
jest w dalszym ci¹gu bardzo du¿a, a straty ponoszone przez spo³eczeñstwo wysokie. Aby poprawiæ stan bezpieczeñstwa na drogach naszego kraju konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych dzia³añ maj¹cych na
celu systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Road accidents in Poland – causes and prevention
Road accidents are a serious problem of the modern world. They are one of the main causes of injuries and the
third most frequent cause of death. Every year, about one million people, adults and children, die on the roads
and several millions get injured. The mortality rate due to injuries from road accidents is 2.2% of all deaths in
the world. This research presents the epidemiology of road accidents in 1990-2009 with particular emphasis on
the key issues of road safety in Poland, related to the dangerous behaviour of road users (disregard of traffic
rules). There were over 1,061,000 accidents with 126,000 fatalities and over 1,336,000 casualties on Polish
roads between 1990 and 2009. Despite the various measures taken to improve safety on Polish roads, the
number of dead and wounded in car accidents is still large, and losses borne by the society are high. To improve
safety on Polish roads, it is necessary to continue multi-action plans to systematically improve road safety.
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Problem wypadkowoci drogowej pojawi³ siê
ju¿ w pocz¹tkowej fazie rozwoju motoryzacji. Pierwsze ofiary automobilizmu zwi¹zane by³y najczêciej
z popularnymi w koñcu XIX w. rajdami samochodowymi. Sprzyja³y temu przede wszystkim brawura
kierowców, brak nawyków zachowania ostro¿noci
wród kibiców i przypadkowych pieszych, bardzo
szybki wzrost osi¹ganych przez pojazdy prêdkoci
i niski poziom ich bezpieczeñstwa, brak dróg przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych,
brak przepisów prawnych reguluj¹cych ruch.
W 1769 r. Nicolas-Joseph Cugnot zaprojektowa³
i zbudowa³ pierwszy na wiecie pojazd o napêdzie
parowym oraz spowodowa³ nim pierwszy wypadek, uderzaj¹c w mur. Pierwsze zderzenie dwóch
pojazdów samochodowych ze skutkiem w postaci
niewielkich obra¿eñ u kieruj¹cych zarejestrowano
w 1893 r. Pierwsz¹ mierteln¹ ofiar¹ automobilizmu by³ prawdopodobnie pieszy, potr¹cony przez
samochód w Nowym Jorku w 1895 r. Pierwsz¹
odnotowan¹ mierteln¹ ofiar¹ wypadku samochodowego w Europie by³a równie¿ piesza, która
w 1896 r. usi³owa³a przebiec przed pojazdem [1].
W ci¹gu zaledwie kilkudziesiêciu lat od tych
zdarzeñ problem wypadkowoci na drogach przyj¹³
rozmiar epidemii – wspó³czenie stanowi jedno
z najwa¿niejszych zagadnieñ polityki bezpieczeñstwa publicznego. Ofiarami wypadków drogowych
s¹ nie tylko kierowcy i pasa¿erowie pojazdów,
ale równie¿ piesi, najczêciej dzieci i osoby w podesz³ym wieku. Obra¿enia uczestników zdarzeñ drogowych poci¹gaj¹ za sob¹ ogromne straty i koszty,
które L. Brongel nazwa³ najciê¿sz¹ i najdro¿sz¹
wojn¹ wspó³czesnego wiata [2]. Obecnie na wiecie
miertelny wypadek drogowy zdarza siê rednio co 50
sekund, a co dwie sekundy powoduje on obra¿enia
u ludzi. Ka¿dego roku na drogach wiata ginie oko³o
miliona osób, doros³ych i dzieci, a kilkanacie milionów
zostaje rannych. Umieralnoæ z powodu obra¿eñ
poniesionych w wyniku wypadków drogowych
stanowi 2,2% wszystkich zgonów na wiecie [3-5].
Wed³ug szacunkowych danych opublikowanych
przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia, w 2020 r. liczba
ofiar miertelnych na skutek wypadków drogowych
mo¿e zwiêkszyæ siê nawet do 2 milionów [6-8].
Z analizy danych Europejskiej Bazy Danych o Wypadkach Drogowych (CARE) wynika, ¿e w 2008 r.
w pañstwach Unii Europejskiej dosz³o do 1 232 722
wypadków drogowych, w których zginê³o 38 875

