
TABL. 8 (37). WYPADKI  DROGOWE 

ROAD  TRAFFIC  ACCIDENTS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

Wypadki ...............................  702 646 591 Total accidents 

Ofiary wypadków ................  902 796 728 Road traffic casualties 

Śmiertelne ............................  31 23 27 Fatalities  
w tym zabici na miejscu 14 14 15 of which dead on the spot 

w tym nieletni do 14 lat .....  3 2 1 
of which juveniles to the 

age of 14 

Ranni ....................................  871 773 701 Injured  

w tym nieletni do 14 lat .....  93 a 89 64 
of which juveniles to the 

age of 14 

Sprawcy wypadków:    Delinquents: 
w tym:    of which: 

Kierujący pojazdami .............  519 a 435 403 Drivers  
samochodami osobowymi  402 314 284 of passenger cars 
autobusami .......................  10 10 14 of buses 
samochodami ciężarowymi 47 44 50 of lorries 
motocyklami .....................  6 6 10 of motorcycles 
rowerami i motorowerami  45 a 52 36 of bicycles and mopeds 
inni ....................................  9 9 9 other drivers 

Piesi ......................................  158 a 150 124 Pedestrians  

Kierujący i piesi (współwina) 21 6 2 
Drivers and pedestrians (joint 

responsibility) 

Niektóre przyczyny wypadków:    Selected causes of accidents: 

Nieprzestrzeganie przepisów 
o ruchu drogowym przez 
kierujących pojazdami ......  519 a 435 403 

Non-compliance with traffic 
regulations by drivers 

w tym:    of which: 
niedostosowanie prędkości 

do sytuacji w ruchu łącz-
nie z przekraczaniem do-
zwolonej prędkości .......  115 109 89 

inappropriate speed for road 
conditions including ex-
ceeding the speed limit 

nieprawidłowe wyprzedza-
nie, wymijanie, omijanie  34 a 22 14 passing incorrectly 

Brak opieki nad dziećmi do 
7 lat ...................................  14 a 5 - 

Lack of custody of the children 
below the age of 7 

Stan nietrzeźwości użytkow-
ników dróg b ......................  64 a 61 52 

Accidents involving persons 
under the influence of alcohol b 

w tym:    of which: 
kierujących .......................  34 23 20 drivers 

w tym samochodami oso-
bowymi .....................  29 a 20 17 of which passenger cars 

pieszych ...........................  30 37 31 pedestrians 

a Dane zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika.   b Dotyczy sprawców wypadków. 
Ź r ó d ł o: dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

a Data have been changed in relation to data published in the previous edition of the Yearbook.   b Concern delinquents. 
S o u r c e: data of the Voivodship Police Headquarters in Gdańsk. 



 


