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Stan bezpieczeństwa ruchu Stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w UEdrogowego w UE
Komisja Europejska opublikowała wstępne dane liczbowe 
dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 
2020. Szacuje się, że w wyniku wypadków na drogach państw 
członkowskich Unii Europejskiej w zeszłym roku zginęło 
18 800 osób, co stanowi spadek o 17% w stosunku do roku 
2019. Oznacza to, że w 2020 r. o prawie 4 tys. mniej osób 
w porównaniu z 2019 r. straciło życie na drogach UE1. 
Niższe natężenie ruchu związane z pandemią COVID-19 
miało wyraźny, choć niemierzalny wpływ na liczbę śmier-
telnych ofiar wypadków drogowych. Jednak na przykład 
wstępne dane w USA pokazują, że liczba ofiar śmiertelnych 
wzrosła w 2020 r. pomimo mniejszego natężenia ruchu. 

Natomiast dane dotyczące niektórych państw UE wskazują 
na to, że w okresach obostrzeń następuje wzrost ryzykow-
nych zachowań, polegających w szczególności na przekra-
czaniu dopuszczalnej prędkości2.
Chociaż bezprecedensowe wydarzenia roku 2020 dopro-
wadziły do pewnych zmian w klasyfikacji państw według 
wskaźników ofiar śmiertelnych, to najbezpieczniejsze pozo-
stają nadal drogi w Szwecji (18 ofiar śmiertelnych na milion 
mieszkańców), a najwyższy wskaźnik w 2020 r. odnotowano 
w Rumunii (85/mln). Średnia dla całej UE wyniosła 42/mln3.
Analiza liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w okresie od 2010 r. do 2020 r., które wystąpiły w obecnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, wskazuje na 
to, że największą poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie 
osiągnęła Grecja – 54-procentowy spadek liczby zabitych 
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Artykuł omawia stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej oraz Polsce w 2020 r. w porówna-
niu do roku poprzedniego oraz ostatnich 11 lat. Na podstawie wskaźnika ofiar śmiertelnych wypadków dro-
gowych na milion mieszkańców dokonano porównania bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wskazano pozycję Polski w odniesieniu do tego wskaźnika. 
Zwrócono uwagę na niezrealizowanie celu, jakim było zmniejszenie w 2020 r. liczby śmiertelnych ofiar wypad-
ków drogowych o połowę w stosunku do 2010 r. Wskazano działania podjęte w UE, które mają na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2020–2030. Omawiając stan bezpieczeństwa na polskich 
drogach, przedstawiono trendy w zakresie zdarzeń drogowych oraz liczby ich ofiar (zabitych i rannych) w okre-
sie ostatnich 11 lat. W końcowej części artykułu wskazane zostały główne cele działalności polskiej policji 
ruchu drogowego w latach 2021–2023.
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Tab. 1. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców w UE i w państwach członkowskich  
– wstępne dane za 2020 r.*

 2010 2019 2020 ZMIANA W % W LATACH 
2019–2020

ZMIANA W % W LATACH 
2010–2020

UE-27 67 51 42 -17% -36%

Belgia 78 56 44 -22% -40%

Bułgaria 105 90 67 -26% -40%

Czechy 77 58 48 -16% -35%

Dania 46 34 27 -22% -39%

Niemcy 45 37 33 -11% -25%

Estonia 59 39 45 15% -24%

Irlandia 47 29 30 6% -30%

Grecja 113 64 54 -16% -54%

Hiszpania 53 37 29 -21% -44%

Francja 64 50 39 -21% -36%

Chorwacja 99 73 58 -20% -44%

Włochy 70 53 40 -25% -42%

Cypr 73 59 54 -8% -20%

Łotwa 103 69 74 7% -35%

Litwa 95 67 63 -6% -41%

Luksemburg 64 36 42 18% -19%

Węgry 74 62 46 -25% -39%

Malta 31 32 21 -31% -15%

Holandia 32 34 31 -8% 1%

Austria 66 47 38 -19% -39%

Polska 103 77 65 -15% -37%

Portugalia 80 63 52 -18% -43%

Rumunia 117 96 85 -12% -31%

Słowenia 67 49 38 -22% -42%

Słowacja 69 50 45 -9% -33%

Finlandia 51 38 40 4% -19%

Szwecja 28 22 18 -14% -29%

*W przypadku niektórych państw wyniki za 2020 r. opierają się na danych tymczasowych i mogą ulec nieznacznym zmianom przy publi-
kacji ostatecznych danych jesienią 2021 r. Zmiany procentowe w tabeli odnoszą się do bezwzględnej liczby ofiar śmiertelnych, a nie do 
proporcji do miliona mieszkańców. 

