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BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWO W RUCHU DROGOWYM STWO W RUCHU DROGOWYM 

W POLSCEW POLSCE



Stan bezpieczeStan bezpieczeńństwa w ruchu drogowym w 2009 rokustwa w ruchu drogowym w 2009 roku

2008 2009
2008

= 100%
Wzrost/

spadek

Wypadki 49 054 44 196 90,1% - 4 858

Zabici 5 437 4 572 84,1% -865

Ranni 62 097 56 046 90,3% -6 051

Kolizje 381 520 381 769 +100,1% +249



Ogółem

PIESI

KTO  POWODUJE  WYPADKI?

KIERUJĄCY POJAZDAMI
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WYPADKI ZABICI RANNI



W 2009 roku 70 266 kierujących pojazdami uczestniczyło w wypadkach 
drogowych.

Z ich winy powstało 35 044 wypadków (co stanowi 79,3% ogółu). W 
wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 3 139 osób, a 46 710 zostało 
rannych.

Głównymi przyczynami wypadków było:
•niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 934 wypadków,
•nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 8 826 wypadków,
•nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieodpowiednie 
przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nie ustępowanie pierwszeństwa 
pieszemu) - 4 859 wypadków



W 2009r prędkość była główną przyczyną blisko 11 tysięcy 
wypadków drogowych  tj. 31 % spośród wszystkich wypadków 
spowodowanych przez kierujących pojazdami w których 
zginęło aż 1438 osób tj. 46% ! 



Największą liczbę sprawców wśród kierujących, zanotowano w przedziale 
wiekowym 25 – 39 lat. Spowodowali oni 11 885 wypadków (33,9% 
wypadków spowodowanych przez kierujących), zginęło w nich 1 079 osób, a 
15 925 osób zostało rannych. 

Dużą liczbę wypadków spowodowali młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata - 8 
609 wypadków (24,6% wypadków  powstałych z winy kierujących), zginęło w 
nich 891 osób, a 12 436 zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje 
brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża 
skłonność do brawury i ryzyka. Przyczyną 44,5% wypadków, które 
spowodowali w 2009 roku było niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu, o ciężkości tych zdarzeń świadczy ponad 60% zabitych spośród 
uczestników tych zdarzeń.



W 2009 roku wśród ogółu sprawców - kierujących pojazdami, 
najliczniejszą grupę (77,6%) stanowili kierujący samochodami 
osobowymi. Byli oni sprawcami 27 190 wypadków
drogowych, w których zginęło 2 375 osób, a 37 285 osób 
odniosło obrażenia.



W 2008 roku (najbardziej aktualne dane ostateczne w bazie CARE) na obszarze 
krajów Unii Europejskiej doszło do 1 232 722 wypadków drogowych, w których 
zginęło 38 875 osób, a 1 631 416 osób doznało obrażeń ciała.

Najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w Niemczech – 320 614, we 
Włoszech - 218 963 oraz w Wielkiej Brytanii – 176 814. Polska uplasowała się na 
szóstym miejscu.

Największą liczbę osób zabitych odnotowano niestety w naszym kraju, Polska 
znalazła się na pierwszym niechlubnym miejscu wśród krajów członkowskich UE z 
liczbą 5 437 osób zabitych. 

Najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w Bułgarii (13,2), 
Polska znalazła się na drugim miejscu - 11,1. Zaś najwyższy wskaźnik rannych na 100 
wypadków ma Irlandia – 143,9, Szwecja - 142,2 oraz Włochy - 141,9. Polska znalazła 
się na osiemnastym miejscu.