Epidemiologia wypadków drogowych
w Polsce w latach 1990-2009
W naszym kraju co 4. zgon z powodów zewnêtrznych jest wynikiem wypadku drogowego.
W latach 1990-2009 do ponad 65% zgonów oko³o
wypadkowych dosz³o na miejscu wypadku przed dotarciem ofiary do szpitala.W Polsce wypadki drogowe
to pierwsza przyczyna zgonów mê¿czyzn do 44 roku
¿ycia – nadumieralnoæ jest trzykrotna w stosunku
do Europy zachodniej. W Polsce rocznie ginie na drogach 150 osób na milion obywateli, podczas gdy
w krajach najbezpieczniejszych – Holandii, Szwecji
i Wielkiej Brytanii – 50-60. Wskanik miertelnoci
oko³owypadkowej w Polsce wynosi ok. 11 zabitych
na 100 wypadków, w Europie Zachodniej rednio
4,5/100 wypadków (Wielka Brytania – 1,6; Szwecja
– 3,5; Holandia – 4,0; Finlandia – 5,5; Wêgry – 6,5).
W Polsce na 100 tys. mieszkañców wskanik zabitych

w wypadkach drogowych wynosi 14,7 (Szwecja – 5,9;
Wielka Brytania – 6,1; Holandia – 6,4; Niemcy – 8,0;
Francja – 9,2). Rocznie najmniej wypadków drogowych z ofiarami miertelnymi w przeliczeniu na 10
tys. pojazdów zdarza siê w USA – 2,5. W Europie
zachodniej na 10 tys. pojazdów przypadaj¹ rednio
3 miertelne ofiary wypadków drogowych rocznie;
w Polsce obecnie – 3,5. Eksperci Banku wiatowego
na zasadzie analogii z krajami zachodnimi szacuj¹,
¿e z powodu wypadków drogowych Polska co roku
traci oko³o 2% PKB. Eksperci holenderscy uwa¿aj¹,
i¿ straty spowodowane wypadkami drogowymi
stanowi¹ istotny czynnik hamuj¹cy ekonomiczny
rozwój Polski [3, 6, 10].
W latach 1990-2009 na polskich drogach
wydarzy³o siê 1 061 068 wypadków, w których
zginê³o 125 930 osób, a 1 336372 zosta³o rannych.
W ostatnim dziesiêcioleciu najwiêcej wypadków
drogowych, ofiar miertelnych i osób rannych odnotowano w 2000 r. Od 2001 r. nastêpowa³ spadek,
utrzymuj¹cy siê do 2006 r. W 2007 r. nast¹pi³ wzrost
liczby wypadków i ich ofiar, natomiast w latach
2008 i 2009 zanotowano spadki. Na wykresie
1. przedstawiono liczbê wypadków drogowych
w Polsce w latach 1990-2009, na wykresie 2. – liczbê
osób rannych w wypadkach drogowych w Polsce
w latach 1990-2009, a na wykresie 3. liczbê osób
zabitych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 1990-2009.
Czynnikami maj¹cymi decyduj¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo ruchu drogowego s¹ cz³owiek, droga
i pojazd. Wród nich – jako czynnik sprawczy wypadków – na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa
siê cz³owiek; inne czynniki maj¹ du¿o mniejsze znaczenie. Wed³ug Komendy G³ównej Policji to w³anie
zachowanie cz³owieka na drodze i nieprzestrzeganie
przepisów drogowych prowadzi najczêciej do wypadków na drogach naszego kraju [9].

