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Wypadki drogowe generują wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Do kosztów tych zalicza się m.in. 
straty wynikające z trwałej bądź czasowej niemożności tworzenia PKB, wydatki na leczenie i rehabili-
tację osób rannych w wypadkach, koszty zaangażowania służb ratowniczych, wypłatę odszkodowań 
i zasiłków, straty materialne czy cierpienia emocjonalne osób bliskim ofiarom i sprawcom wypadków, 
prowadzące do ograniczenia ich aktywności ekonomicznej. Zaprezentowane w niniejszym artykule 
dane statystyczne wskazują na wysokie ryzyko wypadków drogowych. W tekście skupiono się również 
na przyczynach niezadawalającego poziomu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.
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Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój motoryzacji generuje – oprócz korzyści, związanych z mobilnością i wzro-
stem gospodarczym – wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Koszty te wynikają przede 
wszystkim z negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne, w tym 
prowadzącego do zmian klimatycznych, kongestii oraz wysokiego ryzyka wypadków drogowych. 
Codziennie na świecie w wyniku zdarzeń na drodze 140 tys. osób jest poszkodowanych. Spośród 
nich ponad 3 tys. umiera, a około 15 tys. już nigdy nie odzyska pełnej sprawności1. Wzrost ryzyka 
wypadków drogowych spowodował konieczność zdefiniowania, nieznanej jeszcze 30 lat temu, 

1. World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015, „WHO Library Cataloguing-in-Publication 
Data Global”, 2015, s. 340.
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Economic and public safety aspects of the road traffic in the European 
Union and Poland

Road accidents are generating economic and public high costs. Losses resulting from the long-lasting 
or temporary impossibility of creating GDP, expenses on the treatment and the rehabilitation of people 
injured in accidents, costs of involvement the emergency services, payment of compensations and 
benefits, financial losses or emotional suffering of accidents’ victims and accident’s perpetrator rela-
tives, leading for restricting their economic initiative are the main costs. Statistical data presented in 
the article are pointing out to the high risk of road accidents. Also causes of unsatisfying level of the 
road safety improvement in Poland was presented.
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