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Ocena ryzyka na drogach
Dwadzieścia pięć lat temu w Polsce podjęto działania zmierzające do 
przełamania niekorzystnej tendencji wzrostu liczby ofiar śmiertel-
nych wypadków drogowych. Wytyczne do tych działań, opracowane 
przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej 
i Instytut Transportu Samochodowego oraz wielu innych Partnerów, 
przyczyniły się do zmniejszenia o 50% liczby ofiar śmiertelnych  
w Polsce. Mimo tego wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego 
nadal są bardzo niekorzystne dla naszego kraju.

Jednym z głównych celów ogłoszonej w maju br. Dekady Działań 
ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest obniżenie 
wskaźników śmiertelności w wypadkach drogowych do roku 2020 
poprzez intensyfikację działań na szczeblu krajowym i międzyna-
rodowym. Jedną z międzynarodowych organizacji wspierających te 
działania jest EuroRAP, która zachęca zarządy drogowe, inżynierów  
i planistów do eliminowania dróg o wysokim ryzyku.

EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (European 
Road Assessment Programme), który umożliwia niezależną ocenę 
poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego 
według jednolitej metodyki. Jest to największy i najsprawniej dzia-
łający program w Europie na rzecz podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym (www.eurorap.org). Uczestniczy w nim 
ponad 30 państw europejskich, a następne zgłaszają swój akces.

Aktywne uczestnictwo Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej wraz  
z wieloma Partnerami w Projekcie Europejski Atlas Ryzyka na 
Drogach (prowadzonego przez EuroRAP) w latach 2008–2010 po-
zwoliło na wypracowanie jednolitej, porównywalnej z innymi kra-
jami, metodyki oceny ryzyka na drogach krajowych i wojewódzkich  
w Polsce. Mimo że Projekt ten się już zakończył, Fundacja posta-
nowiła w ramach skromnych środków kontynuować systematyczną  
i niezależną ocenę ryzyka na polskich drogach. Wyniki pozwalają na 
informowanie uczestników ruchu, mediów i zarządzających drogami 
o zmianach w poziomie bezpieczeństwa na podstawowej sieci dróg 
w Polsce.

Ryzyko indywidualne na drogach  krajowych 
w Polsce w latach 2008–2010

Mapa ryzyka na drogach krajowych
Prezentujemy zatem Państwu mapę ryzyka przedstawiającą poziom 
prawdopodobieństwa bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wy-
padku na drogach krajowych w Polsce w latach 2008–2010. Ryzyko 
to dotyczy każdego indywidualnego użytkownika dróg i mierzone 
jest częstością wypadków ciężkich, tj. wypadków z ofiarami śmier-
telnymi i ciężko rannymi, na każdym odcinku drogi w stosunku do 
liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek w ciągu roku 
(liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na 1 mld 
pojazdokilometrów przebytej drogi przez pojazdy).

Poziomy ryzyka przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: 
kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (czyli najwyższy poziom 
bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (czyli najniż-
szy poziom bezpieczeństwa). Na „czarnych odcinkach” dróg może-
my spodziewać się ponad 12-krotnie większego ryzyka bycia ofiarą 
śmiertelną lub ciężko ranną niż na „odcinkach zielonych”.

Przedstawiona mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych 
w Polsce wskazuje, że w latach 2008–2010: 

  42% długości dróg krajowych, to „czarne odcinki” o najwyższym 
poziomie ryzyka, jednakże jest to o 19% (3 tys. km) mniej w sto-
sunku do okresu 2005-2007 rozpoczynającego systematyczne 
badania ryzyka EuroRAP w Polsce, 
  76% długości dróg krajowych, to „czarne i czerwone odcinki”, jest 
to o 10% mniej niż w latach 2005-2007, 
  55% wszystkich wypadków ciężkich (z ofiarami śmiertelnymi  
i ciężko rannymi) na drogach krajowych miało miejsce na „czar-
nych odcinkach”, jest to o 16%mniej niż w latach 2005-2007, 
  już 11% długości dróg krajowych (o 7% więcej niż w latach 2005-
2007) spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte 
przez EuroRAP, jako poziom ryzyka akceptowanego dla podsta-
wowej sieci dróg; są to odcinki głównie autostrad oraz dwujez-
dniowych dróg ekspresowych. 

Te pozytywne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych dzia-
łań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automaty-
zacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym i pozytywnych zmian 
zachowań uczestników ruchu drogowego.
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Udział odcinków dróg – klasy ryzyka
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na drogach krajowych w Polsce   
w latach 2008–2010



Problemy bezpieczeństwa
Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) mają łącznie ponad 17 tys. km (w tym 1,5 tys. 
km autostrad i dróg ekspresowych). Drogi te przenoszą 40% ruchu 
mierzonego liczbą przejechanych kilometrów przez pojazdy. W ba-
danym okresie (lata 2008–2010) na drogach krajowych w Polsce 
miało miejsce 10,6 tys. ciężkich wypadków (tj. wypadków z ofiarami 
śmiertelnymi lub ciężko rannymi), w których zginęło 4,7 tys. osób  
i 9,3 tys. odniosło ciężkie obrażenia ciała. Koszty materialne i spo-
łeczne tych wypadków wyniosły ponad 9,5 mld zł. W stosunku do 
okresu 2005-2007 liczba wypadków ciężkich na drogach krajowych 
spadła o 18%, a liczba ofiar śmiertelnych o 21%, choć łączna droga 
przebyta przez pojazdy wzrosła o 6%.

