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Mapa ryzyka
Prezentowana mapa przedstawia średnie ryzyko bycia ofiarą 
śmiertelną lub ciężko ranną wypadku na drogach międzynarodo-
wych w Polsce w latach 2005-2007. Ryzyko to dotyczy każdego 
indywidualnego użytkownika dróg i mierzone jest częstością 
wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym 
odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają 
przez ten odcinek w ciągu roku. Do oceny przyjęto ogólnoeuro-
pejską skalę opisu ryzyka na drogach. Dzięki tej mapie każdy 
może łatwo ocenić bezpieczeństwo drogi. 

Poziom ryzyka przedstawiono za pomocą pięciostopniowej kolo-
rowej skali: kolor zielony oznacza najniższy poziom ryzyka (a tym 
samym najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny naj-
wyższy poziom ryzyka (czyli najniższy poziom bezpieczeństwa). 

Na „czarnych odcinkach” dróg występuje nawet dziesięciokrot-
nie wyższe ryzyko zostania ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną 
niż na „odcinkach zielonych”. Ryzyko to możemy zredukować  
np. podróżując z bezpieczną prędkością i zapiętymi pasami bez-
pieczeństwa.

Prezentowana mapa ryzyka indywidualnego na drogach 
międzynarodowych w Polsce wskazuje, że:

  drogi międzynarodowe w Polsce, są bardziej niebezpieczne 
niż podobne drogi w Niemczech, Holandii, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii,
  55% odcinków dróg międzynarodowych, to „czarne odcinki” 
o najwyższym ryzyku,
  najwięcej takich odcinków występuje w województwach  
położonych w południowo-wschodniej i południowo-zachod-
niej Polsce,
  tylko autostrady spełniają przyjęte przez EuroRAP kryteria 
dróg o najniższym poziomie ryzyka.

Prezentowana mapa ryzyka może być pomocna: 
  kierowcom planującym podróż, którzy mogą świadomie  
wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu 
drogowym,
  administracji drogowej przy podejmowaniu decyzji o uspraw-
nieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wyborze 
rodzaju i kolejności działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,
  politykom do porównań poziomu ryzyka na drogach polskich 
i na drogach krajów sąsiednich.

Mapa ryzyka indywidualnego  
na drogach międzynarodowych w Polsce  
w latach 2005-2007

Program EuroRAP
EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach  
(European Road Assessment Programme), który umożliwia nie-
zależną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników 
ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Jest to najwięk-
szy i najsprawniej działający program w Europie na rzecz pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inspiratorami utworzenia Programu były kluby automobilowe, 
które wyszły z założenia, że drogi to bardzo niebezpieczne urzą-
dzenia i dlatego powinny być, podobnie jak zakłady chemiczne, 
czy elektrownie atomowe, poddane kontroli społecznej. Moty-
wem działania tych organizacji była troska o bezpieczeństwo 
swoich członków – uczestników ruchu drogowego. Program 
jest prowadzony w ścisłej współpracy z ośrodkami badawczymi  
i uniwersyteckimi zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego oraz administracją drogową, policją i wieloma innymi 
organizacjami i instytucjami.

Cele i zadania Programu EuroRAP
Nadrzędnym założeniem Programu EuroRAP jest włączenie się 
do realizacji III Europejskiego Programu Działań na rzecz Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zmniejszenie  
o 50% liczby śmiertelnych ofiar ruchu drogowego w ciągu  
dekady 2001-2010. Celem Programu EuroRAP jest:

  wdrożenie programu systematycznej oceny poziomu ryzyka na 
podstawowej sieci dróg w Europie poprzez wskazywanie za-
grożeń oraz proponowanie praktycznych środków zaradczych,
  zapewnienie, by ocena poziomu ryzyka leżała u podstaw 
decyzji strategicznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,
  inicjowanie partnerstwa między instytucjami i organizacjami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
producentami samochodów i administracją drogową.

Jednym z wymiernych, dla każdego użytkownika dróg w Euro-
pie, efektów prac prowadzonych w wielu krajach będzie mapa 
Europy przedstawiająca poziom ryzyka na drogach.



Bezpieczeństwo na drogach w Polsce
W 2008 roku na polskich drogach w wypadkach zginęło ponad 5 400 osób. 
Mimo prowadzonych działań programowych, prewencyjnych i inwestycyjnych, 
Polska w dalszym ciągu zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Unii Europej-
skiej pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Podsta-
wowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu (śmiertelność, ciężkość i koncentracja 
ofiar śmiertelnych) są w Polsce kilkakrotnie gorsze niż w Holandii, Szwecji, 
czy Wielkiej Brytanii. Dla osiągnięcia przyjętego w Polsce celu redukcji ofiar 
śmiertelnych o 50% do 2013 roku, konieczne jest zastosowanie nadzwyczaj-
nych, wspartych doświadczeniami innych krajów, metod i środków poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kraje UE – 2006

EuroRAP w Polsce
Mapa ryzyka powstała w wyniku prac nad projektem Europejski Atlas Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, którego końcowym efektem będzie mapa 
Europy pokazująca najbardziej niebezpieczne (czarne) drogi w poszczegól-
nych państwach. Projekt realizowany jest w ramach europejskiego Programu  
EuroRAP dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Uczestniczy w nim 
10 państw europejskich, w tym Polska, a realizacja przewidziana jest na lata 
2008-2010.

Zadaniem polskiego zespołu jest przygotowanie mapy Polski przedstawiającej 
poziom ryzyka na drogach; w pierwszej kolejności na drogach międzynaro-
dowych, następnie na pozostałych drogach krajowych, i w końcu na drogach 
wojewódzkich w wybranych regionach. Ostatecznie w 2010 roku polskie 
mapy zostaną włączone do Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu  
Drogowego. 

Drogi międzynarodowe w Polsce, będące przedmiotem niniejszego raportu, 
stanowią zaledwie 2% długości dróg twardych i przenoszą ponad 10% całości 
ruchu, zwłaszcza ruch tranzytowy i turystyczny. Pomimo, że posiadają najlep-
sze w Polsce standardy, generują 17% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych. Działania na nich prowadzone mogą przynieść zatem najwięk-
szą redukcję liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Drogi te w pierwszej  
kolejności objęto Programem EuroRAP także z tego powodu, że stanowią one 
główne połączenie naszego kraju z pozostałymi krajami Europy.

Polska edycja projektu Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu  
Drogowego realizowana jest przez:

  Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, Polski Związek Motorowy  
i Politechnikę Gdańską; 

w partnerstwie z:
  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Sekretariatem Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biurem Ruchu Drogowego  
Komendy Głównej Policji, Toyota Motor Poland, Shell Polska i 3M Poland;

pod patronatem medialnym: 
 Auto Świat, Polskiego Radia i Wirtualnej Polski.

EuroRAP Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (European Road  
Assessment Programme). EuroRAP jest międzynarodową organizacją użytku 
publicznego zarejestrowaną w Belgii, pod nr 50962003, z siedzibą  
na 53 Rue d’Arlon, 1040 Bruksela, Belgia.

EuroRAP korzysta ze wsparcia finansowego Komisji Europejskiej,  
FIA Foundation for the Automobile and Society, Toyota Motor Europe oraz 
ACEA (Europejskiego Związku Producentów Samochodów).

Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym raporcie pono-
szą autorzy. Zawarte informacje nie muszą odzwierciedlać opinii partnerów  
i instytucji wspierających, a także nie ponoszą oni odpowiedzialności za spo-
sób wykorzystania tych informacji.

www.eurorap.pl www.eurorap.org


