
Dane dla województwa mazowieckiego

17 listopada
Światowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Wypadków Drogowych

Oceń
opracowanie
Oceń
opracowanie Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

Wypadek drogowy to zdarzenie mające związek
z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku
którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.

Śmiertelna ofiara wypadku drogowego
to osoba, która zmarła w wyniku doznanych
obrażeń na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni.

Ranna ofiara wypadku drogowego
to osoba, która doznała obrażeń ciała
i otrzymała pomoc lekarską.

Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji.

Wypadki drogowe i ich ofiary w 2018 r.

Ofiary wypadków drogowych

7868
6994 6874

5941 6073 5729
5234 5386 5218 5130

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2018

34,8%

2842
kierujących samochodami osobowymi

260
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o Ofiarach Wypadków Drogowych

Oceń
opracowanie
Oceń
opracowanie Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

Wypadek drogowy to zdarzenie mające związek
z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku
którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.

Śmiertelna ofiara wypadku drogowego
to osoba, która zmarła w wyniku doznanych
obrażeń na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni.

Ranna ofiara wypadku drogowego
to osoba, która doznała obrażeń ciała
i otrzymała pomoc lekarską.

Ź r ó d ł o: dane Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji.

Wypadki drogowe i ich ofiary w 2018 r.
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pierwszeństwa przejazdu25%
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