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3716 
osoby zosta�y ranne w wypadkach 
drogowych na terenie wojewódz-
twa ma�opolskiego w 2019 r.

4889
przest�pstw drogowych stwier-
dzono w woj. ma�opolskim w 2019 r.

Liczba wypadków i kolizji drogowych�

Przest�pstwa drogowe   �

1464 i wi�cej

1173�1463
882�1172

881 i mniej

Liczba wypadków i kolizji drogowych

Liczba wypadków i kolizji 
na 100 tys. ludno�ci

przest�pstwa drogowe 
stwierdzone ogó�em

prowadzenie pojazdu w stanie
nietrze�wo�ci

INFOGRAFIKA Z OKAZJI
DNIA BEZPIECZNEGO KIEROWCY
w województwie ma�opolskim

Dane za rok 2019; przy publikacji danych prosimy powo�a� si� na �ród�o.

a �ród�o:  dane Komendy G�ównej Policji.
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https://twitter.com/Krakow_STAT
https://www.facebook.com/uskrk/


INFOGRAFIKA Z OKAZJI
DNIA BEZPIECZNEGO KIEROWCY
w województwie ma�opolskim w 2019 r.

Przyczyny wypadków drogowych�

Liczba nowo zarejestrowanych pojazdów i wydanych praw jazdyb

Dynamika liczby wypadków i ofiar �miertelnych�

Zeskanuj kod 
aby uzyska� 

wi�cej informacji

niedostosowanie pr�dko�ci 
do warunkow ruchu

nieprzestrzeganie pierwsze�stwa 
przejazdu

nieprawid�owe wyprzedzanie

nieprawid�owe zachowanie 
wobec pieszych

Z winy kieruj�cych pojazdami:

wypadki

zabici

2012 = 100

niezachowanie bezpiecznej 
odleg�o�ci mi�dzy pojazdami

inne

Z winy pieszych:

nieostro�ne wej�cie na jezdni�
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169 tys.

pojazdów zarejestrowano w wo-
jewództwie ma�opolskim w 2019 r.

Dane za rok 2019; przy publikacji danych prosimy powo�a� si� na �ród�o.

a �ród�o:  dane Komendy G�ównej Policji.
b �ród�o:  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
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