BEZPIECZEBEZPIECZEŃŃSTWO RUCHU DROGOWEGO STWO RUCHU DROGOWEGO 

W KRAJACH  CZW KRAJACH  CZŁŁONKOWSKICH  UEONKOWSKICH  UE



INTELIGENTNY   SYSTEM   RATUNKOWY   INTELIGENTNY   SYSTEM   RATUNKOWY   
ISRISR

„„Kiedy firma przestaje byKiedy firma przestaje byćć twtwóórcza, rcza, 

kiedy uwakiedy uważża, a, żże osie osiąągngnęłęła a 

doskonadoskonałłoośćść i teraz musi tylko i teraz musi tylko 

produkowaprodukowaćć, ju, jużż po niejpo niej””



ISRISR

Opis ProduktuOpis Produktu

Funkcjonalność

� Automatyczne rozpoznawanie wypadku

� Wezwanie pomocy na żądanie

� Natychmiastowe wezwanie służb ratowniczych gdy trzeba

� Zachowanie prywatności kierowcy
Dane lokalizacyjne wysyłane tylko w momencie wypadku, 
kradzieży lub na żądanie właściciela

� Funkcja antykradzieżowa

� Szybkie wezwanie ASSISTANCE

� Możliwa lokalizacja pojazdu przez właściciela 

� Możliwość skorzystania z Głosowej Usługi Informacyjnej POI



ISRISR

Opis ProduktuOpis Produktu

Korzyści

� Automatyczne rozpoznawanie wypadku

� Zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów

� Zwiększenie bezpieczeństwa pojazdu

� Szybka pomoc w razie wypadku

� Szansa odzyskania auta w przypadku kradzieży

� Możliwość uzyskania korzystnych zniżek ubezpieczeniowych

Zastosowania

� Samochody osobowe

� Samochody ciężarowe



ISRISR

Funkcjonowanie usFunkcjonowanie usłługi Informacyjnej POIugi Informacyjnej POI

Centrum  Monitoringu  KERATRONIK SafetyCentrum  Monitoringu  Centrum  Monitoringu  KERATRONIK SafetyKERATRONIK Safety

Ustalanie pozycji GPSUstalanie pozycji GPS

Transmisja danych do 

Centrum Monitoringu Keratronik

Transmisja danych do 

Centrum Monitoringu Keratronik

Zestawienie połączenia telefonicznego

Zestawienie połączenia telefonicznego

Wezwanie 

Służb

Wezwanie 

Służb

Interwencja służbInterwencja służb

ZDARZENIE 
wypadek, 

wezwanie pomocy

lub

kradzież

ZDARZENIE 
wypadek, 

wezwanie pomocy

lub

kradzież



Konsola ISR wraz z zestawem głośnomówiącym

Służy do nawiązania połączenia głosowego z Centrum 
Monitoringu

Funkcje przycisków

ISR– wywołanie połączenia alarmowego

Żółty – wywołanie połączenia serwisowego lub wezwania              
ASSISTANCE

Niebieski – wywołanie Głosowej Usługi Informacyjnej POI

Niebieski + żółty – wywołanie połączenia z numerem 112

ISRISR

Konsola ISR2 wraz z zestawem Konsola ISR2 wraz z zestawem 

ggłłoośśnomnomóówiwiąącymcym



Warunki detekcji wypadku

Silne zderzenie pojazdu
� Przeciążenie większe niż 2,5g
� Siła zbliżona do tej, powodującej zadziałanie poduszek 

powietrznych

Dachowanie pojazdu
� ujemne przeciążenie w osi „z” większe od -1g

Osunięcie się pojazdu do rowu
� Odchylenie od poziomu większe niż 45 stopni

ISRISR

DziaDziałłanie wypadkowe ISRanie wypadkowe ISR



Antykradzieżowe działanie ISR

� Tylko gdy stacyjka jest wyłączona

Uniesienie osi lub koła pojazdu powyżej 8 cm
� Samochód jest zabezpieczony przed kradzieżą koła 

i przed jego odholowaniem

ISRISR

Funkcja antykradzieFunkcja antykradzieżżowaowa



10 LAT INNOWACJI W BEZPIECZE10 LAT INNOWACJI W BEZPIECZEŃŃSTWIESTWIE

Bez poczucia bezpieczeBez poczucia bezpieczeńństwa czstwa człłowiek nie owiek nie 

jest w stanie ani rozwijajest w stanie ani rozwijaćć wwłłasnych siasnych siłł, ani , ani 

korzystakorzystaćć z wynikz wynikóów swej pracy; albowiem w swej pracy; albowiem 

bez bezpieczebez bezpieczeńństwa nie ma wolnostwa nie ma wolnośści.ci.

