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Źródło: https://www.krbrd.gov.pl/baza-wiedzy/badania-kosztow-zdarzen-drogowych/
Publikacja: Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych 2018 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

https://www.google.com/url?q=https://www.krbrd.gov.pl/baza-wiedzy/badania-kosztow-zdarzen-drogowych/&sa=D&source=editors&ust=1631616803965000&usg=AOvVaw2JmnX36zzI-Q4xr4tMQz5R


Źródło: http://ec.europa.eu/roadsafety/
Publikacja: European Commission, Mobility and Transport DG 2020 r.

Liczba ofiar śmiertelnych
na milion mieszkańców

https://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/roadsafety/&sa=D&source=editors&ust=1631616804655000&usg=AOvVaw3gfFUuHm7kT0b6gyGbv4bp


Źródło: http://ec.europa.eu/roadsafety/
Publikacja: European Commission, Mobility and Transport DG 2020 r.

Polska:  - 26%
EU: - 23%

Dynamika zmian

https://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/roadsafety/&sa=D&source=editors&ust=1631616804953000&usg=AOvVaw0Y4Mw2jrTHO9tYaRiIDpq3


Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Nowelizacja: 20.05.2021 r., 01.06.2021 r.

Pakiet zmian dotyczący:
- Pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejścia dla pieszych
- Dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (50km/h całą dobę)
- Bezpiecznej odległości na drogach szybkiego ruchu
- Wprowadzenie nowych urządzeń do ustawy (hulajnoga elektryczna,
     urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch.



STATYSTYKI POLICYJNE 
dot. zdarzeń drogowych

Okres:  czerwiec – sierpień w latach 2018 – 2021

Obszar:  Cały kraj oraz woj. warmińsko - mazurskie

Tematyka:  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Zakres dynamiki: zmiana z 2019 na 2021 r. w procentach



-15%      -17%         -16% -4%

-17%      -17%         -29% +3%

DYNAMIKA ZMIAN 2019 – 2021

DYNAMIKA ZMIAN 2019 – 2021



Zdarzenia drogowe od godziny 23:00 do 5:00 
(PL) 

-13%      -30%           -12%       -8%

W obszarze zabudowanym 50 km/h całą dobę



Potrącenia pieszych na przejściach (PL) 

-20%      -31%           -19%       -15%

Pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście



Potrącenia pieszych na chodnikach (PL) 

-2%      -33%           -8%       -17%

Nowe grupy pojazdów na chodniku 





Liczba ofiar śmiertelnych
na milion mieszkańców

Jeżeli trend się utrzyma

Polska: 77 ofiar śmiertelnych
25 miejsce  

Stan na 2019 r.

Polska: 64 ofiary śmiertelne
20 miejsce 

Na 27 państw członkowskich UE:



Sugerowane kierunki rozwoju

1. Rozbudowa DDR/PRDR



2. Multimodalność środków transportu

Sugerowane kierunki rozwoju



2. Częstsze stosowanie stref uspokojonego ruchu - Tempo 30

Sugerowane kierunki rozwoju



mł. insp. Mariusz Tański
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie


