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Statystyczna ocena wpływu
przekraczania prędkości na liczbę
wypadków drogowych w Polsce
Streszczenie: Straty materialne i osobowe powstające w wyniku wypadków drogowych są
najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowań w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych.
Główną przyczyną znacznej części wypadków jest niedostosowanie przez kierującego prędkości pojazdu do panujących warunków. W opracowaniu tym analizujemy negatywne skutki
przekraczania limitów prędkości przez kierowców. Na podstawie jednego z najbardziej popularnych w Europie modeli współzależności między prędkością pojazdów a liczbą wypadków
i ofiar przedstawiono szacunki liczby wypadków, liczby rannych i zabitych, których można
by corocznie w Polsce uniknąć, gdyby kierowcy nie przekraczali dopuszczalnych prędkości.
Symulacje te mają na celu wskazanie rzeczywistych kosztów powstających na skutek tolerowania przekraczania prędkości na drogach.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, prędkość, ubezpieczenia komunikacyjne.

1. Wstęp
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu różnorodnych czynników
o charakterze technicznym (jakość dróg, oznakowanie dróg, stan techniczny pojazdów) oraz od tzw. czynnika ludzkiego (doświadczenia kierowcy, jego zachowania
na drodze, w tym prędkości pojazdu, jazdy pod wpływem alkoholu itp.). Istnieje
wiele szczegółowych danych statystycznych, pozwalających na skonstruowanie modeli ryzyka, na jakie narażony jest pojazd na drodze i uczestnicy ruchu drogowego.
Przykładowymi czynnikami ryzyka są wymienione charakterystyki dróg, pojazdów
i samych kierowców. Siła oddziaływania tych czynników jest różna w różnych krajach, o czym szeroko informują statystyki odpowiedzialnych za informacje o bezpieczeństwie ruchu drogowego agend Komisji Europejskiej (por. np. European Road
Safety Observatory). Zmiana siły oddziaływania któregoś z powyższych czynników
powinna, w ujęciu statystycznym, wpływać na poprawę lub pogorszenie stanu bezpieczeństwa drogowego. W opracowaniu tym poddajemy analizie jeden z czynników ryzyka, jakim jest prędkość pojazdów na drogach w Polsce. Na podstawie popularnego w Europie modelu współzależności między prędkością pojazdów a liczbą
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wypadków i ofiar podajemy szacunki liczby wypadków, liczby rannych i zabitych,
których można by uniknąć, gdyby kierowcy nie przekraczali dopuszczalnych prędkości. Symulacje te mają na celu zobrazowanie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę, w tym przez zakłady ubezpieczeń, na skutek przekraczania dozwolonej prędkości przez część kierowców w naszym kraju.