Sprawcy wypadków
z perspektywy statystycznej
Do wiêkszoci – ok. 76% – wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 dosz³o z winy
kieruj¹cego pojazdem; z winy pieszego zdarzy³o siê
ponad 20% wypadków; z winy pasa¿era ok. 0,3%
wypadków, a z innych przyczyn – ok. 2% wypad-

ków. Wspó³wina uczestników ruchu drogowego
by³a przyczyn¹ oko³o 0,5% wypadków. Wród
ogó³u kieruj¹cych pojazdami – sprawców wypadków drogowych w latach 1990-2009 – najliczniejsz¹
grupê (ponad 70%) stanowili kieruj¹cy samochodami osobowymi. W 2004 r. kierowcy samochodów
osobowych byli sprawcami 30 565 wypadków
drogowych (73,5% wród ogó³u sprawców –
kieruj¹cych pojazdami), w których zginê³o 3 036
osób, a 42 894 odnios³y obra¿enia cia³a. W 2009 r.
kierowcy samochodów osobowych byli sprawcami
27 190 wypadków drogowych (77,6% wród ogó³u
sprawców – kieruj¹cych pojazdami), w których zginê³o 2 375 osób, a 37 285 osób odnios³o obra¿enia.
Analizuj¹c p³eæ kierowców stwierdzono, ¿e najczêciej sprawcami wypadków drogowych byli mê¿czyni. Dane Instytutu Transportu Samochodowego
mówi¹, ¿e kobiety powoduj¹ jeden wypadek
na 6,7 mln przejechanych samochodem kilometrów, a mê¿czyni – raz na 4,7 mln kilometrów.
W 2004 r. kieruj¹cy pojazdami – mê¿czyni spowodowali 84,3%, natomiast kobiety 15,7% wypadków
drogowych. W 2005 r. ³¹cznie dosz³o do ponad
48 tys. wypadków drogowych, czyli zdarzeñ,
w których obecni s¹ ranni lub zabici. Kobiety by³y
sprawcami 5941 wypadków. W 2009 r. najczêciej
sprawcami wypadków byli mê¿czyni – kieruj¹cy
pojazdami, którzy spowodowali 77,1%, natomiast
kobiety spowodowa³y 18,3% wypadków [9].
W analizowanym okresie m³odzi kierowcy
(18-25 lat) byli sprawcami oko³o 18% wypadków
rocznie, w których mieræ ponios³o ponad 18%
wszystkich ofiar miertelnych w wypadkach drogowych. Populacja m³odych ludzi w wieku 18-25
lat stanowi oko³o 10% mieszkañców Polski. M³odzi
kierowcy sprawcy wypadków drogowych bardzo
czêsto prowadz¹ szybkie samochody. Przyczynami
powodowanych przez nich wypadków s¹: brak
dowiadczenia i umiejêtnoci, przecenianie refleksu
i prawid³owych reakcji (m³odzi kierowcy s¹ zbyt
pewni swego wietnego refleksu, zdolnoci odbierania i przetwarzania bodców, nie pozostawiaj¹
wystarczaj¹co szerokiego marginesu bezpieczeñstwa); sk³onnoæ do podejmowania zachowañ
ryzykownych (im wiêcej rówieników wioz¹, tym
bardziej ryzykownie prowadz¹); uczestnictwo w ruchu drogowym w czasie i w miejscach szczególnego
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osób, a 1 631 416 osób dozna³o obra¿eñ cia³a.
Najwiêcej wypadków drogowych (w liczbach bezwzglêdnych) mia³o miejsce w Niemczech – 320 614,
we W³oszech – 218 963 oraz w Wielkiej Brytanii –
176 814. Polska z liczb¹ wypadków 49 054 uplasowa³a
siê na 6. miejscu. Natomiast najmniej wypadków
drogowych zdarzy³o siê na Malcie – 1398, Cyprze –
1392 oraz w Luksemburgu – 927. Najwiêksz¹ liczbê
osób zabitych odnotowano w naszym kraju – 5 437,
a nastêpnie we W³oszech – 4 731 osób, w Niemczech
– 4 477, we Francji – 4 275. Natomiast najmniej osób
w wypadkach drogowych zginê³o na Cyprze – 82,
w Luksemburgu – 35 oraz na Malcie – 15. Najwiêcej
uczestników ruchu drogowego odnios³o obra¿enia
w wyniku wypadków maj¹cych miejsce na terytorium Niemiec – 409 047, we W³oszech – 310 739
oraz Wielkiej Brytanii – 237 811, Polska znalaz³a siê
na 6. miejscu – 62 097. Najwy¿szy wskanik zabitych
na 100 wypadków odnotowano w Bu³garii (13,2), Polska zajmuje w tej statystyce 2. miejsce (11,1). Za Polsk¹
uplasowa³y siê Rumunia – 10,4; Litwa – 10,2; Grecja
– 9,7; Dania – 8,1; £otwa – 7,6. Najni¿szy wskanik
zabitych na 100 wypadków odnotowano w Wielkiej
Brytanii – 1,5; Niemczech – 1,4 oraz na Malcie – 1,2 [9].
Poziom bezpieczeñstwa ruchu drogowego
oceniany liczb¹ wypadków, a przede wszystkim
zakresem ich skutków kwalifikuje Polskê na jednym z ostatnich miejsc wród krajów europejskich.
W ostatnim dziesiêcioleciu ka¿dego dnia w wypadkach drogowych w naszym kraju ginê³o ok. 19
osób, a ok. 200 doznawa³o obra¿eñ, które czêsto
by³y przyczyn¹ inwalidztwa do koñca ¿ycia. Obecnie
w Polsce ka¿dego roku w wypadkach drogowych
ginie ponad 5 tys. osób, a ponad 60 tys. zostaje rannych [3, 9, 10]. G³ówne problemy bezpieczeñstwa
ruchu drogowego w Polsce to:
• niebezpieczne zachowania uczestników ruchu
drogowego, przede wszystkim jazda z nadmiern¹
prêdkoci¹, nietrzewoæ u¿ytkowników dróg,
niski stopieñ stosowania urz¹dzeñ bezpieczeñstwa
(niezapiête pasy bezpieczeñstwa, niesprawne
poduszki powietrzne, nieuregulowane zag³ówki
na przednich i tylnych siedzeniach, nieu¿ywanie
fotelików do przewo¿enia dzieci, niemontowanie
fotelików dla niemowl¹t ty³em do kierunku jazdy)
oraz brak poszanowania praw innych uczestników
ruchu drogowego
• niska jakoæ infrastruktury drogowej
• z³y stan techniczny pojazdów [3, 9, 10].

