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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 12 grudnia 2019 r.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego

Znak sprawy: SKR-8.42.10.2019

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 października br. o udostępnienie informacji publicznej – na podstawie 

t.j.), uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zwany dalej SKRBRD) przeprowadził w 2018 
r. badanie postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Zadanie to 
zostało dodatkowo przygotowane w związku z planowaniem realizacji wobec grupy docelowej ogólnopolskiej 
kampanii dot. problemów przekraczania nadmiernej prędkości pt: „Nie skreślaj życia tak prędko”.  

Według wyników tego badania najczęstszym powodem łamania przez kierujących pojazdami przepisów     
(w tym przekraczania dozwolonej prędkości) jest chęć szybkiego dotarcia do celu. Taki powód wskazało 
55% badanych.

Według 75% badanych prędkość z jaką się poruszają po drodze uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych.

Jednocześnie według 82% badanych w celu poprawy bezpieczeństwa należy wprowadzić surowsze kary 
za przekraczanie prędkości. Natomiast 14% badanych jest za przeglądem obowiązujących ograniczeń 
prędkości.

Według 95% badanych powinny być stosowane surowsze kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

SKRBRD stale prowadzi analizy sytuacji w zakresie BRD w Polsce i dostosowuje zakres realizowanych 
działań do głównych problemów występujących w tym obszarze oraz planowanych konkretnych projektów, 
których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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