2. Kolizje i wypadki na polskich drogach
W 2010 roku na polskich drogach miały miejsce 38 832 wypadki drogowe, w których zginęło 3907 osób, a 48 952 zostały ranne. Polska należy do grupy państw
europejskich o najniższym stopniu bezpieczeństwa na drogach. Pod względem liczby wypadków drogowych plasuje się na szóstym miejscu w Europie, co w dużym
stopniu powiązane jest z powierzchnią kraju, liczbą ludności i natężeniem ruchu.
Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym od kilku lat w Polsce jest „ciężkość”
wypadków drogowych rozumiana jako liczba ofiar przypadająca na jeden wypadek. W roku 20091 najwięcej osób w Europie zginęło właśnie na polskich drogach
– 4572. Na kolejnych miejscach pod tym względem znalazły się Francja z 4273
ofiarami wypadków oraz Niemcy i Włochy z liczbą ofiar odpowiednio: 4152 i 4050.
Wskaźnik zabitych na 100 wypadków, wynoszący dla Polski w 2009 roku 10,3, również lokował nasz kraj na pierwszym miejscu niechlubnych statystyk. Liczba śmiertelnych wypadków w Polsce w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców wyniosła
w 2009 r. 120 i była prawie najwyższa w UE (wyższy wskaźnik – 130 – zanotowały
jedynie Grecja i Rumunia). W wypadkach w Polsce w tym samym okresie zostało
rannych 56 046 osób (6 miejsce w Europie), a wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków wyniósł 126,8 (17 miejsce w Europie). Jednym z poważniejszych zadań
podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest więc odwrócenie tych negatywnych prawidłowości i dążenie do zmniejszenia „ciężkości” wypadków w Polsce.
Do ponad 71% wypadków w Polsce dochodzi na terenie zabudowanym. Jednak ofiary śmiertelne w terenie zabudowanym to tylko 46,63% wszystkich zabitych w wypadkach i 68% rannych. Wysoka śmiertelność wypadków poza terenem
zabudowanym jest spowodowana większą prędkością pojazdów uczestniczących
w zdarzeniu, większą liczbą ofiar w jednym wypadku oraz trudniejszym dostępem
pomocy medycznej.
Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz do umiejętności kierowcy jest jedną z najważniejszych od lat przyczyn wypadków na polskich drogach.
Z winy kierujących zdarza się 79% wypadków, w których śmierć ponosi 2633 osób
(67% ofiar). Nadmierna prędkość jest co roku przyczyną ok. 24% wszystkich wypadków drogowych, 30% ofiar śmiertelnych i 28% rannych w wypadkach [Wypadki... 2010].
1
Europejskie statystyki dotyczące wypadków drogowych zawiera baza CARE, w której w chwili
opracowywania materiałów nie były dostępne dane za rok 2010.
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Najwięcej wypadków ma miejsce w ciągu dnia (69% wszystkich wypadków),
przy dobrych warunkach atmosferycznych (60%), na prostych odcinkach dróg (55%
wszystkich wypadków i 66,3% ofiar śmiertelnych). Kierowcy, czując komfort jazdy,
rozwijają większe prędkości, co skutkuje większą liczbą wypadków. Wskaźnik ciężkości wypadków drogowych spowodowanych przy nadmiernej prędkości pojazdu
jest dwukrotnie wyższy od średniego wskaźnika dla Polski.
Badania związków prędkości z bezpieczeństwem ruchu drogowego pokazują
następujące zależności:
• wraz ze wzrostem prędkości wydłuża się droga hamowania oraz większy wpływ
ma stan nawierzchni,
• większej prędkości towarzyszy większa energia zderzenia, czego efektem są
poważniejsze skutki zderzenia oraz możliwość odrzucenia pojazdu na znaczną
odległość,
• zwiększenie prędkości powoduje wzrost ryzyka wystąpienia i wzrost „ciężkości” wypadków z pieszymi,
• przy większych prędkościach rosną wymagania co do widoczności, co w warunkach miejskich jest trudne do uzyskania,
• zwiększająca się prędkość powoduje ograniczenie odbioru informacji przez kierowcę [Gaca 2002].
Odczucia subiektywne kierowców są jednak inne2. U 70% polskich kierowców
prędkość wywołuje pozytywne skojarzenia, m.in. takie jak: przyjemność, swoboda, wolność, pewność siebie, ale pod warunkiem, że to oni prowadzą samochód.
Zdecydowana większość kierowców wysoko ocenia swoje umiejętności, a dowodem tego ma być szybka i bezpieczna jazda. Kierowcy uważają, że sami są w stanie
ocenić, kiedy można jeździć szybko, dlatego najbardziej niebezpieczne są długie,
proste odcinki pokonywane w piękne słoneczne dni. Wśród powodów przekraczania
prędkości, które kierowcy najczęściej podają, są: pośpiech, posiadanie dobrego samochodu, szybka jazda innych.