Źródło: Drogi w UE: mniej ofiar, https://ec.europa.eu/poland/news/210420_safe_roads_pl [dostęp: 15.06.2021 r.].
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Wykres 1. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców w państwach członkowskich UE 
w latach 2010 i 2020.

Źródło: opracowanie własne.
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na milion mieszkańców. Znaczne obniżenie tego wskaźnika  
(ponad 40%) osiągnęły także Hiszpania, Chorwacja, 
Portugalia, Włochy, Słowacja, Litwa oraz Belgia. Do czo-
łówki państw z najniższym wskaźnikiem należą Szwecja 
(18), Malta (21), Dania (27), Hiszpania (29), Irlandia (30), 
Holandia (31) oraz Niemcy (33). 
Niestety Polska, zarówno w 2010, jak i obecnie, należy do gro-
na państw z największym współczynnikiem ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, 
że w minionym dziesięcioleciu nastąpił spadek liczby zabitych 
na milion mieszkańców o 37%.
Zakładany cel zmniejszenia w 2020 r. liczby śmiertelnych 
ofiar wypadków drogowych o połowę w stosunku do 2010 r. 
nie został osiągnięty. Od 2020 r. utrzymywał się stały trend 
spadkowy w tym zakresie, jednak począwszy od 2013 r., na-
stąpiło spowolnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w UE. 
W dniu 19 czerwca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła 
Dokument roboczy służb Komisji – Ramy polityki bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – Kolejne kroki 
w kierunku „wizji zero”. Dokonano oceny działań na szcze-
blu unijnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w latach 2011−2020, które zakładały obniżenie liczby śmier-
telnych wypadków drogowych o 50% w latach 2010–2020. 
Zwrócono uwagę na konieczność zapobiegania zgonom i po-
ważnym obrażeniom oraz ograniczenia ich liczby. Zalecono 
opracowanie nowych celów przejściowych w drodze do 
„wizji zero” oraz kluczowych wskaźników efektywności dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu europejskim. 
Założono, że w latach 2020−2030 nastąpi zmniejszenie licz-
by śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń 
o 50%. Ma to być etap pośredni w kierunku celu w postaci 
prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie dro-
gowym do 2050 r. w UE,  „wizji zero”, który wyznaczony 
został w komunikacie Komisji Europejskiej „Europa w ruchu 
– zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połą-
czona i ekologiczna” z maja 2018 r.4 

Wykres 2. Tendencja spadkowa liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w latach 2001−2020.

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_en [dostęp: 15.06.2021 r.].

Tabela 2. Liczba wypadków drogowych w Polsce oraz ich 
skutki w latach 2010–2020.

LATA WYPADKI ZABICI RANNI

2010 38 832 3 907 48 952

2011 40 065 4 189 49 501

2012 37 046 3 571 45 792

2013 35 847 3 357 44 059

2014 34 970 3 202 42 545

2015 32 967 2 938 39 778

2016 33 664 3 025 40 766

2017 32 760 2 831 39 466

2018 31 674 2 862 37 359

2019 30 288 2 909 35 477

2020 23 540 2 491 26 463

Źródło: Opracowanie własne.

W dniach 19−20 lutego 2020 r. w Sztokholmie odbyła się 
3. Globalna Konferencja Ministerialna o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego: osiąganie globalnych celów do 2030 r., 
w trakcie której przyjęto Deklarację Sztokholmską wzywającą 
do działań na rzecz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wy-
padków drogowych i osób ciężko rannych o co najmniej 50% 
w latach 2020–2030 na drodze ku realizacji głównego celu, 
jakim jest osiągnięcie „wizji zero” do 2050 r.5.
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Wykres 3. Tendencja występowania wypadków drogowych w Polsce w latach 2010–2020.

