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Wypadki drogowe w Polsce są poważnym problemem 
społecznym i ekonomicznym, którego rozwiązanie wymaga 
przekonania całego społeczeństwa, a zwłaszcza polityków  
i przedstawicieli mediów o rozmiarze tragedii, a poszczegól-
nych uczestników ruchu o miejscach występującego na drogach  
zagrożenia. Każdego miesiąca na drogach województwa pomor-
skiego statystycznie ginie 20 osób, a 300 osób doznaje obrażeń 
ciała, przy czym część osób rannych pozostaje niepełnospraw-
nymi do końca życia. 

Polska szczyci się dobrze opracowanymi programami bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (taki program pod nazwą GAM-
BIT Pomorski posiada także województwo pomorskie), ale 
bez właściwej realizacji tych programów (brak zabezpieczenia 
organizacyjnego i wsparcia finansowego) efekt ich wdrażania 
jest daleki od oczekiwań. Dlatego trzy niezależne instytucje 
(Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Polski Związek Moto-
rowy i Politechnika Gdańska) przy współpracy z wieloma Part-
nerami sięgnęły po doświadczenia najbardziej liczących się 
krajów Europy. W 2006 roku instytucje te przystąpiły do Euro-
pejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, który 
jest jednym z najefektywniejszych w ostatnich latach progra-
mów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie. 
 

W ramach Programu EuroRAP realizowany jest Projekt  
„Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który 
współfinansowany jest przez Komisję Europejską. Niniejszy ma-
teriał zawiera wyniki prac pierwszej części III etapu tego Projektu,  
a więc mapy ryzyka na drogach krajowych i wojewódzkich w wo-
jewództwie pomorskim w latach 2007-2009. Dzięki współpracy 
z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oddajemy 
Państwu raport obejmujący zbiór wybranych map ryzyka dla 
różnych rodzajów i okoliczności wypadków z ofiarami śmiertel-
nymi i ciężko rannymi na podstawowej sieci dróg województwa 
pomorskiego.

Mamy nadzieję, że prezentowany atlas, bogato ilustrowany 
mapami i wykresami będzie przydatny: kierowcom, a zwłasz-
cza turystom planującym bezpieczną podróż po drogach Pomo-
rza. Ponadto atlas będzie pomocny przedstawicielom mediów 
prezentującym i tłumaczącym problemy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, administracji drogowej przy podejmowaniu decyzji 
o usprawnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz 
politykom do podejmowania decyzji o inicjowaniu i wspieraniu 
działań strategicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w województwie pomorskim.
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EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (Euro-
pean Road Assessment Programme), który umożliwia niezależ-
ną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu 
drogowego według jednolitej metodyki. Jest to największy i naj-
sprawniej działający program w Europie na rzecz podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (www.eurorap.org). 
 

EuroRAP to inicjatywa bliźniacza do programu EuroNCAP 
(www.euroncap.org) — niezależnego programu, który przyzna-
je gwiazdki nowym pojazdom za ich konstrukcję i wyposażenie 
chroniące pasażerów i pieszych w razie wypadku drogowego.  
 

Program EuroRAP zakłada praktyczną realizację Wizji Zero, 
którą będzie można osiągnąć wówczas, gdy dobrze wyszkole-
ni i etycznie zachowujący się kierowcy, wsiądą do bardzo bez-
piecznych pojazdów i będą poruszać się po bardzo bezpiecznej 
drodze.

Wizja Zero
5-gwiazdkowy kierowca w 5-gwiazdkowym samochodzie  
na 5-gwiazdkowej drodze

 
 
 

Organizacja EuroRAP postała w 2001 roku na wniosek kilku 
europejskich automobilklubów (z Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Holandii i Hiszpanii) o ustanowienie przez Komisję Europejską 
projektu badawczego pod nazwą „Program oceny ryzyka na 
drogach”. Jej członkami są obecnie organizacje motoryzacyjne, 
administracja drogowa oraz eksperci między innymi z Polski, 
którzy w sposób szczególny wspierają Program EuroRAP. Obec-
nie w Programie uczestniczą 33 kraje europejskie, a następne 
zgłaszają swój akces. 

EuroRAP jest również realizowany na innych kontynen-
tach tworząc swoje odpowiedniki między innymi w Australii 
— ausRAP (www.ausrap.org), czy w Stanach Zjednoczonych 
— usRAP (www.usrap.us). Dzięki tak dużemu zainteresowa-
niu i zaangażowaniu w poprawę bezpieczeństwa na drogach 
utworzono iRAP — Międzynarodowy Program Oceny Dróg  
(International Road Assessment Programme) (www.irap.net). 