Lata

Wykres 1. Liczba wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009*
Fig. 1. The number of car accidents in Poland in 1990-2009
* ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Wypadki drogowe w Polsce. Komenda G³ówna Policji, Biuro Ruchu
Drogowego, Wydzia³ Profilaktyki i Analiz: www.policja.pl
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(3 piêtro); przy prêdkoci 80 km/h odpowiadaj¹
upadkowi z wysokoci 24 m (8 piêtro), a przy
prêdkoci 100 km/h skutki zderzenia s¹ takie, jak
przy upadku z wysokoci 40 metrów [6, 11].

Nieostro¿ni piesi
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Wykres 2. Liczba osób rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 1990-2009*
Fig. 2. The number of casualties in car accidents in Poland in 1990-2009
* ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Wypadki drogowe w Polsce. Komenda G³ówna Policji, Biuro Ruchu
Drogowego, Wydzia³ Profilaktyki i Analiz: www.policja.pl

Lata
Wykres 3. Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 1990-2009*
Fig. 3. The number of fatalities in car accidents in Poland in 1990-2009
* ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Wypadki drogowe w Polsce. Komenda G³ówna Policji, Biuro Ruchu
Drogowego, Wydzia³ Profilaktyki i Analiz: www.policja.pl

zagro¿enia (pora nocna, weekendy); prowadzenie
pojazdów pod wp³ywem alkoholu.
M³ody kierowca w samochodzie jest najrozs¹dniejszy, gdy jedzie sam – wraz ze wzrostem liczby
pasa¿erów ich szanse na prze¿ycie malej¹. Jeli
nastolatek zabiera jedn¹ osobê, jego szanse na bezpieczne dotarcie do celu spadaj¹ o 39%; gdy jedzie
z dwiema osobami – ryzykuje podwójnie. Obecnoæ
rówieników zachêca do brawury, udowodnienia,
¿e prêdkoæ i mocne wra¿enia s¹ mu bliskie. Im
bardziej obci¹¿ony samochód, tym bardziej jest podatny na polizg i wypadniêcie z drogi. Ryzyko rodzi
szybkoæ, a ta – bezw³adnoæ [4, 6, 10].