3. Limity oraz rzeczywiste prędkości na polskich drogach
Zalecane przez Komisję Europejską limity prędkości to: 120 lub 130 km/h na autostradach, 80 lub 90 km/h na drogach w obszarach niezabudowanych oraz 50 km/h
w obszarze zabudowanym3. Limity obowiązujące w Polsce nie odbiegają więc od
średnich unijnych. Wysoka częstotliwość i śmiertelność wypadków drogowych
Badanie jakościowe przeprowadzone przez TNS Pentor (na zlecenie KRBRD) w marcu i kwietniu 2011, w formie 30 zogniskowanych wywiadów grupowych z kierowcami w wieku 18–50 lat.
W ramach badań ilościowych przeprowadzono 1000 wywiadów na reprezentatywnej grupie Polaków
w wieku 18+ oraz 700 dodatkowych wywiadów z kierowcami.
3
W obrębie osiedli mieszkaniowych, gdzie ofiarami wypadków są często rowerzyści oraz dzieci,
wiele państw wprowadziło ograniczenia do 30 lub 20 km/h. Wyniki badań efektów wprowadzenia
ograniczenia do 20 mil/h (32 km/h) w osiedlach Londynu w latach 1986–2006 omawiają w czaso2
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w Polsce jest w dużej mierze spowodowana wyjątkową brawurą kierowców oraz
wciąż niską karalnością kierujących przekraczających dozwoloną prędkość.
Od 2002 roku na zlecenie KRBRD4 prowadzone są cykliczne badania dobowe
prędkości na drogach różnego typu zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym [Gaca 2008]. Uśrednione wartości dobowe rzeczywistych prędkości na
drogach przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Uśrednione wartości dobowe prędkości na polskich drogach
Lokalizacja
Teren zabudowany

Poza terenem
zabudowanym

Typ drogi

15% kierowców
Średnia prędkość
jedzie z prędkością
(km/h)
powyżej:

Procent pojazdów
przekraczających
prędkość

Z1

78,4
(69,1÷86,2)

93,9
(81,7÷105,0)

94,0
(79,7÷98,1)

Z2

71,8
(64,4÷78,4)

86,3
(78,0÷94)

88,2
(77,8÷97,2)

M3

63,9
(47,6÷77,7)

77,4
(58,0÷94,0)

71,3
(38,3÷92,2)

Z1

86,2
(80,3÷100,3)

105,8
(98,0÷124,0)

54,3
(41,6÷81,8)

Z2

84,7
(80,8÷90,4)

102,1
(97,0÷107,0)

49,4
(37,6÷59,0)

Z2+D

85,8
(78,8÷89,8)

104,0
(95,0÷111,0)

52,8
(30,8÷66,4)

Z3

85,1
(79,3÷93,1)

103,7
(96,0÷115,0)

47,6
(37,8÷65,6)

W nawiasach podano wartości minimalne i maksymalne.
Oznaczenia: Z1 – droga dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 7,0 m, z utwardzonym poboczem o szerokości 2,0 m; Z2 – droga dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości 7,0 m, bez
utwardzonego pobocza; Z2+D2 – obszar zamiejski, droga dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości
6,0–7,0 m, z drzewami w koronie drogi; Z3 – obszar zamiejski, droga dwupasowa, dwukierunkowa
o szerokości 6,0 m, bez utwardzonego pobocza; M3 – obszar miejski, ulica dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości 8,0–10,0 m.
Źródło: [Gaca 2008].

Do relatywnie najwyższych przekroczeń prędkości dochodzi w terenie zabudowanym, gdzie aż 85% kierowców przekracza prędkość, średnio o 21,4 km/h ponad
dozwolony limit. Poza terenem zabudowanym co drugi kierowca jeździ za szybko.
Mimo że średnia rejestrowana prędkość (85,5 km/h) mieści się w limicie, to 15%
piśmie British Medical Journal Ch. Grundy i in. [2009], zwracając uwagę, że liczba rannych w tym
okresie zmniejszyła się o 41%, a liczba zabitych i ciężko rannych o połowę.
4
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
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kierowców jedzie z prędkością wyższą niż 104 km/h. Bardzo duże zróżnicowanie
prędkości pojazdów w strumieniu ruchu drogowego jest uważane za jedną z ważnych przyczyn powstawania wypadków poza terenem zabudowanym.

