
Analiza wypadkowości na sieci drogowej 
miasta Katowice w 2014 roku

oraz porównanie za lata 2010-2014



Dane o wypadkach na sieci drogowej 

miasta Katowice 

w 2014 roku



Ogólna liczba wypadków 276

Ilość osób rannych 322

Kierujący 110

Piesi 158

Pasażerowie 54

Ilość osób zabitych 14

Kierujący 5

Piesi 9

Pasażerowie 0

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Winni wypadków

Kierujący 208

Piesi 28

Pasażerowie 0

Inne przyczyny 40

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Błędy po stronie pieszych

Nieostrożne wejście przez

jadącym pojazdem

23 wypadki

Przekraczanie jezdni w miejscu

niedozwolonym

7 wypadków

Błędy po stronie kierujących

Nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu/przejścia

39 wypadków

Niedostosowanie prędkości do 

warunków ruchu

31 wypadków

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Dzień tygodnia, w którym zdarzyło się najwięcej wypadków:

Poniedziałek 18,1 % ogółu wypadków

Przedział czasowy, w którym zdarzyło się najwięcej wypadków :

Godz. 14.00 – 20.00     123 wypadki tj. 45% ogółu wypadków

Przedział godzinowy, w którym zdarzyło się najwięcej wypadków :

Godz. 14.00 – 15.00      24 wypadki tj. 9% ogółu wypadków

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 4,4% ogółu wypadków, z czego:

2,2% ogółu wypadków przypada na kierujących

2,2% ogółu wypadków przypada na pieszych

Wypadki z rowerzystami: 

14 wypadków tj. 5,1% ogółu wypadków, w tym 7 wypadków z winy rowerzysty

Najczęściej występujący rodzaj wypadku:

Najechanie na pieszego – 135 zdarzeń tj. 56,2% ogółu wypadków, 

w których zginęło 9 pieszych

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Liczba wypadków w poszczególnych miesiącach 2014 roku

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Liczba wypadków z udziałem pieszych w poszczególnych miesiącach

Błąd rowerzysty Błąd inny

Błąd kierującego Błąd pieszego

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Liczba wypadków z udziałem rowerzystów w poszczególnych miesiącach

Błąd rowerzysty Błąd inny

Błąd rowerzysty Błąd kierowcy

Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice
w 2014 roku



Analiza porównawcza

za lata 2010 - 2014



Analiza porównawcza za lata 2010-2014

Liczba wypadków na sieci drogowej Katowic 
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Porównanie liczby osób rannych w wypadkach 

na sieci drogowej Katowic

644

373

400

338
352

322

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2007 2010 2011 2012 2013 2014

Analiza porównawcza za lata 2010-2014



Porównanie liczby osób zabitych w wypadkach 

na sieci drogowej Katowic
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Analiza porównawcza za lata 2010-2014



Porównanie ilości wypadków drogowych do ilości zarejestrowanych 

pojazdów w Katowicach

Rok 2010  : 

- ilość zarejestrowanych pojazdów w Katowicach   : 217 211

- ilość wypadków drogowych                                           : 298

Rok 2014  :

- ilość zarejestrowanych pojazdów w Katowicach   : 251 065

- ilość wypadków drogowych                                           : 276

wypadki (% )

zarejestrowane pojazdy (%) 

Analiza porównawcza za lata 2010-2014



Rozkład wypadków na sieci drogowej 

miasta Katowice

w 2014 roku



Rozkład wypadków na sieci drogowej
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Liczba wypadków z udziałem pieszych na poszczególnych 

ciągach ulicznych na terenie Katowic w 2014 roku

Rozkład wypadków na sieci drogowej



Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa

w miejscach o podwyższonej wypadkowości



Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu

1. Węzeł Aleja Roździeńskiego – ulica Bagienna – ulica Murckowska:

rodzaj wypadków: zderzenia boczne

Wprowadzenie ograniczeń prędkości na łącznicach węzła dostosowanych do geometrii

łuków drogi. Planowane wprowadzenie dodatkowych tablic kierujących dla czytelnego

prowadzenia kierujących pojazdami

2. Ulica Chorzowska na odcinku od granicy miasta do ulicy Tysiąclecia:

rodzaj wypadków: zderzenia tylne, nadmierna prędkość

Wprowadzenie ograniczenia prędkości pojazdów do 60 km/h do czasu planowanej

przebudowy ulicy. Intensyfikacja działań kontrolnych przez Policję dla wyeliminowania

niezgodnych z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zachowań kierujących

pojazdami



3. Ulica Jankego:

rodzaj wypadków: zderzenia boczne, potrącenia pieszych

Planowana rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 w Katowicach w ciągu ulic Kościuszki –

Kolejowa – 73 Pułku Piechoty spowoduje wyprowadzenie znaczącej części ruchu z ulicy