Mimo tych pozytywnych zmian, największymi zagrożeniami na dro-
gach krajowych w Polsce są nadal wypadki związane z: najechaniem 
na pieszego, zderzeniami bocznymi i czołowymi, nadmierną pręd-
kością oraz spowodowane przez młodych kierowców. W stosunku 
do okresu 2005-2007 znaczące zmniejszenie długości „czarnych  
i czerwonych” odcinków dróg zanotowano dla wypadków: spowodo-
wanych nadmierną prędkością (o 16,5%), przez młodych kierowców 
(o 14,7%) oraz w przypadku zderzeń czołowych (o 14%). Jest to wi-
doczny efekt podjęcia takich działań jak: rozwój systemu automa-
tycznego nadzoru nad ruchem drogowym, budowa dróg z rozdzie-
lonymi jezdniami (drogi ekspresowe i autostrady) oraz uspokojenie 
ruchu na odcinkach przejść przez miejscowości.

Odcinki krytyczne
W dalszym ciągu najwięcej dróg o nieakceptowalnym poziomie  
ryzyka występuje w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, 
warmińsko-mazurskim i podkarpackim, a najmniej w województwie 
wielkopolskim. Najbardziej niebezpiecznymi są odcinki na drogach: 
35, 7 oraz 2, a najbardziej bezpiecznymi autostrady A2 i A1.

Zidentyfikowano 13 odcinków krytycznych, o największym poten-
cjale redukcji wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi. 
Najwięcej ich występuje na obszarze województwa lubelskiego.  
Na szczególną uwagę administracji drogowej zasługuje 7 odcinków 
(w tabeli oznaczonych kolorem czerwonym), które we wszystkich 
czterech okresach analizy uznano za odcinki krytyczne.

Zestawienie odcinków krytycznych  
na drogach krajowych w Polsce 2008–2010

Mamy nadzieję, że prezentowany folder, choć o skromnej zawar-
tości, będzie przydatny: kierowcom planującym bezpieczną podróż 
po kraju, przedstawicielom mediów prezentującym i tłumaczącym 
problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, administracji drogowej 
w zarządzaniu bezpieczeństwem sieci drogowej (realizującym wy-
magania Dyrektywy 2008/96/WE) oraz politykom do podejmowa-
niu decyzji o inicjowaniu i wspieraniu działań strategicznych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Pozostałe mapy Atlasu ryzyka na drogach krajowych w latach 2008–
2010 wraz z komentarzem dostępne są na stronach www.eurorap.pl. 
W internetowej edycji Atlasu prezentujemy również ranking woje-
wództw, mapę odcinków krytycznych oraz problemowe mapy ryzyka. 
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Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce 2008-2010  
opracował zespół w składzie: 
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz; Politechnika Gdańska 
mgr inż. Wojciech Kustra; Politechnika Gdańska 
mgr inż. Małgorzata Romanowska; Politechnika Gdańska 
Karol Romanowski; Politechnika Gdańska 
dzięki współpracy: Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej  
z Politechniką Gdańską i Polskim Związkiem Motorowym
w partnerstwie z: SafeRoad i Targeo. 

Nr 
odcinka

Nr 
drogi

Długość 
[km] Nazwa

Liczba 
wypadków 

ciężkich

1 DK02 33,1 Torzym – Świebodzin 98

2 DK02 19,6 Warszawa – Mińsk Mazowiecki 85

3 DK02 23,7 Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn 64

4 DK05 11,3 Śmigiel – Leszno 28

5 DK07 7,2 Żukowo – Gdańsk 18

6 DK12 11,7 Piotrków Trybunalski – Sulejów 27

7 DK12 25,0 Kurów – Lublin 95

8 DK12 13,7 Lublin – Piaski 28

9 DK19 26,6 Lubartów – Lublin 68

10 DK35 10,8 Wałbrzych – Świebodzice 58

11 DK47 21,0 Nowy Targ – Zakopane 48

12 DK74 13,4 Kielce – Wola Jachowa 31

13 DK82 17,9 Lublin – Łęczna 45

Dane do przygotowania atlasu ryzyka udostępniły:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
 

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej 
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk 
tel. +48 58 347 11 47, +48 692 410 959 
e-mail: kjamroz@pg.gda.pl; m.romanowska@fril.org.pl 
Projekt graficzny:  / www.tofu.pl 
 

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. 
 

www.eurorap.org 
www.eurorap.pl
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Udział odcinków dróg – klasy ryzyka – główne problemy
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