
Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA 
POLICJI

Biuro Prewencji i Ruchu 
Drogowego



Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 rokuWypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku

W 2006 roku odnotowano W 2006 roku odnotowano 46 876 46 876 wypadkwypadkóów drogowych,w drogowych,

Na skutek tych wypadkNa skutek tych wypadkóów w 55 243243 osoby poniososoby poniosłły y śśmiermierćć,,

Ranne zostaRanne zostałły  y  59 12359 123 osoby,osoby,

Do jednostek Policji zgDo jednostek Policji zgłłoszono oszono 411 727411 727 kolizji drogowych.kolizji drogowych.

Rok 2006 byRok 2006 byłł najbezpieczniejszy na polskich drogach najbezpieczniejszy na polskich drogach 
na przestrzeni ostatnich 17 lat ! na przestrzeni ostatnich 17 lat ! 



NajwiNajwięększe zagroksze zagrożżenie w ruchu enie w ruchu 
drogowym powodujdrogowym powodująą::

Kierowcy przekraczajKierowcy przekraczająący prcy pręędkodkośćść,,

Piesi poruszajPiesi poruszająący sicy sięę niewniewłłaaśściwie po drogach,ciwie po drogach,

NietrzeNietrzeźźwi uczestnicy ruchu drogowego,wi uczestnicy ruchu drogowego,

MMłłodzi kierowcy, czyli osoby w wieku 18odzi kierowcy, czyli osoby w wieku 18--24 lat, 24 lat, 
posiadajposiadająący prawo jazdy krcy prawo jazdy króócej nicej niżż 3 lata.3 lata.



Wypadki drogowe i ich skutki w okresie 5 mWypadki drogowe i ich skutki w okresie 5 m--cy 2007 rokucy 2007 roku

-- 17 52617 52689,889,8155 009155 009172 535172 535KolizjeKolizje
+3 410+3 410117,1117,123 35123 35119 94119 941RanniRanni
+345+345121,7121,71 9351 9351 5901 590ZabiciZabici

+2 797+2 797117,9117,918 42718 42715 63015 630WypadkiWypadki

Wzrost/Wzrost/
spadekspadek

II--VV’’20062006
= 100%= 100%II--VV’’20072007II-- VV’’20062006



Ofiary Ofiary śśmiertelne  wypadkmiertelne  wypadkóów drogowych w drogowych 
od stycznia do maja 2006 i 2007 rokuod stycznia do maja 2006 i 2007 roku
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Ofiary Ofiary śśmiertelne wypadkmiertelne wypadkóów drogowych w wybranych w drogowych w wybranych 
krajach UEkrajach UE

7891b. danychb. danychb. danychb. danychmaj

10779b. danychb.danych478394kwiecień
85764131407335marzec
64624334305326luty
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miesiąc

Ofary śmiertelne w Czechach
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Ofiary śmiertelne w Niemczech
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Ofiary śmiertelne w Austrii
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W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2007 roku  
policjanci ujawnili 64 665 kierujących, którzy 
znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu i w stanie 
nietrzeźwości.
BiorBiorąąc pod uwagc pod uwagęę analogiczny okres roku analogiczny okres roku 
ubiegubiegłłego odnotowano spadek liczby ego odnotowano spadek liczby 
nietrzenietrzeźźwych kierowcwych kierowcóów, bw, bęęddąących sprawcami cych sprawcami 
wypadkwypadkóów drogowych o 1,5%.w drogowych o 1,5%.

NietrzeNietrzeźźwi uczestnicy ruchuwi uczestnicy ruchu



ŚŚmiermierćć w wakacjew wakacje
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Zabici w wypadkach drogowych w 2006 roku
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WzmoWzmożżone dziaone działłania Policjiania Policji

W okresie wakacji podejmowane bW okresie wakacji podejmowane bęęddąą dziadziałłania o ania o 
charakterze:charakterze:

edukacyjnym, edukacyjnym, 

prewencyjnym,prewencyjnym,

kontrolnym.kontrolnym.



Profilaktyka i edukacjaProfilaktyka i edukacja
((przykprzykłładowe przedsiadowe przedsięęwziwzięęcia)cia)

kontrole autobuskontrole autobusóów wiozw wioząących dzieci na cych dzieci na 
wypoczynek,wypoczynek,

zapewnienie bezpieczezapewnienie bezpieczeńństwa uczestnikstwa uczestnikóów w 
ruchu drogowego w miejscoworuchu drogowego w miejscowośściach ciach 
wypoczynkowych,wypoczynkowych,

nasilone kontrole na najbardziej ucznasilone kontrole na najbardziej uczęęszczanych szczanych 
drogach prowadzdrogach prowadząących do tych miejscowocych do tych miejscowośści,ci,

pogadanki policjantpogadanki policjantóów z wypoczywajw z wypoczywająącymi cymi 
dziedzieććmi na temat bezpiecznego poruszania simi na temat bezpiecznego poruszania sięę
po drogach.po drogach.



Tego typu działania przyczyniają się do „uspokojenia” ruchu na 
szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg.

KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI
wyznaczenie dodatkowych punktów pomiaru 
prędkości przed lub za punktem pomiaru 
automatycznego, 
pomiar prędkości przy użyciu wideorejestratora
poruszającego się w sposób wahadłowy w 
sąsiedztwie punktu pomiaru automatycznego lub na 
odcinku pomiędzy takimi punktami,
pomiar prędkości przez dwa lub więcej patroli 
rozmieszczonych w określonej odległości od siebie,
użycie wideorejestratora na całym odcinku drogi, 
objętym pomiarem kaskadowym.