Nadrzędnym założeniem Programu EuroRAP było włącze-
nie się do realizacji III Europejskiego Programu BRD, którego 
celem jest zmniejszenie o 50% liczby śmiertelnych ofiar ruchu 
drogowego w ciągu dekady 2001-2010. Obecnie jest to wspiera-
nie przygotowania IV Europejskiego Programu Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego na lata 2011-2020. Cele szczegółowe Progra-
mu EuroRAP to: 

  wdrożenie programu systematycznej oceny poziomu ryzyka 
na podstawowych drogach w Europie, poprzez wskazywanie 
zagrożeń na niebezpiecznych odcinkach i proponowanie prak-
tycznych środków zaradczych, 
  zapewnienie, by ocena poziomu ryzyka leżała u podstaw de-
cyzji strategicznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
  inicjowanie partnerstwa między instytucjami i organizacja-
mi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz producentami samochodów i administracją drogową. 

MetoDykA oceNy ryzykA
Na mapach przedstawiono poziomy ryzyka za pomocą 

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

Mapy zamieszczone w atlasie przedstawiają ryzyko indywidu-
alne, mierzone koncentracją wypadków tj. średnie ryzyko bycia 
ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku na drogach krajowych 
i wojewódzkich województwa pomorskiego w latach 2007-2009. 
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 licz-
by 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).

Mapy te publikowane są na stronach internetowych, w cza-
sopismach motoryzacyjnych, w mediach, wydawnictwach kar-
tograficznych poszczególnych krajów. Przeprowadzone badania 
wskazują na duże zainteresowanie użytkowników dróg tymi 
mapami.

 
eurorAP w PoLsce

Polska przystąpiła do Programu EuroRAP w 2006 roku, 
kiedy to Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej i Polski Związek  
Motorowy przyjęły członkostwo w EuroRAP. W 2008 roku orga-
nizacje te wraz z Politechniką Gdańską włączyły się do realiza-
cji trzyletniego Projektu „Europejski Atlas BRD” realizowanego  
w ramach Programu EuroRAP. Zadaniem polskich partnerów 
jest przygotowanie map przedstawiających poziom ryzyka  
na drogach naszego kraju.

W pierwszej kolejności ocenę ryzyka wykonano na drogach 
międzynarodowych w latach 2005-2007, co zaprezentowano 
publicznie w marcu 2009 roku. Następnie, w drugim etapie, 
opracowano mapy ryzyka na drogach krajowych w latach 2006-
2008. Obecnie w trzecim etapie, w roku 2010, przewidziano wy-
konanie mapy ryzyka w latach 2007-2009 na drogach krajowych 
i wojewódzkich w województwie pomorskim i warmińsko-ma-
zurskim oraz na wszystkich drogach krajowych w Polsce. Osta-
tecznie w 2010 roku, polskie mapy zostaną włączone do „Euro-
pejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

2 I Program EuroRAP

Klasa ryzyka Proporcja ryzyka  
do ryzyka bardzo małego

BARDZO MAŁE �

MAŁE 4

ŚREDNIE 7

DUŻE �2

BARDZO DUŻE PONAD �2

3 I Ocena ogólna

DROGA
 wojewódzka
 krajowa

Rys.2b — ŚMIERTELNOŚĆ WYPADKÓW DROGOWYCH 2009Rys.2a — OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH 2009

RYS. 1
Województwo pomorskie
Drogi krajowe i wojewódzkie

Na obszarze województwa pomorskiego mieszka 2,23 mln 
mieszkańców. Długość podstawowej sieci dróg w województwie 
wynosi 2,58 tys. km (rys. 1). Drogi krajowe zarządzane przez  
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  
Oddział w Gdańsku mają długość 0,85 tys. km w tym 66 km  
to autostrady, a 38 km to drogi ekspresowe. Drogi wojewódzkie, 
zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku stano-
wią 1,73 tys. km. 