Nadmierna prêdkoæ
– grzech g³ówny kierowców
Wród g³ównych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez kieruj¹cych
pojazdami w latach 1990-2009 wymieniæ nale¿y:
niedostosowanie prêdkoci do warunków ruchu
drogowego; nieudzielenie pierwszeñstwa przejazdu;
nieprawid³owe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie;
nieprawid³owe przeje¿d¿anie przejæ dla pieszych;
niezachowanie bezpiecznej odleg³oci miêdzy pojazdami; jazdê po niew³aciwej stronie drogi; nieuwagê,
roztargnienie, zmêczenie, zaniêcie; wjazd przy
czerwonym wietle [9].
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W 2009 r. 70 266 kieruj¹cych pojazdami
uczestniczy³o w wypadkach drogowych, sporód
których z ich winy powsta³y 35 044. G³ównymi
przyczynami wypadków by³o niedostosowanie
prêdkoci do warunków ruchu – 10 934 wypadki,
nieprzestrzeganie pierwszeñstwa przejazdu – 8 826
wypadków oraz nieprawid³owe zachowanie wobec
pieszego (nieprawid³owe przeje¿d¿anie przejæ dla
pieszych oraz nieust¹pienie pierwszeñstwa pieszemu) – 4 859 wypadków [9]. Nadmierna prêdkoæ
jazdy jest przyczyn¹ oko³o 22% wypadków, w których jest prawie 30% ofiar miertelnych. W Polsce
przeciêtnie 45% kierowców przekracza dozwolone
limity prêdkoci, a na drogach krajowych wskaniki te s¹ jeszcze wy¿sze i wynosz¹: na obszarach
zamiejskich – 62% kierowców, na przejciach dróg
tranzytowych przez ma³e miasta i miejscowoci –
84% kierowców, na obszarach miejskich – 48%
kierowców. Udzia³y te nale¿¹ do najwy¿szych
w krajach Unii Europejskiej.
Badania przeprowadzone w orodkach zajmuj¹cych siê biomechanik¹ obra¿eñ komunikacyjnych
dowodz¹, ¿e ryzyko obra¿eñ i skutki zderzenia
wzrastaj¹ proporcjonalnie do kwadratu prêdkoci.
Przeci¹¿enie w momencie zderzenia jest tak wielkie,
¿e masa pasa¿era wzrasta kilka, a nawet kilkanacie
razy. Przy prêdkoci 50 km/h skutki zderzenia
s¹ takie same, jak przy upadku z wysokoci 10 m

Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych w Polsce w latach 1990-2009 to:
nieostro¿ne wejcie na jezdniê przed jad¹cy pojazd;
nieprawid³owe przekraczanie jezdni (przebieganie);
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym;
nieostro¿ne wejcie na jezdniê zza pojazdu lub przeszkody; zabawa na jezdni lub wtargniêcie na jezdniê
dziecka do 7 lat; stanie i le¿enie na jezdni; chodzenie
nieprawid³ow¹ stron¹ jezdni; wejcie na jezdniê
przy czerwonym wietle. W wiêkszoci ofiarami
miertelnymi w tego typu wypadkach byli sami
piesi. W 2004 r. piesi spowodowali 8041 wypadków
drogowych, w wyniku których mieræ ponios³y 1144
osoby, a rany odnios³o 7160 uczestników ruchu
drogowego. W 2009 r. piesi spowodowali 5 015
wypadków (11,3% ogó³u wypadków), w wyniku
których mieræ ponios³o 771 osób (16,9% ogó³u
zabitych), a obra¿enia cia³a odnios³o 4 361 osób
(7,8% ogó³u rannych). W przypadku pieszych,
podobnie jak kieruj¹cych – sprawców wypadków
drogowych, to g³ównie mê¿czyni przyczyniali siê
do ich powstania (w ponad 65%). Najwiêcej wypadków piesi spowodowali w miesi¹cach: listopad,
padziernik i grudzieñ. Decyduj¹cy wp³yw na taki
rozk³ad wypadków mia³y z³e warunki atmosferyczne panuj¹ce o tej porze roku, a tak¿e szybko
zapadaj¹cy zmierzch – wówczas piesi staj¹ siê mniej
widoczni, co w po³¹czeniu z brakiem ostro¿noci
przynosi grone skutki [3, 9].