4. Prędkość a bezpieczeństwo na drogach
Występowanie zależności miedzy prędkością pojazdów a powstawaniem wypadków
i ich „ciężkością” potwierdzają liczne badania prowadzone od wielu lat na całym
świecie (tab. 2).
Tabela 2. Działania prowadzące do zmiany prędkości na określonych typach dróg
i obserwowane zmiany w liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w wybranych krajach
Kraj
Szwecja
Dania
Wielka
Brytania
Szwajcaria
USA
Australia
Francja

Zmiana faktycznej
prędkości

Rok

Rodzaj zmiany

1990

Ograniczenie prędkości
ze 110 do 90 km

–14%

–21%

1990

Ograniczenie prędkości
z 60 do 50 km

.

–24%

1991

Ograniczenie prędkości
ze 100 do 80 km

–4%

–14%

1994

Ograniczenie prędkości
ze 130 do 100 km

1989

Podwyższenie limitu prędkości
z 55 do 65 km

.

+21%

1992

Podwyższenie limitu prędkości
ze 100 do 110 km

.

+25%

2002

Wprowadzenie automatycznych
rejestratorów prędkości
i ogólnokrajowa akcja policji

Spadek średniej
prędkości o 5 km
(w ciągu 3 lat)

–30%

Spadek średniej
prędkości
o 5 km w terenie
zabudowanym

+4%*

Polska

2004

Ograniczenie prędkości
z 60 do 50 km

Polska

2009

Kampania społeczna
„Użyj wyobraźni”

Spadek średniej
prędkości o 5 km

.

Zmiana liczby ofiar

–12%

–16%

* zmiana liczby ofiar w wypadkach w obszarze zabudowanym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Review... 2003; Speed Management… 2006; Wypadki
drogowe w Polsce 2009].

Zależności między prędkością pojazdu a ryzykiem uczestniczenia w wypadku,
w tym także w wypadku powodującym śmierć lub poważny uszczerbek na zdrowiu,
można przedstawić za pomocą odpowiednich modeli statystycznych. Najczęściej
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stosowanym modelem w wielu krajach jest model potęgowy Nilssona (por. [Nilsson
2004, s. 87]), który opisuje wpływ zmiany przeciętnej prędkości pojazdów z v0 do
v1 na:
• ogólną liczbę wypadków (z udziałem osób rannych):
2

v 
y1 =  1  ⋅ y0 ,
 v0 
•

(1)

liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym:
4

v 
y1 f =  1  ⋅ y0 f ,
 v0 

(2)

gdzie we wzorach tych poszczególne symbole oznaczają:
y0 – liczbę wypadków odpowiadającą średniej prędkości przed zmianą (ν0),
y1 – liczbę wypadków odpowiadającą średniej prędkości po zmianie (ν1)
y0 f – liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym odpowiadającą średniej prędkości przed zmianą (ν0)
y1 f – liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym odpowiadającą średniej prędkości po zmianie (ν1 ).
Wzory te pozwalają na oszacowanie potencjalnych średnich zmian w liczbie wypadków i liczbie ofiar wypadków, które nastąpiłyby, gdyby kierowcy przestrzegali
limitów prędkości na drogach. Procentowa zmiana w przewidywanej liczbie rannych
jest przy tych założeniach większa od zmiany liczby wypadków, gdyż – jak wynika
z badań – istnieje dodatnia korelacja między prędkością pojazdów na drodze a liczbą
rannych przypadających na jeden wypadek drogowy. Zależność tę ilustruje tab. 3.
Tabela 3. Względna zmiana w liczbie rannych przypadających na 1 wypadek drogowy
przy różnych zmianach prędkości pojazdów i średniej liczbie rannych w wypadkach drogowych
Liczba rannych przypadających na 1 wypadek

Procentowa zmiana
prędkości

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

–10

–1,4%

–2,6%

–3,6%

–4,4%

–5,1%

–5,8%

–5

–0,8%

–1,5%

–2,0%

–2,5%

–2,9%

–3,3%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

+5

1,0%

1,9%

2,6%

3,2%

3,8%

4,2%

+10

2,3%

4,2%

5,9%

7,3%

8,5%

9,5%

Źródło: [Nilsson 2004, s. 89].

