
Dane dla wojew�dztwa mazowieckiego

21 listopada
�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. 

inne zdarzenia

kierujących samochodami ciężarowymi 8%

7%kierujących rowerami i motorowerami

pieszych 6%

3%kierujących motocyklami

kierujących samochodami osobowymi 67%

inni sprawcy 9%

� r � d ł o: dane Komendy Gł�wnej Policji. 

LICZBA OFIAR WYPADK�W DROGOWYCH
W 2020 r. liczba ofiar 
wypadk�w drogowych 
w por�wnaniu z 2011 r. 
zmniejszyła się 

o 46,0%

Wypadki według sprawc�w

Wypadki drogowe i ich ofiary w 2020 r.

2960
wypadk�w

22,1% 420
ofiar �miertelnych

10,4% 3295
rannych

25,0%

Wypadki według przyczyn

@Warszawa_STAT

WYPADKI DROGOWE NA 100 TYS. LUDNO�CI

spadek w stosunku do 2019 r.
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W 2020 r. liczba 
wypadk�w drogowych 
w por�wnaniu z 2011 r. 
zmniejszyła się 

o 42,3%

nieprzestrzeganie pierwsze�stwa przejazdu28%

niedostosowanie prędko�ci do warunk�w ruchu24%

12% nieprawidłowe zachowanie  wobec pieszego

nieprawidłowe wyprzedzanie5%

4% niezachowanie bezpiecznej odległo�ci między pojazdami

nieostrożne wej�cie pieszego na jezdnię3%

inne zdarzenia24%

https://twitter.com/Warszawa_STAT
https://twitter.com/Warszawa_STAT
warszawa.stat.gov.pl/
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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. 

inne zdarzenia

kierujących samochodami ciężarowymi 4%

8%kierujących rowerami i motorowerami

pieszych 6%

2%kierujących motocyklami

kierujących samochodami osobowymi 68%

inni sprawcy 12%

� r � d ł o: dane Komendy Gł�wnej Policji. 

LICZBA OFIAR WYPADK�W DROGOWYCH
W 2020 r. liczba ofiar 
wypadk�w drogowych 
w por�wnaniu z 2011 r. 
zmniejszyła się 

o 42,6%

Wypadki według sprawc�w

Wypadki drogowe i ich ofiary w 2020 r.

641
wypadk�w

28,1% 44
ofiary �miertelne

25,7% 709
rannych

30,5%

Wypadki według przyczyn

@Warszawa_STAT

WYPADKI DROGOWE NA 100 TYS. LUDNO�CI

wzrost/spadek w stosunku do 2019 r.

W 2020 r. liczba 
wypadk�w drogowych 
w por�wnaniu z 2011 r. 
zmniejszyła się 

o 38,5%

nieprzestrzeganie pierwsze�stwa przejazdu32%

niedostosowanie prędko�ci do warunk�w ruchu13%

21% nieprawidłowe zachowanie  wobec pieszego

nieprawidłowe wyprzedzanie2%

4% niezachowanie bezpiecznej odległo�ci między pojazdami

nieostrożne wej�cie pieszego na jezdnię2%

inne zdarzenia26%
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