W roku 2009 w województwie pomorskim miało miejsce  
2 848 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 257 
osób, a rannych było 3 641 osób. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar 
śmiertelnych województwo pomorskie w 2009 roku zajmowa-
ło 8 miejsce w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę wskaźnik 
śmiertelności wypadków drogowych (liczba ofiar śmiertelnych 
na 100 tys. mieszkańców) 10 miejsce (rys. 2).
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54 I Mapy r yzyka
Głównymi czynnikami wpływający na ten poziom bezpie-

czeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych wojewódz-
twach są: 

  infrastruktura drogowa niedostosowana do standardów 
bezpieczeństwa, w tym niewielki udział dróg ekspresowych, 
liczne mankamenty istniejącej infrastruktury drogowej, brak 
urządzeń dla ochrony pieszych i rowerzystów; 
  słaby system zarządzania brd, w tym brak lub zbyt długi okres 
wprowadzania uregulowań prawnych dotyczących: struktur  
i metod zarządzania brd, automatyzacji nadzoru nad ruchem 
drogowym, słaba komunikacja ze społeczeństwem, brak wy-
starczającego wsparcia finansowego działań na rzecz brd; 
  niska kultura bezpieczeństwa, w tym niebezpieczne zacho-
wania uczestników ruchu drogowego (jazda z nadmierną 
prędkością, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, uczestni-
czenie w ruchu pod wpływem alkoholu lub narkotyków), brak 
silnego wsparcia politycznego.

Niniejszy atlas obejmuje trzyletni okres: od 2007 do 2009 
roku. W tym czasie na drogach krajowych i wojewódzkich w wo-
jewództwie pomorskim miało miejsce 949 wypadków z ofiara-
mi śmiertelnymi i ciężko rannymi (tj. 10% wszystkich wypadków 
drogowych w województwie), w których zginęło 407 osób (tj. 
52% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych), 835 
osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała, a wiele z nich pozostaje 
kalekami. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wynio-
sły prawie 1,2 mld zł, to znaczy więcej niż obecny budżet Pomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego.

Analizowaną sieć dróg podzielono na 119 odcinków, następnie 
na podstawie danych o wypadkach drogowych z lat 2007 - 2009 
obliczono ryzyko indywidualne i społeczne. Zgodnie z przyjętą 
pięciostopniową klasyfikacją zakwalifikowano ryzyko do po-
szczególnych klas. Na rysunku 3 przedstawiono rozkład klas 
ryzyka indywidualnego i społecznego na sieci dróg krajowych  
i wojewódzkich w województwie pomorskim. Z przedstawio-
nych rysunków wynika, że:

  w przypadku ryzyka indywidualnego (uwzględniającego 
wpływ jakości infrastruktury drogowej i zachowań kierowców 
na poziom ryzyka):

•  ryzyko bardzo duże i duże (tj. niedopuszczalne na podsta-
wowej sieci dróg europejskich) występuje aż na 71% pod-
stawowej sieci dróg, ryzyko małe i bardzo małe występuje 
zaledwie na 19,6% podstawowej sieci dróg, 

  w przypadku ryzyka społecznego (uwzględniającego wpływ 
wielkości ruchu na poziom ryzyka): 

•  ryzyko bardzo duże i duże występuje tylko na 1,7% pod-
stawowej sieci dróg, ryzyko małe i bardzo małe występuje 
aż na 92,7% podstawowej sieci dróg.

Ze względu na fakt, że ryzyko społeczne jest jeszcze stosunko-
wo niskie (małe natężenia ruchu na naszych drogach w porów-
naniu do obciążonych dróg europejskich) w dalszej części będą 
prezentowane mapy ryzyka indywidualnego, dotyczącego każ-
dego uczestnika ruchu.

Największym zagrożeniami powodującymi tak dużą liczbę 
wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi są (rys. 4):

  na drogach krajowych i wojewódzkich łącznie wypadki zwią-
zane: z nadmierną prędkością, ze zderzeniami czołowymi 
i bocznymi, wypadnięciem pojazdu z drogi, najechaniem na 
pieszego i rowerzystę, wypadki spowodowane przez młodych 
kierowców i pod wpływem alkoholu, 
  na drogach krajowych wypadki związane: z nadmierną pręd-
kością, ze zderzeniami czołowymi i bocznymi oraz najecha-
niem na pieszego, 
  na drogach wojewódzkich wypadki związane: z nadmierną 
prędkością i wypadnięciem pojazdu z drogi (najczęściej koń-
czącym się z najechaniem na drzewo). 

W niniejszym atlasie szczególną uwagę zwrócono na wy-
padki spowodowane nadmierną prędkością, wypadnięciem  
pojazdu z drogi, zderzeniami czołowymi i bocznymi, wypadkami 
najechania na pieszego oraz wypadkami spowodowanymi przez 
młodych kierowców.