W Polsce w ostatnich latach liczba rannych osób przypadających na jeden wypadek drogowy wynosi ok. 1,27.
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Jeżeli założymy, że kierowcy przekraczający prędkość zredukowaliby ją do
maksymalnej dopuszczalnej na danym terenie, tj. średnio o 36 km/h w terenie zabudowanym i 14 km/h poza terenem zabudowanym, skutkiem tego byłoby:
• zmniejszenie ogólnej liczby wypadków z udziałem rannych o 54%;
• zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na tych drogach o 65,0%;
• zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na tych drogach o co najmniej
57,6%.
W roku 2010 na polskich drogach zginęło łącznie 3907 osób. Z naszych obliczeń
wynika, że liczba ta mogłaby być niższa o 1367 ofiar, gdyby wszyscy kierowcy
zredukowali prędkość do dopuszczalnych limitów. Natomiast liczba 48 952 rannych
zmniejszyłaby się o 20 756 osób. Założenie to jest oczywiście trudne do spełnienia,
jednak przedstawione szacunki pozwalają określić rozmiar strat osobowych i materialnych, jakie są generowane w wypadkach drogowych i jakich można by uniknąć
poprzez odpowiednią edukację uczestników dróg, w tym głównie kierowców.

5. Koszty wypadków drogowych ponoszone
przez sektor ubezpieczeń
Według Banku Światowego rocznie w Polsce straty z powodu utraty produktywności ofiar wypadków drogowych wynoszą 2% PKB (ok. 2 mld dol.). Na rzeczywiste
koszty wypadków drogowych składają się koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez sprawców, ofiary i ich rodziny, zakłady ubezpieczeń, i wreszcie przez
inne instytucje powołane do likwidacji skutków wypadków. Koszty bezpośrednie
wywołane przez wypadki drogowe to:
• bezpośrednie majątkowe i osobowe straty uczestników wypadku,
• koszty służb specjalnych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,
sądownictwa itp.),
• koszty świadczeń medycznych i rehabilitacji ofiar wypadków,
• straty w produkcji spowodowane absencją rannych i zabitych,
• koszty materialne w sferze własności publicznej.
W dużej części wszystkich tych kosztów partycypuje sektor ubezpieczeń gospodarczych. W roku 2009 z tytułu ubezpieczenia OC kierowców i posiadaczy pojazdów mechanicznych zakłady ubezpieczeń wypłaciły 5,16 mld zł odszkodowań
i świadczeń, w tym 264,2 mln zł rent. Średnia wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC wynosiła 5,15 tys. zł. Średnie świadczenie Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, który głównie wypłaca świadczenia i odszkodowania z tytułu szkód
osobowych, wynosiło w tym okresie 12,63 tys. zł (z wyłączeniem rent). Podobną
wielkość odszkodowania za szkody osobowe oszacowano w raporcie stowarzyszenia ProMotor (2010), według którego średnia wysokość odszkodowania za szkody
osobowe z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego wypłacanego przez zakłady
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ubezpieczeń w 2009 roku wynosiła 11,59 tys. zł. Według przedstawionych powyżej
obliczeń redukcja nadmiernej prędkości spowodowałaby spadek liczby wypadków
o 23 866. Przy szacunkowej wysokości średniego odszkodowania za szkody osobowe na poziomie 12,63 tys. zł/wypadek drogowy wartość odszkodowań za szkody
osobowe wypłacanych z OC w ciągu jednego roku zmalałaby o 301,4 mln zł. Dodatkowo zmniejszeniu uległaby liczba i wysokość odszkodowań za szkody majątkowe,
gdyż przy niższych prędkościach szkody są mniejsze.
W kompensacie szkód powstających w wypadkach drogowych uczestniczą
również inne grupy ubezpieczeń. Z tytułu ubezpieczeń AC w roku 2009 zakłady
ubezpieczeń wypłaciły 3,75 mld zł odszkodowań, średnia wysokość odszkodowania
wyniosła 4,84 tys. zł (por. [Ubezpieczenia komunikacyjne... 2010]). Część tej sumy
to wypłaty związane z wypadkami drogowymi. Dodatkowo szacując koszty sektora
ubezpieczeń powstające w wyniku wypadków, w tym tych spowodowanych nadmierną prędkością pojazdów, trzeba uwzględnić udział innych grup ubezpieczeń:
NNW, zdrowotnych, assistance, spedycyjnych i pozostałych ubezpieczeń majątkowych i życiowych zawartych na rzecz sprawcy i poszkodowanych w wypadku. Spadek liczby wypadków drogowych na skutek redukcji prędkości w dużym stopniu
odciążyłby finansowo zakłady ubezpieczeń.