miertelnie niebezpieczny alkohol
Wed³ug KG Policji co 5. wypadek drogowy
w Polsce jest powodowany przez osobê nietrzew¹. W ostatnich latach zauwa¿ono spadek liczby
zdarzeñ powodowanych przez nietrzewe osoby
piesze, a wzrost w kategorii kieruj¹cych pojazdami.
Zdarzeniami spowodowanymi przez nietrzewych
kieruj¹cych pojazdami by³y przewa¿nie wypadki
ciê¿kie, po³¹czone z licznymi ofiarami miertelnymi. Nietrzewi u¿ytkownicy dróg powoduj¹ 11%
wypadków, w których jest 12% ofiar miertelnych.
Liczba osób nietrzewych w godzinach nocnych
– kierowców, pieszych, rowerzystów – wzrasta
do 49,5%; w ci¹gu dnia odsetek nietrzewych
bior¹cych udzia³ w ruchu drogowym wynosi 11%.
rednie stê¿enia alkoholu znajdowane we krwi
pieszych zabitych w wypadkach s¹ bardzo wysokie
i siêgaj¹ 2,4‰ alkoholu. Stopieñ nietrzewoci i liczba osób nietrzewych wzrasta w dni wolne od pracy.
Oceny s¹dowo-lekarskie wykazuj¹ znacznie wy¿szy
odsetek osób nietrzewych, które spowodowa³y
wypadki drogowe, ni¿ statystyka GUS [3, 9, 12].
Czas prawid³owej reakcji u pe³nosprawnego kierowcy w zwi¹zku z nieprzewidzian¹, gron¹ sytuacj¹
na drodze mieci siê w granicach od 0,5 do 0,8 sekundy. Pod wp³ywem nawet ma³ych dawek alkoholu
(1 g/kg wagi cia³a) powstaj¹ przed³u¿enia reakcji
kierowcy o dodatkowe 0,3-0,5 sekundy. Przy wy¿szych stê¿eniach alkoholu, a zw³aszcza w pónej fazie
jego eliminacji, gdy do³¹cza siê zmêczenie, czas reakcji
wskutek zaburzeñ koordynacji miêniowej przed³u¿a

siê jeszcze bardziej. Na podstawie przeprowadzonych
badañ stwierdzono, ¿e kierowcy poni¿ej 20 i powy¿ej
55 roku ¿ycia s¹ szczególnie nara¿eni na wypadki przy
ma³ych stê¿eniach alkoholu, a odniesione wówczas
obra¿enia s¹ ciê¿sze. Nie ma „bezpiecznego” stê¿enia
alkoholu we krwi, jeli chodzi o jego wp³yw na upoledzenie koncentracji i sprawnoci. Zagro¿enie ruchu
drogowego przez osoby nietrzewe reprezentuje
matematyczne okrelenie ryzyka wypadku (wskanik
niebezpieczeñstwa wypadku drogowego) w razie
stwierdzenia nietrzewoci kierowcy. Przy stê¿eniu alkoholu we krwi 0,3‰ ryzyko jest 7 razy wiêksze, od 1
do 1,49‰ ryzyko jest 31 razy wiêksze, a przy ponad
1,5‰ – 120 razy wiêksze. Na podstawie licznych badañ sformu³owano pogl¹d, i¿ przy stê¿eniu powy¿ej
1,0‰ alkoholu we krwi nale¿y mówiæ o absolutnej
niezdolnoci do prowadzenia pojazdu [12, 13, 14].

