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PETYCJA 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej w związku z art. 2 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 5 ust. 1 pkt 5 statutu 

Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze z siedzibą w Warszawie (00-581) przy ulicy Boduena 

4, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589 oraz mając na uwadze określone w 

art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) prawo Prezydenta 

RP do wprowadzenia żałoby narodowej, jako stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, 

współtwórca kampanii Chodzi o Życie w imieniu swoim oraz kilkunastu organizacji z całej 

Polski skupionych w ramach federacji Piesza Polska, wnosimy do Prezydenta RP 

petycję dotyczącą wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z powodu rosnącej każdego dnia liczby śmiertelnych 

ofiar wypadków na polskich drogach. 

 

Uzasadnienie 

W 2019 roku na polskich drogach zginęło 2909 osób1– tyle ile mieszkańców mają 

takie miejscowości jak Ćmielów, Mielno lub Węgliniec – o 47 więcej niż w 2018 r.. Każdego 
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 Wypadki drogowe w Polsce 2019 roku - raport KGP 

https://chodziozycie.pl/
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dnia na polskich drogach życie traci średnio 8 osób! Dotychczasowy bilans tegorocznych 

wakacji – na dzień 19 lipca br. – to już 156 ofiar śmiertelnych2.  

W czerwcu br. Komisja Europejska poinformowała, że w mało chlubnej unijnej 

statystyce ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców 

„awansowaliśmy” z 5. na 3. miejsce od końca tj. na 27 państw członkowskich UE, Polska 

jest na 25 miejscu – gorzej jest tylko w Bułgarii i Rumunii. Polska z 77 ofiarami na milion 

mieszkańców coraz bardziej oddala się od unijnej średniej, która wynosi 50 ofiar na 

milion. Koszty śmiertelnych wypadków drogowych to wg danych Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego aż  6 981 600 000,00  zł – tj. blisko 7 miliardów 

złotych. O tym jak ogromna jest to kwota niech świadczy, iż jest to więcej niż całkowity 

budżet Państwa na kulturę (5,2 mld zł) i jest porównywalna z budżetem Państwa na 

naukę (8 mld zł). 

Mając na uwadze tragiczne statystyki które stawiają Polskę na jednym z ostatnich 

miejsc wśród państw Unii Europejskiej oraz liczbę osób, które każdego dnia giną na 

polskich drogach, uzasadniona staje się konieczność ogłoszenia przez Prezydenta RP 

żałoby narodowej w intencji ofiar wypadków drogowych. W ten sposób jako 

społeczeństwo odpowiednio uczcimy śmierć wszystkich tych, którzy nie dotarli do celu 

podróży. Wprowadzona żałoba narodowa będzie mogła stać się przyczynkiem do zadumy 

i refleksji nad przyczynami i skutkami tragicznej drogowej rzeczywistości w Polsce. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 prawa o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie na 

stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję naszych danych. 

*** 

Podpis:  _____________________Podpis:  _____________________ 

Nazwisko:_____________________Nazwisko:_____________________  

Funkcja:_____________________ Funkcja:_____________________ 
 

 

Załączniki: 

● odpis statutu Stowarzyszenia “Miasto Jest Nasze”; 

● wydruk odpisu Krajowego Rejestru Sądowego. 
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 Mapa Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2020 