Komendant Główny Policji przeznaczył dodatkowe środki dla 
każdego z województw na paliwo do pojazdów 
wyposażonych w videoradary. 

Dzięki temu pojazdy te będą mogły w czasie wakacji 
przejechać 500 km na dobę więcej niż zwykle.



WSPWSPÓÓŁŁPRACA  POLICJI  I PRACA  POLICJI  I GDDKiAGDDKiA

Policja bPolicja bęędzie  realizowadzie  realizowaćć pilotapilotażżowy program  poprawy owy program  poprawy brdbrd
na cina ciąągu drogi krajowej nr 8.  Przy pomocy gu drogi krajowej nr 8.  Przy pomocy GDDKiAGDDKiA zostanie zostanie 
wystawionych dodatkowych 40  masztwystawionych dodatkowych 40  masztóów w fotoradarfotoradaróóww ((śśrednio rednio 
co 15 kmco 15 km))

GDDKiAGDDKiA-- dziadziałłania inania inżżynieryjnynieryjnee pozwalajpozwalająąccee na separacjna separacjęę
ruchu pieszego od ruchu pojazdruchu pieszego od ruchu pojazdóów, eliminacjw, eliminacjęę niebezpiecznych niebezpiecznych 
obiektobiektóów usytuowanych w obrw usytuowanych w obręębie pasa drogowego, poprawbie pasa drogowego, poprawęę
czytelnoczytelnośści drci dróóg,g, instalacjinstalacjęę śświatewiatełł na najbardziej na najbardziej 
niebezpiecznych skrzyniebezpiecznych skrzyżżowaniachowaniach..



WspWspóólne dzialne działłania realizowane z PKP PLK S.A. ania realizowane z PKP PLK S.A. 

Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj !



POLICJA  dysponuje:
127 fotoradarami
675 zainstalowanymi masztami.

Pomiar prPomiar pręędkodkośści bci bęędzie sidzie sięę teteżż odbywaodbywałł przy pomocy przy pomocy 
fotoradarfotoradaróóww

Prędkość zabija !



dane statystyczne z 63 powiatdane statystyczne z 63 powiatóów w 

150 punkt150 punktóów kontrolnychw kontrolnych

takie same kryteria dla badanego punktu kontrolnego.takie same kryteria dla badanego punktu kontrolnego.

REZULTATY:    REZULTATY:    MNIEJMNIEJ !!!!!!
wypadkwypadkóów o 207 w o 207 (tj. o 57%)(tj. o 57%)

rannych o 262 osoby rannych o 262 osoby (tj. o 56%),(tj. o 56%),

zabitych o 34 osoby, zabitych o 34 osoby, (tj. o  65 %  spo(tj. o  65 %  spośśrróód wszystkich osd wszystkich osóób, b, 
ktktóóre zginre zginęłęły w roku 2005 w tych wy w roku 2005 w tych włłaaśśnie miejscach)nie miejscach)

ANALIZAANALIZA

wpwpłływu  instalacji masztywu  instalacji masztóów wraz w wraz fotorejestratoramifotorejestratorami na poprawna poprawęę
bezpieczebezpieczeńństwa w ruchu drogowym na terenie  Polski w okresie stwa w ruchu drogowym na terenie  Polski w okresie 

styczestyczeńń –– wrzesiewrzesieńń 2006r2006r



System automatycznego System automatycznego 
nadzoru nad ruchem drogowymnadzoru nad ruchem drogowym

Utworzenie centrum obsUtworzenie centrum obsłługi ugi 
fotoradarfotoradaróów,w,
Ustawa o odpowiedzialnoUstawa o odpowiedzialnośści za    ci za    
niektniektóóre naruszenia w ruchu drogowymre naruszenia w ruchu drogowym. 



Wypadki drogowe sWypadki drogowe sąą w Polsce w Polsce 
problemem spoproblemem społłecznym zarecznym zaróówno wno 
z powodu ogromnych strat z powodu ogromnych strat 
materialnych jak tematerialnych jak teżż nieszcznieszczęśćęść
ludzkich spowodowanych tymi ludzkich spowodowanych tymi 
tragicznymi zdarzeniami.tragicznymi zdarzeniami.

5 243 osób zabitych



UDZIAUDZIAŁŁ ŚŚRODKRODKÓÓW MASOWEGO PRZEKAZU  W W MASOWEGO PRZEKAZU  W 
PROMOWANIU BEZPIECZNYCH ZACHOWAPROMOWANIU BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃŃ NA DRODZENA DRODZE

Zwracamy siZwracamy sięę z proz prośśbbąą do przedstawicieli medido przedstawicieli medióów o w o 
przekazywanie informacji o wypadkach drogowych w przekazywanie informacji o wypadkach drogowych w 
taki spostaki sposóób, aby ub, aby użżytkownicy drytkownicy dróóg ug uśświadomili sobie, wiadomili sobie, żże e 
tak naprawdtak naprawdęę problem ten dotyka nas wszystkich i problem ten dotyka nas wszystkich i 
bbłęłędnym jest przekonanie, dnym jest przekonanie, żże w wypadkach uczestnicze w wypadkach uczestnicząą
wszyscy inni tylko nie ja. To od naszego zachowania na wszyscy inni tylko nie ja. To od naszego zachowania na 
drodze, zaledrodze, zależży czy do wypadku dojdzie czy tey czy do wypadku dojdzie czy teżż nie. nie. 
DecydujDecydująą o tym uo tym ułłamki sekund.amki sekund.



KOMENDA GŁÓWNA 
POLICJI

BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę !!