Wilhelm von HumboldtWilhelm von Humboldt



Subaru Import PolskaSubaru Import Polska

• Firma Subaru, należąca do mniejszych w skali światowej koncernów samochodowych, 
jest jednocześnie największym producentem samochodów osobowych z napędem 
wszystkich kół.

• Pryncypia konstrukcji samochodu: silnik przeciwsobny SUBARU BOXER i linearne 
przeniesienie napędu tworzą układ S-AWD. 

• Jedyna w swym rodzaju dynamika samochodu i maksymalny poziom bezpieczeństwa 
aktywnego. 

• Wszystko w osiowej symetrii: rezultatem jest balans samochodu, szybkość
i przewidywalność reakcji, optymalny rozkład masy. 

• Udokumentowana niezawodność: Subaru oferuje samochody, których 
podstawowym założeniem konstrukcyjnym jest maksymalizacja  aktywnego 
bezpieczeństwa. 

• Filozofią Subaru jest więc zdolność unikania nieoczekiwanych zagrożeń i potencjalnych 
wypadków, a poświęcenie firmy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem wykracza 
znacząco ponad przyjęte standardy.



Filozofia SubaruFilozofia Subaru

Co sprawia, że Subaru to Subaru?

• W 1972 roku Subaru stworzyło unikalny napęd Symmetrical AWD. Dziś podczas Rajdowych 
Mistrzostw Świata FIA gromadzone i analizowane są dane z każdej rundy, a wyniki tych analiz 
pozwalają na  stałe doskonalenie rozwiązań technicznych samochodów Subaru.

• Optymalne prowadzenie nawet na najbardziej wyboistych nawierzchniach i najtrudniejszych 
trasach.

• Symmetrical AWD charakteryzuje się osiową symetrią skrzyni biegów, wału napędowego i 
mechanizmów różnicowych umieszczonych za silnikiem SUBARU BOXER. 

• W porównaniu z innymi układami 
napędowymi typu All-Wheel Drive system ten 
stanowi unikalne, proste rozwiązanie 
zachowujące obustronną równowagę z nisko 
położonym środkiem ciężkości.



• Bazą samochodów Subaru jest zaprawiona w bojach 
na rajdowych trasach konstrukcja samochodów wyczynowych, od których 
wymagane jest optymalne prowadzenie na najróżniejszych 
nawierzchniach.

• Doświadczenie z tras rajdowych i zaawansowana technologia umożliwiają
przekazywanie płynących z tego korzyści do codziennego użytkowania 
samochodu - także dla udoskonalania aktywnego bezpieczeństwa i 
unikania sytuacji niebezpiecznych. 

• To stałe doskonalenie napędu Symmetrical AWD, wspólnie 
z rozwojem konstrukcji nadwozia i udoskonalaniem zawieszenia sprawia, 
że trudno jest znaleźć samochód, którego charakterystyka prowadzenia 
byłaby lepsza

Sportowe genySportowe geny



...to nasz najwyższy priorytet. Samochody Subaru zdobywają najwyższe noty w testach 
bezpieczeństwa:

Euro NCAP                  IIHS                        NHTSA    JNCAP                      ANCAP

Zdobywają również pierwsze miejsca w rankingach bezawaryjności pojazdów. 

BezpieczeBezpieczeńństwo...stwo...



Opony zimowe Opony zimowe –– 1999 r.1999 r.

• Młodsi nabywcy uważali, że nie musieli kupować opon zimowych.
• Wiedząc, że rodzaj napędu ma znikomy wpływ na efektywność hamowania 

rozpoczęliśmy… Akcję Zima.
• Akcja ta polega na standardowym wyposażaniu nowych samochodów w opony 

zimowe w okresie od listopada do marca. 
• Akcja kontynuowana jest do dziś.



SzkoSzkołła Jazdy Subaru (SJS) a Jazdy Subaru (SJS) –– 2000 r2000 r..

Ze wspomnień Dyrektora Rogalskiego:

Na początku naszej działalności, ze względu na jej skalę, miałem jeszcze czas i przyjemność
sprzedawać samochody. Pamiętam, gdy jesienią 1999 roku pojawiło się dwóch młodzieńców 
zainteresowanych wówczas naszym najszybszym modelem: Imprezą GT.

