
Wydział Ruchu Drogowego                 

Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Krakowie 



BEZPIECZNY SENIOR NA DRODZE 



W 2012 roku na terenie województwa małopolskiego 
odnotowano : 

 
 
 3901  ( 4368 )  wypadków drogowych - spadek  o 467  tj. 10,7 %, 

 

 253 ( 313 )  ofiary śmiertelne   - spadek  o 60  tj. 19,2 %, 

 

 4774  ( 5427 )  osoby ranne  - spadek  o  653     tj. 18 %, 

 

 25803 ( 28481 )  kolizji drogowych  - spadek  o 2678  tj. 9,4 %. 

* dane w nawiasach za rok 2010. 





Piesi uczestnicy ruchu drogowego 



W roku 2012 najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu 
drogowego byli piesi. 

Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 106 stanowili 

piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych, natomiast 1127 zostało rannych, 

tj.23,6% wszystkich rannych w wypadkach drogowych. 

   Co 2. ofiara śmiertelna to pieszy. 

 



wiek zabici 

do 6 lat 1 

7 – 14 lat 3 

15 – 17 lat 2 

18 – 24 lat 7 

25 – 39 lat 15 

40 – 59 lat 27 

60 i więcej 51 

106 razem 

Najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia.  

 

Co 2. pieszy, który zginął na drodze to osoba  
w wieku powyżej 60 lat. 



 

 

Co 4 - 5. ofiara śmiertelna w wypadkach drogowych 

 to pieszy, który poniósł śmierć z własnej winy.  
 

Błędy jakie popełniali piesi to : 
 

• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd – 227 wypadków, 27 zabitych, 207 rannych. 

• nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 76 wypadków, 4 zabitych, 72 rannych. 

• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 44 wypadki, 8 zabitych, 36 rannych. 

• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 40 wypadków, 2 zabitych, 38 rannych. 

 

W 2012 roku piesi byli sprawcami 438  wypadków co stanowi 11,2%, 

54 osoby poniosły śmierć (co stanowi 21,3 %),  

a 391  zostało rannych.                                  

Wśród pieszych, sprawców wypadków drogowych w grupie wiekowej 

powyżej 60 roku życia odnotowano 16 ofiar co stanowi prawie 30 % 

wszystkich zabitych pieszych sprawców. 





przeprowadzenie serii  spotkań o tematyce bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym ze szczególnym uwzględnieniem problemu pieszych 

tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej 

narażonych na niebezpieczeństwo na drodze.  

 

Najwięcej pieszych na drodze ginie w okresie jesienno – zimowym. 

Mając na uwadze to zagrożenie w miesiącach od X – XII planuje się 

przeprowadzić serię wykładów (w każdym miesiącu po jednym 

spotkaniu). 

„Bezpieczny senior na drodze” 

Współpraca z Uniwersytetem III Wieku  



Na 45 minutowym spotkaniu przedstawiona zostanie prezentacja 

zawierająca: 

 statystykę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w tym osób 

starszych, 

 zagrożenia związane z ruchem drogowym na jakie narażeni są piesi, 

 błędy jakie najczęściej na drodze popełniają piesi, 

 wskazówki i porady jak bezpiecznie poruszać się po drodze w tym na 

szeroką skalę zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych. 

W czasie wykładu proponuje się przeprowadzenie rozmów ze słuchaczami, 

wymiana spostrzeżeń oraz udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu 

aktualnych przepisów ruchu drogowego. 

Przekazywanie ulotek „Bezpiecznego Pieszego”. 

Przekazywanie słuchaczom elementów odblaskowych. 



Koordynatorzy poszczególnych Uniwersytetów                             

III Wieku chęć przystąpienia do projektu, mogą 

zgłaszać drogą e-mailową na adres 

wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl  lub telefonicznie 

pod nr tel. 12-61-54-175 , 12-61-54-179 lub 12-61-54-192. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! 

mailto:wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