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Tendencja występowania ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2010–2020.
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Wykres 5. Tendencja występowania rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2010–2020.
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Summary

Road safety in the EU and Poland in 2020 in relation to 
the previous year and last 11 years 

The article presents the state of road safety in the European 
Union and Poland in 2020 compared to the previous year and 
last 11 years. Based on the rate of road fatalities per million 
inhabitants, road safety was compared in particular Member 
States of the European Union and the position of Poland in 
relation to this indicator was shown. Attention was drawn to 
the failure of achieving the goal to reduce the number of road 
fatalities by half in 2020, compared to 2010. Actions taken in 
the EU to improve road safety in the years 2020–2030 were 
presented. While discussing the safety of Polish roads, trends 
in road incidents and the number of their victims (killed and 
injured) over the last 11 years were indicated. The main goals 
of the actions of the Polish Traffic Police in the years 2021–
2023 were presented in the last part of the article.
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Stan bezpieczeństwa ruchu Stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polscedrogowego w Polsce
W 2020 r. w Polsce zgłoszono 23 540 wypadków drogo-
wych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z 2019 ro-
kiem, w którym doszło do 30 288 wypadków, liczba ta spadła 
o 6748 wypadków (-22,3%). 
W wyniku wypadków drogowych śmierć poniosło 2491 
osób, co w porównaniu z rokiem 2019, w którym śmierć 
poniosło 2909 osób, stanowi spadek tej liczby o 418 osób 
(-14,4%). W wypadkach ranne zostały 26 463 osoby (w tym 
ciężko 8805), w porównaniu do roku 2019, kiedy zanoto-
wano 35 477 osób rannych, liczba ta spadła o 9014 osób 
(-25,4%).
W minionym roku do jednostek Policji zgłoszono 382 046 ko-
lizji drogowych. W porównaniu do 2019 r., w którym zgłoszo-
no 455 454 kolizje, liczba ta spadła o 73 408 (-16,1%).
W latach 2010–2020 najwięcej wypadków drogowych i ich 
ofiar odnotowano w 2011 r. Od 2012 r. obserwowany jest 
spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, 
kiedy nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 r. 
zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzed-
niego. W 2018 i 2019 r. zmniejszyła się liczba wypadków 
i osób rannych, przy wzroście liczby osób zabitych. Natomiast 
w 2020 r. nastąpiła poprawa bezpieczeństwa we wszystkich 
trzech kategoriach6.
W okresie od 2010 do 2020 roku liczba wypadków drogowych 
zmniejszyła się o blisko 40%, natomiast liczba ofiar śmiertel-
nych zmniejszyła się o prawie 37%, a liczba rannych zmniej-
szyła się o 46%.
Wskaźnik liczby wypadków drogowych na milion miesz-
kańców w Polsce w 2020 r. wyniósł 614. Wskaźnik liczby 
rannych w wypadkach drogowych wyniósł 690, a wskaź-
nik zabitych w wypadkach drogowych osiągnął poziom 65. 
Biorąc pod uwagę, że w średnia wartość tego wskaźnika 
w Unii Europejskiej wynosi 42, w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa na polskich drogach mamy jeszcze wiele do 
zrobienia. 
W grudniu 2020 r. został zatwierdzony Plan działań Policji 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021 
–2023. W oparciu o zdiagnozowane zagrożenia dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego wyznaczono zasadnicze cele ak-
tywności Policji w latach 2021−2023. Należą do nich dzia-
łania na rzecz:
• bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na pieszych, rowerzy-
stów i motocyklistów;

• zwiększenia nadzoru w zakresie przekraczania prędkości;
• zwiększenia nadzoru w obszarze bezpieczeństwa 

pieszych;
• zapewnienia optymalnej liczby policjantów pionu ruchu 

drogowego pełniących służbę na drodze;
• wzmocnienia nadzoru w zakresie sposobu wykonywania 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym z wykorzystaniem sprzętu specjali-
stycznego będącego na wyposażeniu policjantów ruchu 
drogowego;

• podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania pra-
widłowych postaw na drodze wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.