Myślałem wprawdzie, że to tylko chęć poznania samochodu, którym Krzysztof Hołowczyc zrobił
taką furorę i „załapania” się na jazdę próbną. Jakież było moje zaskoczenie gdy po jej wykonaniu 
pojawili się następnego dnia w towarzystwie rodziców i złożyli zamówienie na dwa modele tego 
kultowego samochodu. Jeszcze większe było jednak moje przerażenie gdy przypomniałem sobie 
jak sam jeździłem (po pustych, dużo bardziej bezpiecznych drogach) mając lat 18 
i pełne, rasowe 23 KM do dyspozycji.

Przeżycie to stało się bezpośrednią przyczyną do rozpoczęcia pilnych poszukiwań rozwiązania 
problemu. Poszukiwania dość szybko uwieńczone zostały sukcesem – poznaliśmy P. Wacława 
Kosteckiego, prowadzącego wówczas, przy dużym udziale Krzysztofa Hołowczyca, Szkołę
Doskonalenia Jazdy.



Systemy gSystemy głłoośśnomnomóówiwiąące ce –– 2004 r.2004 r.

• Systemy głośnomówiące w samochodach Subaru do 2004 r. 

• Wg badań statystycznych przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych dekoncentracja kierowcy prowadzącego rozmowę w trakcie 
kierowania samochodem kilkukrotnie zwiększa ryzyko spowodowania wypadku.

• Wobec takiego stanu rzeczy podjęta została decyzja o usunięciu z naszej oferty w/w 
systemów, a dla pracowników użytkujących samochody służbowe 
wprowadzony został zakaz prowadzenia rozmów  telefonicznych w samochodzie.



SZKOSZKOŁŁA JAZDY SUBARUA JAZDY SUBARU



SzkoSzkołła Jazdy Subaru oferuje:a Jazdy Subaru oferuje:

• Trening Bezpiecznej jazdy  I stopień

• Doskonalenie techniki jazdy  II stopień

• Szkolenie z jazdy defensywnej

• Eco-Driving

• Szkolenie z ratownictwa i pomocy przedmedycznej

• Szkolenie motocyklowe



WykWykłład teoretyczny:ad teoretyczny:

•Prawidłowa pozycja za kierownicą, ustawienie fotela, kierownicy, lusterek,

•Rodzaje hamowania na śliskiej nawierzchni. Analiza sił działających na samochód,

•Sposób działania nowoczesnych systemów elektronicznych i ich wykorzystanie 
(ABS)   kontrola trakcji, wspomaganie hamowania i inne),

•Pokonywanie zakrętów, hamowanie w zakręcie, uślizg kół,

•Aquaplaning – zjawisko poduszki wodnej,

•Sytuacje drogowe – przewidywanie i unikanie zagrożeń.

Program szkolenia w ramach projektu Program szkolenia w ramach projektu 
„„Bezpieczny KierowcaBezpieczny Kierowca””



ĆĆwiczenia praktycznewiczenia praktyczne

•Slalom A – próba oceniająca umiejętności kierowcy; prawidłowa pozycja w 
praktyce, praca rąk na kierownicy;

•Hamowanie przed przeszkodą – ocenianie odległości, droga hamowania, 
czas reakcji kierowcy, pełne wykorzystanie systemu ABS;

•Hamowanie na łuku – utrzymanie toru jazdy, zjawisko nad –
i podsterowności, działanie systemu ABS i ESP

•Hamowanie awaryjne na śliskiej nawierzchni z jednoczesną próba ominięcia 
przeszkody;

•Wyprzedzanie – ćwiczenie dynamicznej zmiany pasa ruchu, zjawisko 
nadsterowności, działanie systemów

Program szkolenia w ramach projektu Program szkolenia w ramach projektu 
„„Bezpieczny KierowcaBezpieczny Kierowca””





NOWATORSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWYNOWATORSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY



Bezpieczny Kierowca Bezpieczny Kierowca 
nowatorski program ubezpieczeniowynowatorski program ubezpieczeniowy

pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych oparty na produktach 
o najszerszym na rynku zakresie ubezpieczenia:

• autocasco All Risks 
• assistance 

wraz z ekskluzywnym rozwiązaniem 
„Bezpieczny Kierowca”