Mapa ogólna ryzyka indywidualnego (mapa 1) na drogach 
krajowych w województwie pomorskim wskazuje, że w latach 
2007-2009:

  „czarne odcinki” (tj. odcinki o najwyższym poziomie ryzyka) 
stanowiły 37% długości analizowanych dróg (w tym: 28% 
dróg krajowych i 41% dróg wojewódzkich), 

  „czarne i czerwone odcinki” (tj. odcinki o ryzyku niedopusz-
czalnym na podstawowej sieci dróg europejskich) stanowiły 
71% długości analizowanych dróg (w tym: 73% dróg krajo-
wych i 70% dróg wojewódzkich),

  „zielone i żółte odcinki” (tj. odcinki o najmniejszym ryzyku) 
stanowiły 20% długości analizowanych dróg (w tym: 16% 
dróg krajowych i 22% dróg wojewódzkich).

Ponadto stwierdzono, że 52% ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko 
rannych ma miejsce na „czarnych odcinkach” (w tym 37% w przy-
padku dróg krajowych i 59% w przypadku dróg wojewódzkich). 
 

Mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych  
i wojewódzkich województwa pomorskiego będą pomocne  
w szczególności: 

  kierowcom i turystom planującym podróż po drogach Pomo-
rza, 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,

  instytucjom nadzorującym ruch drogowy (policja, inspekcja 
transportu) przy efektywnym lokalizowaniu działań prewen-
cyjnych i kontrolnych, instytucjom szkolącym i egzaminu-
jącym kandydatów na kierowców przy zwracaniu uwagi na  
zagrożenia czyhające na kierowców w ruchu drogowym oraz 
na ryzyko jakie podejmują jadąc po wybranej drodze,

  politykom do wspierania działań prowadzonych na rzecz bez-
pieczeństwa ruchu poczynając od odcinków dróg najbardziej 
niebezpiecznych.

MAPA 1
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich 
w woj. pomorskim w latach 2007-2009

RYZYKO
 Bardzo małe
 Małe
 Średnie
 Duże
 Bardzo duże

DroGA
A1 – autostrada
s6 – ekspresowa
k55 – krajowa
w212 – wojewódzka
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W analizowanym okresie na drogach krajowych i wojewódz-
kich w woj. pomorskim wypadki z ofiarami śmiertelnymi i ciężko 
rannymi spowodowane nadmierną prędkością jazdy stanowiły 
30% ogółu wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi. 
Ofiary tych wypadków stanowiły 34% ogółu ofiar śmiertelnych  
i ciężko rannych (w tym 30% ofiar śmiertelnych i 35% ofiar cięż-
ko rannych). 

Z analizy ryzyka indywidualnego bycia ofiarą śmiertelną lub 
ciężko ranną w wypadku związanym z nadmierną prędkością 
jazdy (mapa 2) wynika, że na drogach krajowych i wojewódzkich 
w woj. pomorskim bardzo duże ryzyko wypadku z nadmierną 
prędkością („czarne odcinki”) występuje na 45% długości pod-
stawowej sieci dróg (przy czym na 28% długości dróg krajowych 
i 53% długości dróg wojewódzkich).

Wypadki z nadmierną prędkością są skutkiem nieprawidło-
wych zachowań kierowców wynikających z deficytu dróg szyb-
kiego ruchu uniemożliwiających sprawne przemieszczanie się 
na duże odległości, traktowania przekroczeń limitów prędkości 
jako zjawiska nieszkodliwego społecznie, małej wykrywalności 
popełnionych wykroczeń i braku poczucia nieuchronności kary. 

Wypadki spowodowane nadmierną prędkością najczęściej 
kończą się zderzeniami czołowymi i wypadnięciem z drogi w ob-
szarze niezabudowanym.

Mapa lokalizacji odcinków o wysokim ryzyku wypadków  
z nadmierną prędkością będzie przydatna administracji dro-
gowej i instytucjom nadzorującym ruch drogowy przy wyborze 
środków poprawy bezpieczeństwa skutecznych przy zmniej-
szaniu liczby i skutków wypadków spowodowanych nadmierną 
prędkością. Do środków tych należą: 

  środki zarządzania prędkością (usuwanie zbędnych znaków, 
stosowanie znaków ograniczeń prędkości po obu stronach 
jezdni, stosowanie znaków zmiennych, ograniczenie prędko-
ści na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych poza terenem 
zabudowy), 
  środki uspokajania ruchu (ronda, wyspy zmniejszające pręd-
kość na wjeździe do obszarów zabudowy),
  środki zwiększające przestrzeganie ograniczeń prędkości 
(budowa systemu automatycznego nadzoru nad prędkością, 
kampanie informacyjne). 

