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23 z 28 miejsce Polski w UE pod względem liczby ofiar śmiertelnych 

 na drogach 

 

33%  o tyle liczba ofiar na 100 000 mieszkańców jest wyższa od 

 średniej UE 

 

3.026  zgonów na polskich drogach w 2016 roku 

 

+5%  o tyle w 2016 roku wzrosła liczba ofiar śmiertelnych 

 względem 2015 roku – przerwanie trendu spadku z lat 2011-

 2015 

 

20%  zgonów osób  w wieku 10-30 lat, to zgony w  wypadkach 

 drogowych – młodzi Polacy giną w wyniku wypadków 

 drogowych dwukrotnie częściej niż ich rówieśnicy w Europie 

Stan bezpieczeństwa drogowego  

w Polsce 



Zapobiegać czy leczyć ? Zajmować się 

przyczynami czy skutkami ?  

2,2 mld PLN 

za badania 

w SKP 

koszty wypadków 

to 50 mld PLN 

(w tym koszt 

naprawy 700 000 

uszkodzonych 

pojazdów) 

Koszt badania w SKP jest 500 razy niższy od średniego kosztu 

wypadku drogowego, bo badania techniczne to najtańsza inwestycja 

pod warunkiem, że będą rzetelne i skuteczne. 



• wartość utraconego przyszłego wkładu do PKB ofiar 
wypadków (największa część całkowitego kosztu) 

 

• straty materialne (między innymi wartość uszkodzeń 
pojazdów biorących udział w wypadkach i infrastruktury 
drogowej) 

 

• koszty administracyjne (np. interwencje jednostek 
operacyjnych ratownictwa medycznego, sądownictwa, 
więziennictwa, pogrzebów, zasiłków chorobowych)   

  

• koszty społeczne (odszkodowania, leczenie, rehabilitacja, 
zadośćuczynienia) 

Koszty kapitału ludzkiego i restytucji 

majątku 



Koszt jednostkowy ofiary 

śmiertelnej  w  mln PLN       
                     6,3 

Ofiary śmiertelne         liczba                   2930 

Koszt jednostkowy ofiary 

ciężko rannej               milion zł 
                    2,8 

Ofiary ciężko ranne     liczba                  11 200 

Całkowity koszt 

ekonomiczny ofiar  

i restytucji majątku      milion zł 

                50 269 

Udział kosztu wypadków 

drogowych w PKB 

                                    procent 

                    3,0 

Koszt ekonomiczny wypadków 

drogowych z ofiarami śmiertelnymi  

i ofiarami ciężko rannymi w 2015 roku 



• Budowa 500 km autostrad 

• ¾ rocznych wydatków Państwa na infrastrukturę 

• 6 lat funkcjonowania policji 

• 1,5 roku działalności szpitali 

• 80% rocznych kosztów funkcjonowania szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 

• Zakup 2 tys. czołgów wysokiej klasy 

• 1,5 roczny budżet wydatków na obronę narodową 

• Zrównoważenie budżetu Państwa 

 

Jak inaczej wykorzystać 3% PKB? 



Przyczyny wypadków drogowych 

Człowiek: 
Infrastruktura  

i warunki atmosferyczne: 

Pojazd: 

brawura:  prędkość, alkohol, narkotyki 

świadome łamanie przepisów ruchu  

   drogowego 

niedostateczne umiejętności  

   w prowadzeniu pojazdu 

nawierzchnia 

oznakowanie 

deszcz, śnieg, lód, mgła 

niesprawność techniczna pojazdu ma 

prawie zawsze wpływ na skutki wypadku 

drogowego, a badanie techniczne pojazdu 

w SKP to jedyny sposób kontroli pojazdu 

pod tym względem 

przemęczenie, brak koncentracji,  

   nieuwaga 



Elementy Narodowego Programu BRD    
z 20 czerwca 2013 r. 

Człowiek Infrastruktura 

Pojazd 



Struktura wybranych przyczyn  

wypadków drogowych 

Porównanie badań SEWIK i badań ankietowych policjantów  

ruchu drogowego w 2015 r 



Usterki techniczne odpowiedzialne  

za BRD 
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Kierowniczy Hamulcowy Zawieszenia i opony 

Źródło: GITD 

Główne przyczyny odebrania dowodów rejestracyjnych przez 

inspektorów ITD w 2015 roku 



Cele i funkcje badań technicznych pojazdów 

Celem badań technicznych pojazdów jest: 

1. Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 
ograniczenie ilości wypadków drogowych powstałych z przyczyn 
nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów oraz 
zminimalizowanie skutków tych wypadków, 

2. Wyeliminowanie z dróg pojazdów wyeksploatowanych pod 
względem technicznym oraz sprowadzanych z zagranicy pojazdów 
powypadkowych, uszkodzonych i wycofanych z eksploatacji  
w kraju swego pochodzenia. 

 

Funkcja kontrolna – sprawdzenie zdatności pojazdu do ruchu 
drogowego 

Funkcja regulacyjna – wyeliminowanie pojazdów stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

 

 



Wpływ badań technicznych na  

bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

10% wypadków drogowych bezpośrednia przyczyna to  

zły stan techniczny pojazdu 

dobry stan techniczny 

pojazdu zmniejsza ludzkie, 

społeczne i majątkowe 

skutki wypadku 

90% wypadków drogowych 



Wartość dodana badania technicznego na 

przykładzie 15 letniego pojazdu o wartości 

10000 zł 



Pojazdy zarejestrowane –      30.862.839 

Pojazdy poruszające się po drogach (wg szacunków branży 

motoryzacyjnej) -      23.000.000 

Pojazdy z aktualną polisą OC –     18.730.328 

Pojazdy posiadające ważne badanie techniczne -  16.359.231 

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów  

zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego -  425.000 

Liczba pojazdów nie posiadających ważnych  

badań technicznych -     152.000 

 

35% pojazdów jeździ po polskich drogach bez ważnych badań 

technicznych, a na badania najczęściej nie przyjeżdżają pojazdy 

niesprawne, czyli te, które powinny być wyeliminowane z ruchu! 

Statystyka badań technicznych pojazdów 

według MSW w 2015 roku 



Uszczelnienie systemu badań technicznych 

czyli jak poradzili sobie z tym inni 

 Na ulicy w Budapeszcie, Pradze i Chemnitz  

 



W Rosji 



W Anglii 

A kiedy my ? 

W 14 krajach UE obowiązują plakietki 

informujące o ważności badań technicznych. 



Wspomnienia motocyklisty z wizyty w SKP 

/Wycinek z czasopisma MOTOR MANIA – 

sierpień 2014/ 



Drogowe kontrole stanu technicznego 

pojazdów przy użyciu MSK 

* Dane dotyczą pierwszego półrocza 2017 

Źródło: GITD 



 

Brak „twardych” danych  

z urządzeń kontrolno-pomiarowych  

stanowiących obowiązkowe  

wyposażenie SKP 

 

Decyduje „miękki” czynnik ludzki,  

który ma wpisywać do CEP 2.0 usterki,  
czyli subiektywna ocena napędzająca  

„turystykę przeglądową” 

Obecna specyfika badań technicznych 

 w Polsce 

1 



Dziękuję za uwagę 
 