Kiedy zdarza siê najwiêcej wypadków
Do wiêkszoci wypadków drogowych w Polsce
w omawianym okresie dosz³o przy wietle dziennym, w dobrych warunkach atmosferycznych,
na suchej nawierzchni, w obszarze niezabudowanym, na prostych odcinkach dróg [9]. Analizuj¹c czas
powstawania wypadków drogowych stwierdzono,
¿e najwiêcej wypadków mia³o miejsce w lipcu,
sierpniu i w padzierniku. Du¿a liczba wypadków
w miesi¹cach letnich spowodowana jest zwiêkszonym natê¿eniem ruchu, zwi¹zanym z okresem
wakacyjnym. Dokonuj¹c podzia³u wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwiêcej
zdarzeñ odnotowano w pi¹tki. Najwiêcej osób
zginê³o w soboty: rednio w co 8. wypadku gin¹³
cz³owiek, podczas gdy w pi¹tki co 10. [9].
Z danych KG Policji wynika, ¿e sporód wszystkich rodzajów wypadków drogowych w Polsce
w latach 1990-2009 najczêciej mia³o miejsce
zderzenie pojazdów w ruchu oraz najechanie
na pieszego. Zdecydowanie rzadziej dochodzi³o
do wywrócenia siê pojazdu, najechania na drzewo,
s³up, inny obiekt drogowy oraz najechania na unieruchomiony pojazd [9].

Ofiary wypadków:
grupy szczególnego zagro¿enia
W Polsce od lat bardzo znacz¹c¹ grupê ofiar
wypadków drogowych stanowi¹ niechronieni u¿ytkownicy dróg: piesi, rowerzyci i motorowerzyci –
(ok. 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych).
Grupy szczególnego zagro¿enia to dzieci, osoby
niepe³nosprawne i osoby starsze. Piesi s¹ 10 razy
bardziej nara¿eni na mieræ na drodze ni¿ kierowcy.
Potr¹cenia pieszych z regu³y koñcz¹ siê ciê¿kimi
obra¿eniami cia³a lub mierci¹. Obra¿enia dzieci
s¹ z regu³y ciê¿sze ni¿ doros³ych, ale to osoby starsze
maj¹ wiêksze problemy z rehabilitacj¹ i odzyskaniem
pe³nej sprawnoci. Pieszy uderzony z prêdkoci¹
60 km/h ma 15% szans na prze¿ycie, uderzony
z prêdkoci¹ 50 km/h – 45%. Zmniejszenie prêdkoci pojazdu o 1 km/h to 3% mniej wypadków [3,
11]. Badaj¹c wypadki w miejscach udostêpnionych
dla ruchu pieszych stwierdzono, ¿e bardzo du¿o
zdarzeñ drogowych wystêpuje na przejciach dla
pieszych. Liczba potr¹ceñ w tych miejscach wed³ug
KG Policji systematycznie ronie: z 27% w 1998 roku
do 30,4% w roku 2005 [9].

Dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych
to przede wszystkim piesi. Najliczniejsz¹ grupê
ofiar wypadków drogowych wród dzieci stanowi¹
uczniowie trzech pierwszych klas szko³y podstawowej: dzieci w wieku 6-12 lat s¹ ofiarami potr¹ceñ
przez pojazdy dwa razy czêciej ni¿ m³odsze. W tym
okresie ¿ycia dzieci staj¹ siê bardziej samodzielne
i urazy komunikacyjne zwi¹zane z ich uczestnictwem
w ruchu drogowym – w czasie jazdy na rowerze,
motorowerze, deskorolkach i ³y¿worolkach – zdarzaj¹ siê coraz czêciej. Dzieci – ofiary wypadków
w wieku 0-6 lat to przede wszystkim pasa¿erowie
samochodów osobowych, potem dopiero piesi i rowerzyci. Do wypadków z udzia³em dzieci najczêciej
dochodzi w miastach (na przejciach dla pieszych,
przystankach komunikacji publicznej, skrzy¿owaniach), w dni wolne od zajêæ lekcyjnych, weekendy,
wakacje, na trasie dom–szko³a–dom, wczesnym popo³udniem, w miesi¹cach wakacyjnych. Najczêstsze
przyczyny wypadków drogowych z udzia³em dzieci
jako pieszych to przede wszystkim nag³e wtargniêcie
dziecka na jezdniê, zabawy na jezdniach i poboczach
drogi, wychodzenie na jezdniê spoza stoj¹cego pojazdu, przebieganie przez jezdniê – czêsto w miejscu
niedozwolonym.
Choæ dziecko, które ukoñczy³o 7 rok ¿ycia mo¿e
ju¿ – zgodnie z przepisami prawa – poruszaæ siê
po drodze bez opieki starszych, to do ukoñczenia
10-12 lat nie jest zdolne do samodzielnego dawania
sobie rady z ruchem drogowym. Rodzice s¹ odpowiedzialni za jego przygotowanie do uczestnictwa
w ruchu drogowym. Dobry przyk³ad rodziców
jest najskuteczniejszym sposobem uczenia w³aciwego zachowania. Rodzice powinni wystrzegaæ siê
wszelkich b³êdów, brawury, lekcewa¿enia przepisów
itp., gdy¿ dziecko mo¿e uznaæ takie postêpowanie
za normê lub przyj¹æ je podwiadomie [15].