Pod pojęciem wypadnięcie z drogi traktuje się wypadek po-
jedynczego pojazdu związany z wywróceniem się oraz najecha-
niem na drzewo, słup lub inną przeszkodę zlokalizowana w pa-
sie bezpieczeństwa drogi. W analizowanym okresie na drogach 
krajowych i wojewódzkich w woj. pomorskim wypadki z ofiarami 
śmiertelnymi i ciężko rannymi spowodowane wypadnięciem po-
jazdu z drogi stanowiły 28% ogółu wypadków z ofiarami śmier-
telnymi i ciężko rannymi. Ofiary tych wypadków stanowiły także 
29% ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych (w tym 31% ofiar 
śmiertelnych i 28% ofiar ciężko rannych).

Z analizy ryzyka indywidualnego bycia ofiarą śmiertelną lub 
ciężko ranną w wypadku związanym z wypadnięciem pojazdu z 
drogi (mapa 3) wynika, że na drogach krajowych i wojewódzkich 
w woj. pomorskim bardzo duże ryzyko tego rodzaju wypadku 
(„czarne odcinki”) występuje na 37% długości podstawowej sie-
ci dróg (przy czym na 14% długości dróg krajowych i 48% dłu-
gości dróg wojewódzkich). 

Wypadnięcia z drogi mają miejsce na odcinkach prostych, na 
łukach poziomych o małych promieniach w obszarze niezabu-
dowanym. Wypadki te są wyjątkowo niebezpieczne, szczególnie 

na odcinkach dróg z drzewami lub innymi przeszkodami zloka-
lizowanymi blisko krawędzi jezdni. Zwraca uwagę duży udział 
dróg wojewódzkich, na których występują wypadki kończące 
się najechaniem na drzewo lub inną przeszkodę znajdującą się  
w pasie bezpieczeństwa drogi.

Mapa lokalizacji odcinków o wysokim ryzyku wypadnięcia 
z drogi będzie przydatna administracji drogowej przy wyborze 
środków poprawy bezpieczeństwa skutecznych przy zmniej-
szaniu liczby zderzeń bocznych na drogach krajowych i woje-
wódzkich. Do środków tych zaliczyć można: środki poprawiające 
rozpoznawalność, czytelność i jednorodność drogi, zapewnienie 
odpowiedniej szerokości pasów ruchu, właściwe oznakowanie 
poziome (linie osiowe i krawędziowe), utrzymanie właściwych 
cech powierzchniowych nawierzchni drogowej i jej odwodnienia, 
kształtowanie bezpiecznego otoczenia drogi (usuwanie prze-
szkód znajdujących się w pasie bezpieczeństwa drogi: drzew 
słupów, ogrodzeń itp.) lub w przypadku gdy to jest niemożliwe 
stosowanie zabezpieczenia tych obiektów (bariery, oznakowa-
nie itp.).

MAPA 2
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009 
Wypadki z nadmierną prędkością

MAPA 3
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009 
Wypadnięcie z drogi
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W analizowanym okresie na drogach krajowych i wojewódz-
kich w woj. pomorskim wypadki z ofiarami śmiertelnymi i ciężko 
rannymi spowodowane zderzeniem czołowym pojazdów sta-
nowiły 20% ogółu wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko 
rannymi. Ofiary tych wypadków stanowiły także 24% ogółu 
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Z analizy ryzyka indywi-
dualnego bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku 
spowodowanego zderzeniem czołowym (mapa 4) wynika, że na 
sieci dróg krajowych w woj. pomorskim bardzo duże ryzyko tego 
rodzaju wypadku („czarne odcinki”) występuje na 25% długości 
podstawowej sieci dróg (przy czym na 29% długości dróg krajo-
wych i 23% długości dróg wojewódzkich).

Do zderzeń czołowych dochodzi w wyniku ryzykownego wy-
przedzania przy braku odpowiedniej widoczności, błędnej oceny 
odległości do pojazdu jadącego z przeciwka, a także wyprzedza-
nia „na trzeciego”, a nawet „czwartego” na drogach z poboczami 
utwardzonymi. 