PEPEŁŁNY ZAKRES UBEZPIECZENIANY ZAKRES UBEZPIECZENIA

W zakresie AUTOCASCO oferujemy m.in.:W zakresie AUTOCASCO oferujemy m.in.:

• Model All Risks – ubezpieczenie od wszelkich ryzyk

• GSU - wliczoną w cenę stałą sumę ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ochrony

• GSU 3 lata („GAP”) – możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia w wysokości wartości 
fakturowej do końca trzeciego roku

• Niewyczerpywalność sumy ubezpieczenia (brak konieczności doubezpieczenia po 
szkodzie)

• Brak udziałów własnych, franszyz

• Wykupioną amortyzację (w wariancie GOLD - także części eksploatacyjnych)

• Gwarancję naprawy w ASO na częściach rekomendowanych przez importera



W zakresie ASSISTANCE oferujemy m.in.:W zakresie ASSISTANCE oferujemy m.in.:

• Assistance bez ograniczenia kilometrowego (pomoc „pod domem”)

• Unikalne rozszerzenie zakresu assistance o zdarzenia, które z reguły nie są objęte bezpłatną

pomocą (tzw. błędy pilotażu bez uszkodzeń pojazdu)

• Wygoda Klienta (dojazd taxi do innych środków transportu, możliwość redukcyjnego łączenia 

świadczeń, np. hotelu z samochodem zastępczym)

• Bardzo szerokie uprawnienia Klienta do samochodu zastępczego (tabela) wraz z możliwością

otrzymania samochodu klasy ekwiwalentnej

Rodzaj zdarzenia Standard Gold

Awaria z holowaniem 5 5

Awaria bez holowania 3 3

Wypadek/szkoda całkowita z holowaniem 10 15/cały czas naprawy*

Wypadek/szkoda całkowita bez holowania 10 15/cały czas naprawy*

Kradzież pojazdu 10 15

* dotyczy naprawy w warsztacie współpracującym z WARTĄ na 

podstawie umowy likwidacyjnej



Ekskluzywny program ubezpieczeniowy WARTY i SUBARU, dedykowany Ekskluzywny program ubezpieczeniowy WARTY i SUBARU, dedykowany 
uużżytkownikom pojazdytkownikom pojazdóów deklarujw deklarująącym bezpieczncym bezpiecznąą jazdjazdęę

� Główne założenia programu „Bezpieczny Kierowca”:

• stworzenie systemu promowania bezpiecznego stylu jazdy

• udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez szkołę bezpiecznej jazdy SJS dla 
młodych/niedoświadczonych kierowców

• wykorzystanie systemu monitoringu ISR do badania zachowania kierowcy

• wprowadzenie preferencji finansowych przy zawieraniu ubezpieczenia komunikacyjnego dla 
„Bezpiecznego Kierowcy”

� Warunki przystąpienia do programu:

• deklaracja bezpiecznej jazdy

• instalacja systemu ISR firmy Keratronik

• zgoda na monitorowanie „wypadkowe”

• ukończenie bezpłatnego szkolenia bezpiecznej jazdy SJS przez młodych/ niedoświadczonych 
kierowców

• zawarcie ubezpieczenia pakietowego w TUiR WARTA S.A. oferowanego na zasadach 
Porozumienia WARTA – SUBARU



Naliczenie dodatkowej 25% zniżki w ubezpieczeniu pod warunkiem:

• zamontowania systemu ISR drugiej generacji rejestrującego parametry jazdy 
z ostatniej minuty przed wypadkiem

• udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez SJS dla młodych/ 
niedoświadczonych kierowców

• zgody na badanie przez WARTĘ ostatniej minuty jazdy w przypadku wystąpienia 
kolizji, bądź innego zdarzenia drogowego skutkującego odpowiedzialnością
WARTY

• przyjęcia przez Ubezpieczonego udziału własnego w wysokości 20% w przypadku 
wykazania przez system ISR, że pojazd w czasie ostatniej minuty poprzedzającej 
zdarzenie przekroczył dopuszczalną prędkość na danym terenie o ponad 30 km/h

Bezpieczny kierowca SUBARU w praktyce Bezpieczny kierowca SUBARU w praktyce 