Dzia³ania na rzecz poprawy
stanu bezpieczeñstwa na drogach
W celu poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego nale¿y konsekwentnie realizowaæ zadania,
które maj¹ na celu edukacjê spo³eczeñstwa w kierunku po¿¹danych zmian zachowañ, zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo na drogach. Trzeba wzmacniaæ
spo³eczn¹ wiadomoæ dotycz¹c¹ nieuchronnoci
kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Konieczna jest ci¹g³a edukacja specjalistów
wielu dziedzin zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
ruchu drogowego. Niezbêdne s¹ konsekwentne
dzia³ania na rzecz modernizacji infrastruktury
w skali ca³ego kraju – nale¿y poprawiaæ jakoæ dróg
i likwidowaæ miejsca niebezpieczne. Równie istotne
jest eliminowanie z ruchu pojazdów w z³ym stanie
technicznym oraz organizowanie kursów pierwszej
pomocy. Wszystkie te kompleksowe dzia³ania mog¹
w znacznym stopniu wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego, czego skutkiem bêdzie
mniejsza liczba wypadków oraz zmniejszenie liczby
ofiar miertelnych wypadków drogowych.

Podsumowanie
Wypadki drogowe stanowi¹ powa¿ny problem
wspó³czesnego wiata. S¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowi¹ trzeci¹
przyczynê zgonów na wiecie. Obra¿enia powsta³e
w wyniku wypadków drogowych poci¹gaj¹

za sob¹ bardzo powa¿ne skutki, gdy¿ s¹ zwi¹zane
z uwalnianiem du¿ej energii kinetycznej, która musi
zostaæ poch³oniêta. A to z kolei jest podstawowym
mechanizmem powstawania obra¿eñ w wyniku
wypadków drogowych. Najczêciej na skutek
wypadków drogowych dochodzi do mnogich
i wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a, w ró¿nych jego
okolicach. Rozleg³oæ i umiejscowienie obra¿eñ
powsta³ych w wyniku wypadków drogowych zale¿y
w g³ównej mierze od typu wypadku drogowego
(zderzenie czo³owe, zderzenie boczne, uderzenie
w ty³ samochodu, dachowanie, uderzenie z obróceniem pojazdu w p³aszczynie poziomej), okolicy
cia³a, któr¹ poszkodowany uderzy³ o jak¹ czêæ
samochodu (przednia szyba, kierownica, deska
rozdzielcza) oraz wielkoci energii poch³oniêtej
przez poszkodowanego.
W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzy³o siê ponad 1 milion 61 tys. wypadków, w których
zginê³o prawie 126 tys. osób, a ponad 1 mln 336 tys.
zosta³o rannych. Do stwarzania najwiêkszego zagro¿enia na polskich drogach ze strony kieruj¹cych
pojazdami przyczynia siê przede wszystkim lekcewa¿enie praw pieszych i rowerzystów – 47%, jazda
po spo¿yciu alkoholu – 40%, agresja na drodze
– 23%, nadmierna prêdkoæ – 20%, wymuszanie
pierwszeñstwa przejazdu – 9%, jazda bez kierunkowskazów – 6%, wyprzedzanie na przejciach dla
pieszych – 4%.
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