Jankego i poprawę bezpieczeństwa ruchu

4. Ulica Gliwicka:

rodzaj wypadków: nadmierna prędkość, potrącenia pieszych

Planowana budowa tzw. „przystanków tramwajowych wiedeńskich”, polegająca na 

wyniesieniu fragmentów jezdni na przystankach do poziomu chodnika, co powinno 

spowolnić ruch oraz zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przystanków

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



5. Skrzyżowanie Alei Korfantego i ulicy Gnieźnieńskiej:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych

Planowana przebudowa układu drogowego skrzyżowania, obejmująca m.in. zastosowanie

peronu autobusowo - tramwajowego dla osłonięcia pasażerów korzystających z komunikacji

publicznej.

6. Plac Powstańców Śląskich, odcinek ulicy Wiosny Ludów:

rodzaj wypadków: zderzenia boczne, potrącenia pieszych

Przebudowa układu drogowego poprzez zastosowanie minironda oraz korekty przebiegu 

linii tramwajowej, zastosowanie elementów z zakresu uspokojenia ruchu drogowego, 

peronów przystankowych i strefy ruchu pieszego na odcinku ulicy Obrońców Westerplatte.. 

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



7. Ulica Panewnicka:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych

Zrealizowana przebudowa drogi przebiegającej od ulicy Panewnickiej w kierunku autostrady

A4 powoduje wyprowadzenie części ruchu z ulicy Panewnickiej, wpływając jednocześnie na

poprawę bezpieczeństwa ruchu

8. Ulica Mikołowska:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych

Zakończona przebudowa ulicy Kościuszki  oraz  ponowne jej otwarcie dla ruchu, 

spowoduje zmniejszenie obciążenia dodatkowym ruchem ulicy Mikołowskiej, a tym samych 

poprawę bezpieczeństwa pieszych przekraczających ulicę

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



9. Ulica Francuska w rejonie Sądu:

rodzaj wypadków: nadmierna prędkość, potrącenia pieszych

Planowana w 2015 roku likwidacja przejścia dla pieszych na wysokości Sądu i budowa

sygnalizacji świetlnej na przejściu w rejonie obiektów Okręgowego Związku Piłki Nożnej

w Katowicach.

10. Obszar Centrum:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych

Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości pojazdów do 30 km/h na części obszaru

Śródmieścia, ograniczonym Autostradą A-4 oraz ulicami: Mikołowską, Sokolską, Chorzowską,

Al. Roździeńskiego, Dudy Gracza, Warszawską, Francuską.

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



11. Ulica Kościuszki na odcinku od ulicy Andrzeja do ulicy Poniatowskiego:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych, zderzenia tylne

Przebudowa układu drogowego poprzez zastosowanie wysepek tramwajowych na

przystankach, korekty przebiegu linii tramwajowej, wprowadzenie elementów z zakresu

uspokojenia ruchu drogowego, zastosowanie sygnalizacji świetlnych pracujących w trybie All

Red, uporządkowanie organizacji parkowania.

12. Ulica 1 Maja od ulicy Staszica do ulicy Łącznej:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych, zderzenia tylne

Przebudowa układu drogowego obejmująca m.in. modernizację skrzyżowania z ulica

Marcinkowskiego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej, uporządkowanie organizacji

parkowania, zastosowanie poszerzenia jezdni do dwóch pasów ruchu w rejonach

przystanków tramwajowych i poprowadzenie infrastruktury rowerowej.

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



13. Ulica Graniczna:

rodzaj wypadków: potrącenia pieszych

Intensyfikacja działań kontrolnych przez Policję dla wyeliminowania niezgodnych z przepisami

ustawy Prawo o ruchu drogowym zachowań pieszych i kierujących pojazdami

Przykłady działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu



Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu

na sieci drogowej Katowic



Ocena stanu bezpieczeństwa

Poprzez modernizację i rozbudowę układu drogowego oraz działania w zakresie inżynierii ruchu wynikające z 

wniosków z prowadzonych na bieżąco analiz wypadkowości, osiągnięto w okresie ostatnich pięciu lat, 

stanowiącym miarodajny okres do sporządzania analiz i ocen wypadkowości, znaczącą poprawę 

bezpieczeństwa ruchu.

Ilość wypadków drogowych w 2014 roku w odniesieniu do 2010 roku  zmniejszyła się o 7 %, przy stałym 

wzroście potoków ruchu kołowego i wzroście ilości zarejestrowanych pojazdów o 16 %, natomiast w stosunku 

do 2007 roku, w którym wystąpiła największa ilość wypadków, ilość wypadków zmniejszyła się aż o 50 %. 

Rok Ilość wypadków

2007 550

2010 298 

2011 305

2012 301

2013 303

2014 276



Dziękujemy za uwagę