6. Wnioski
Powszechna społeczna akceptacja jazdy z nadmierną prędkością jest jednym z czynników sprzyjających dużej liczbie wypadków drogowych w Polsce i wysokiej liczbie
ofiar. Skuteczna walka z piratami drogowymi wymaga nie tylko większej aktywności policji, ale przede wszystkim współpracy wszystkich instytucji zainteresowanych
poprawą bezpieczeństwa na drogach, w tym również sektora ubezpieczeń. Edukacja
kierowców i innych uczestników ruchu w zakresie potencjalnych skutków wysokiej prędkości, uwzględnienie w większym stopniu bezpiecznej jazdy jako elementu
systemu zniżek dla ubezpieczonych mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby
wypadków drogowych. Zakłady ubezpieczeń mogą też odegrać ważną rolę w kreowaniu bezpiecznych zachowań kierowców poprzez edukację za pomocą środków
masowej komunikacji. Media mają współcześnie największą zdolność kreowania
opinii i zachowań. Jednak poza zorganizowanymi kampaniami społecznymi rzadko
można spotkać materiały o charakterze edukacyjnym. Często natomiast sami dziennikarze, na fali powszechnych opinii, nadinterpretują pewne fakty, potęgując jeszcze
negatywne zachowania kierowców bądź co najmniej utwierdzając ich w przekonaniu, że szybka jazda nie jest zjawiskiem negatywnym. Najlepszym tego przykładem
była sugestywna notatka prasowa PAP z 16 maja 2011: „...W wypadkach drogowych ginie w Polsce wciąż dwa razy więcej osób niż w UE. Dzieje się tak głównie
z powodu złego stanu technicznego dróg”. Na tym fragmencie skoncentrowały
się liczne czasopisma, a dziennikarze nie zadali sobie trudu przeczytania raportu,
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w którym nie ma mowy o związku przyczynowo-skutkowym między stanem dróg
a liczbą wypadków i liczbą ofiar. Konieczność dostosowania prędkości pojazdu do
warunków drogowych nie odnosi się jedynie do konieczności uwzględnienia warunków atmosferycznych, ale także stanu dróg i natężenie ruchu na drogach.
Po trzech latach systematycznego, choć powolnego w stosunku do innych krajów, spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, bieżący –
2011 rok przyniesie najprawdopodobniej zmianę tego trendu. W pierwszych pięciu
miesiącach 2011 roku liczba zabitych na polskich drogach była o ponad 15% wyższa
w porównaniu z poprzednim rokiem.
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Statistical analysis of speeding
as a factor affecting car accidents in Poland
Summary: A large proportion of claims paid by the sector of car insurance are connected with
losses caused by road accidents. One of the major reasons which accounts for car crashes is
speeding, or more precisely, inadequate car speed to the current road conditions. The paper
focuses on negative consequences of high speed on Polish roads. On the basis of the popular
in Europe model describing the correlation between the actual cars’ speed and the number of
injured or killed people in accidents, the authors present the simulations of improvements in
road safety, if the speed limits were not broken by drivers. They point out that the real costs
of common driving above speed limits are higher than those which are paid by insurance
companies.
Keywords: road accidents, speeding, motor insurance.
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