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�wiatowy Dzie� Pamięci
o Ofiarach Wypadk�w Drogowych

Oce�
opracowanie
Oce�
opracowanie Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie �r�dła.

Wypadek drogowy to zdarzenie mające związek
z ruchem pojazd�w na drogach publicznych, w wyniku
kt�rego nastąpiła �mier� lub uszkodzenie ciała os�b.

�miertelna ofiara wypadku drogowego 
to osoba, kt�ra zmarła w wyniku doznanych 
obraże� na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni. 

Ranna ofiara wypadku drogowego 
to osoba, kt�ra doznała obraże� ciała 
i otrzymała pomoc lekarską. 
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