Najczęściej zderzenia takie mają miejsce na odcinkach pro-
stych, zachęcających do wykonania manewru wyprzedzania, 
przy braku urządzeń trwale oddzielających kierunki jazdy na 
drogach dwupasowych.

Mapa lokalizacji odcinków o wysokim ryzyku zderzeń czo-
łowych będzie przydatna administracji drogowej przy wyborze 
środków poprawy bezpieczeństwa skutecznych przy zmniejsza-
niu liczby zderzeń czołowych na drogach krajowych i wojewódz-
kich. Do środków tych należy: fizyczne rozdzielenie kierunków 
jazdy (bariery albo szerokie pasy dzielące), przebudowa drogi do 
przekroju umożliwiającego wyprzedzanie (druga jezdnia, system 
pasów wyprzedzania), stosowanie ograniczeń prędkości i ozna-
kowania poziomego ograniczającego możliwość wyprzedzania. 

W analizowanym okresie na drogach krajowych i wojewódz-
kich woj. pomorskiego wypadki z ofiarami śmiertelnymi i ciężko 
rannymi spowodowane zderzeniem bocznymi pojazdów stano-
wiły 19% ogółu wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko ran-
nymi. Ofiary tych wypadków stanowiły także 20% ogółu ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych (w tym 15% ofiar śmiertelnych  
i 23% ofiar ciężko rannych). Z analizy ryzyka indywidualnego 
bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku spowodowa-
nego zderzeniem bocznym (mapa 5) wynika, że na podstawowej 
sieci dróg w województwie pomorskim bardzo duże ryzyko tego 
rodzaju wypadku („czarne odcinki”) występuje na 33% długości 
podstawowej sieci dróg (przy czym na 28% długości dróg krajo-
wych i 35% długości dróg wojewódzkich).

Do zderzeń bocznych dochodzi bardzo często na odcinkach 
dróg o dużej gęstości skrzyżowań, zjazdów i przejazdów w pa-
sie dzielącym, na skrzyżowaniach z ograniczeniami widoczności,  
o niewłaściwej geometrii i organizacji ruchu, zbyt dużej prędko-
ści ruchu na wlotach głównych.

Mapa lokalizacji odcinków o wysokim ryzyku zderzeń bocz-
nych będzie przydatna administracji drogowej przy wyborze 
środków poprawy bezpieczeństwa skutecznych przy zmniejsza-
niu liczby zderzeń bocznych na drogach krajowych i wojewódz-
kich. Do środków tych zaliczyć można: regulację dostępności do 
dróg (budowa równoległych do drogi głównej dróg obsługują-
cych), zastosowanie środków uspokajania ruchu), zmniejsze-
nie kolizyjności skrzyżowań (właściwa geometria skrzyżowa-
nia, stosowanie wysp środkowych, budowa rond lub węzłów), 
usprawnienia organizacji ruchu (właściwe oznakowanie, sygna-
lizacja świetlna, systemy automatycznego zarządzania ruchem) 
i nadzór nad ruchem (kontrola wjazdu na skrzyżowanie z syg-
nalizacją świetlną przy sygnale czerwonym i kontrola odstępów 
między pojazdami).

MAPA 4
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009
Zderzenia czołowe

MAPA 5
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009 
Zderzenia boczne
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W analizowanym okresie na drogach krajowych i woje-
wódzkich w woj. pomorskim wypadki z ofiarami śmiertelnymi 
i ciężko rannymi związane z najechaniem na pieszego stanowi-
ły 18% ogółu wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko ran-
nymi. Ofiary tych wypadków stanowiły także 23% ogółu ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych (w tym 23% ofiar śmiertelnych  
i 16% ofiar ciężko rannych). Z analizy ryzyka indywidualnego  
bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku związanym 
z najechaniem na pieszego (mapa 6) wynika, że na podstawo-
wej sieci dróg w woj. pomorskim bardzo duże ryzyko tego rodza-
ju wypadku („czarne odcinki”) występuje na 53% długości pod-
stawowej sieci dróg (przy czym na 55% długości dróg krajowych 
i 52% długości dróg wojewódzkich). 

Do częstych wypadków z pieszymi dochodzi na odcinkach 
dróg, na których piesi poruszają się wzdłuż drogi lub przekra-
czają drogę, po której poruszają się pojazdy z dużą prędkoś-
cią. Szczególnie duże ryzyko wypadku z pieszym uczestnikiem  
ruchu drogowego występuje w porze nocnej (10-krotnie większe 
niż w porze dziennej).

Mapa lokalizacji odcinków o wysokim ryzyku wypadków z pie-
szymi powinna być przydatna administracji drogowej i samorzą-
dom lokalnym przy wyborze środków poprawy bezpieczeństwa 
skutecznych przy zmniejszaniu liczby wypadków z pieszymi na 
drogach krajowych i wojewódzkich. Do środków tych należy zali-
czyć przede wszystkim środki oddzielające ruch pieszy od ruchu 
pojazdów (chodniki w obszarze zabudowy, chodniki oddzielone 
barierą lub chodniki poza koroną drogi poza obszarem zabudo-
wy), a także środki ułatwiające ruch pieszych na skrzyżowaniach 
i przejściach (azyle dla pieszych, kładki i tunele, sygnalizacja 
świetlna, poprawa widoczności pieszego, optymalizacja loka-
lizacji przejść dla pieszych poza obszarem zabudowy), środki  
pozwalające na wspólne użytkowanie drogi przez pieszych  
i pojazdy (elementy odblaskowe używane przez pieszych). 

W analizowanym okresie na drogach krajowych i wojewódz-
kich w woj. pomorskim wypadki z ofiarami śmiertelnymi i cięż-
ko rannymi spowodowane przez młodych kierowców (w wieku 
18-24 lat) stanowiły 19% ogółu wypadków z ofiarami śmiertel-
nymi i ciężko rannymi. Ofiary tych wypadków stanowiły także 
22% ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych (w tym 17% ofiar 
śmiertelnych i 25% ofiar ciężko rannych). Z analizy ryzyka indy-
widualnego bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypad-
ku spowodowanym przez młodego kierowcę (mapa 7) wynika, 
że na podstawowej sieci dróg w woj. pomorskim bardzo duże 
ryzyko tego rodzaju wypadku („czarne odcinki”) występuje na 
35% długości podstawowej sieci dróg (przy czym na 15% dłu-
gości dróg krajowych i 45% długości dróg wojewódzkich).  
 

To wskazuje, że w województwie pomorskim młodzi kierow-
cy są sprawcami dużej liczby wypadków na drogach krajowych  
i wojewódzkich. Mapa ta może być wykorzystana przez ośrodki 
kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w celu 
zwrócenia uwagi na obszary, gdzie występuje nagromadzenie 
wypadków spowodowanych przez młodych kierowców. Nato-
miast młodzi kierowcy powinni uwzględniać omijanie trudnych 
dla nich odcinków dróg przy planowaniu swojej podróży, albo 
jazdę ze wzmożoną ostrożnością w przypadku konieczności jaz-
dy po tych odcinkach dróg. 

MAPA 6
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009 
Najechanie na pieszego

MAPA 7
Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich  
w woj. pomorskim w latach 2007-2009 
Młodzi kierowcy jako sprawcy
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Wiele instytucji i organizacji pozarządowych nie godzi się 
z „wojną” rozgrywającą się na polskich drogach i pochłaniają-
cą każdego dnia tak wiele ofiar. Do tych instytucji i organizacji 
należą także wykonawcy niniejszego atlasu (Fundacja Rozwoju 
Inżynierii Lądowej, Polski Związek Motorowy i Politechnika 
Gdańska) oraz współpracujący Partnerzy, którzy przystąpili  
do Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP.

Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki oceny ryzyka na 
drogach krajowych i wojewódzkich w województwie pomorskim 
pokazują jeszcze dość ponury obraz poziomu bezpieczeństwa na 
tych drogach. Tylko 20% długości podstawowej sieci dróg woje-
wództwa pomorskiego spełnia kryteria przyjmowane dla pod-
stawowej sieci dróg w UE (ryzyko małe i bardzo małe). W całym 
województwie aż 71% długości dróg krajowych i wojewódzkich 
to drogi o ryzyku dużym lub bardzo dużym.

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła 
w roku 2004 i wdraża Program BRD GAMBIT Pomorski. Ponad-
to działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go uwzględnione są w innych projektach realizowanych przez  
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Gdańsku i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Działania 
te przynoszą już efekty. Jednak znaczącego zmniejszenia liczby 
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wypadków drogowych nale-
ży poszukiwać w konsekwentnej realizacji trzech zazębiających 
się kierunkach, wynikających ze współczesnego podejścia do 
kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  przebudowa i usprawnienia infrastruktury drogowej,
  zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  promocja kultury bezpieczeństwa.

Działania infrastrukturalne są to przede wszystkim działania 
prowadzone jako reakcja na zaistniałe wypadki. Najważniejsze 
działania w tej grupie to:

  rozwój i przekształcanie sieci drogowej, a przede wszystkim 
budowa autostrad i dróg ekspresowych, 
  eliminacja źródeł zagrożenia poprzez dostosowanie odcinków 
istniejących dróg do standardów brd, a przede wszystkim bu-
dowa ciągów pieszych i rowerowych poza koroną drogi, roz-
dzielenie przeciwnych kierunków ruchu i budowa bezpiecz-
nych skrzyżowań.

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego obejmuje 
struktury organizacyjne, planowanie, odpowiedzialność, zasady 
i procedury postępowania oraz zasoby (osobowe i finansowe) 
niezbędne do opracowania, wdrażania, realizowania i monito-
rowania przyjętej wizji i celów strategicznych w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Najważniejsze działania w tej 
grupie to:

  usprawnienia systemu zarządzania przez wdrożenia zaleca-
nego Dyrektywą UE systemu zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury drogowej,
  opracowanie i wdrożenie narzędzi zarządzania bezpieczeń-
stwem, w tym systemu automatycznej kontroli nad ruchem 
drogowym,
  rozwój i wykorzystywanie wyników badań naukowych  
w zakresie brd.

Kultura bezpieczeństwa dotyczy pojedynczych organizacji, jak 
również całego społeczeństwa. W społeczeństwach, w któ-
rych przypisuje się większą wartość życiu i zdrowiu człowieka, 
podejmowane są częściej decyzje i działania pro-bezpieczne, 
a rzadziej ryzykowne, niż w społeczeństwach o niskiej kultu-
rze bezpieczeństwa. Najważniejsze działania w tej grupie to: 

  promowanie kultury bezpieczeństwa w strukturach admini-
stracji drogowej, a przede wszystkim zdobycie wsparcia poli-
tycznego dla prowadzonych działań na rzecz brd,
  promowanie kultury bezpieczeństwa wśród uczestników  
ruchu drogowego, zachęcających do zmiany zachowań wobec 
ryzyka, 
  zwiększenia awersji do ryzyka poprzez zmianę poziomu  
ryzyka akceptowanego w transporcie drogowym do pozio-
mów osiąganych w transporcie lotniczym i kolejowym. 

Konsekwentna realizacja chociaż części z przedstawionych tutaj 
działań powinna sprawić, że na mapie ryzyka na drogach krajo-
wych i wojewódzkich w województwie pomorskim w 2015 roku 
kolor czarny i czerwony wyparty zostanie w znacznej mierze 
przez kolor żółty i zielony.

Realizacja wszystkich niezbędnych działań, mogących przy-
czynić się do radykalnej poprawy poziomu bezpieczeństwa wy-
maga odpowiedniego czasu i środków finansowych, dlatego 
przedstawiony na mapach poziom ryzyka może występować 
przez kolejnych kilka lat. Bardzo dużo zatem zależy od posta-
wy uczestników ruchu drogowego. Kierowca znając te uwarun-
kowania, w przypadku konieczności jazdy po odcinkach dróg  
o bardzo dużym zagrożeniu, może zredukować grożące mu ryzy-
ko zostania ofiarą wypadku drogowego poprzez zmianę swoich 
zachowań, np. jazdę z bezpieczną prędkością, z zapiętymi pasa-
mi bezpieczeństwa lub zmieniając trasę podróży.

5 I Zakończenie Opowiedz nam 
o bezpieczeństwie
na drogach w Twoim 
województwie

www.eurorap.pl

Nad polską edycją Projektu:  
EUROPEjsKI ATLAs BEZPIECZEńsTWA RUCHU DROGOWEGO  
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Projekt graficzny:  / www.tofu.pl

Opowiedz nam o bezpieczeństwie na drogach w Twoim województwie. 
Uprzejmie prosimy, o wzięcie udziału w największym internetowym  
badaniu w Europie na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego  
poprzez wypełnienie krótkiej ankiety, do której można wejść  
po naciśnięciu banneru w prawej kolumnie na stronie internetowej  
www.eurorap.pl




