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Streszczenie:  

Artykuł przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych w ramach pracy inżynierskiej 

pt. „Budowa zależności pomiędzy czynnikami atmosferycznymi a liczbą wypadków 

i ofiar w powiatach w Polsce”. W pierwszej części artykułu opisano proces agregacji 

danych w celu uzyskania bazy danych, która umożliwiłaby budowę prostych korelacji 

pomiędzy badanymi zmiennymi. Opracowana baza  składa się z części dotyczącej 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie podstawowych statystyk brd (lata 2014 

- 2016) oraz z części odnoszącej się do danych meteorologicznych uzyskanych od 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dalszej części artykułu przedstawiono 

proces połączenia tych dwóch zbiorów danych. Zrealizowano je poprzez 

przyporządkowanie 380 powiatów do 55 stacji meteorologicznych I i II rzędu. 

Następnie, po przedstawieniu poligonu badawczego, przeanalizowano powstałe w ten 

sposób wykresy rozrzutu danych oraz zależności (korelacje) pomiędzy badanymi 

zmiennymi określającymi warunki atmosferyczne (wielkością opadów 

atmosferycznych, wilgotnością powietrza, prędkością wiatru), a wybranymi miarami 

poziomu brd (liczbą wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych, osób rannych i ciężko 

rannych). W kolejnej części artykułu przedstawiono próbę pokazania możliwości 

zastosowania tego typu baz danych, na przykładzie próby powiązania zjawiska 

gołoledzi z liczbą wypadków. Na końcu przedstawiono podsumowanie wraz 

z wnioskami i spostrzeżeniami, a także wyróżniono główne problemy związane 

z omawianym zagadnieniem oraz możliwości jego kontynuowania lub przedstawienia 

w sposób bardziej szczegółowy.  
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mailto:marcinzawadzinski1@gmail.com


Współczesne problemy transportu 
Tom IV Bezpieczeństwo ruchu drogowego  7 

1. Wstęp 

W niniejszym artykule przedstawiono część z wyników badań przeprowadzonych 

w ramach realizowanej pracy inżynierskiej pt. „Budowa zależności pomiędzy 

czynnikami atmosferycznymi a liczbą wypadków i ofiar w powiatach w Polsce” [1]. 

Celem analiz było określenie w jak wysokim stopniu wybrane czynniki atmosferyczne 

(opady atmosferyczne, wilgotność względna powietrza, kierunek i prędkość wiatru), 

wpływają na wybrane miary bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków, ofiar 

i osób rannych). Analizy prowadzono na podstawie przygotowanej przez autora bazy 

danych zawierającej zagregowane informacje pochodzące z dwóch niezależnych 

źródeł: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji  [2] oraz Banku Danych Lokalnych [3] 

(w zakresie informacji o zdarzeniach drogowych) i Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (w zakresie informacji o wybranych czynnikach atmosferycznych). 

Dane uzyskano dla lat 2014-2016. Wszystkie uzyskane wielkości zagregowano 

i przypisano do każdego z 380 powiatów. Czynniki atmosferyczne wyrażone jako 

wielkości uśrednione dla danego miesiąca z badanego przedziału – łącznie dane 

uzyskano z 55 stacji pomiarowych (I i II rzędu) [4]. Zależności między tak 

zagregowanymi zbiorami danych wyrażono (po ich uprzednim połączeniu) za pomocą 

prostej korelacji liniowej, a wyniki zestawiono w dalszej części artykułu w formie 

tabelarycznej. Badania obejmowały również analizę regresji i wykresów chmur danych 

(w artykule przedstawiono wybrane zależności). Teoretyczna wielkość próby dla 

pojedynczej zmiennej została oszacowana na 13 680 komórek danych (wartość bez 

selekcji).   

Wspomniany współczynnik korelacji liniowej (r Pearsona), reprezentuje miarę 

powiązania między zmiennymi. Przyjmuję on wartość z przedziału <-1;1>, gdzie 

wartość „-1” oznacza doskonałą korelację (zależność) ujemną, wartość „1” oznacza, 

analogicznie, doskonałą korelację dodatnią. Wartość „0” oznacza całkowity brak 

korelacji. W tym przypadku zależność jest wysoka (bliska wartości „1” lub „-1”), jeżeli 

może być ona przedstawiona za pomocą linii prostej. Linia ta nosi nazwę linii 

szacowanej metodą najmniejszych kwadratów lub po prostu linią regresji. 

Współczynnik korelacji r Pearsona podniesiony do kwadratu wyraża proporcję 

wspólnej zmienności dwóch zmiennych (siłę powiązania) i jest nazywany 

współczynnikiem determinacji r2. Z racji wrażliwości wybranej korelacji na wartości 

odstające-przeprowadzono dwuetapową selekcję danych. W pierwszej kolejności 

zbiór danych pomniejszono o te, dla których niewykonany został pomiar danego 
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czynnika atmosferycznego, w następnej zaś wzięto pod uwagę owe wartości odstające 

(analiza chmury danych) [5].  

2. Proces budowy głównej bazy danych oraz charakterystyka jej 

komponentów 

Przedstawiony w niniejszym punkcie proces budowy głównej bazy danych stanowi 

swego rodzaju poligon badawczy. Jest to zbiór wszystkich danych, z którego 

formułowane będą w dalszej części artykułu wnioski dotyczące wpływu czynników 

atmosferycznych na liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. 

W pierwszej kolejności zbudowano bazę danych, która zawierała dane o wypadkach 

drogowych [2,3]. Następnym krokiem była budowa bazy danych o czynnikach 

atmosferycznych. W tym celu zwrócono się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej o udostępnienie wyników pomiarów wybranych czynników atmosferycznych 

z wszystkich powiatów w Polsce z uśrednionym comiesięcznym pomiarem dla lat 2014 

– 2016. Z otrzymanych danych w formacie tekstowym należało zbudować bazę danych 

o czynnikach atmosferycznych. Oba zbiory danych tj. o wypadkach drogowych 

i czynnikach atmosferycznych, w żaden sposób niepołączone, nie pozwalały na 

budowę zależności (korelacji). W tym celu należało owe bazy danych połączyć. Samo 

połączenie zostało zrealizowane w programie Microsoft Access, jednakże należało 

stworzyć pewien łącznik, który pozwoliłby na wyznaczenie zależności między tymi 

zbiorami. W związku z tym kolejnym krokiem było przyporządkowanie wszystkich 380-

ciu powiatów do 55-ciu stacji meteorologicznych (pierwszego i drugiego rzędu) 

zlokalizowanych na terenie kraju, z których pochodziły udostępnione dane. Ostatnim 

krokiem było stworzenie głównej bazy danych, zawierającej wszystkie dane potrzebne 

do zbudowania zależności między liczbą wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych 

(w tych wypadkach) w powiatach w Polsce, a wybranymi czynnikami atmosferycznymi. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat przygotowanej przez autora głównej bazy 

danych. 
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Rysunek 1. Schemat budowy głównej bazy danych  

Źródło: opracowanie własne [1] 

 

Częściami składowymi (komponentami) głównej bazy danych są następujące bazy 

danych: o wypadkach drogowych, o czynnikach atmosferycznych oraz baza 

przyporządkowująca poszczególne powiaty do stacji meteorologicznych. Tak jak to 

przedstawiono na rysunku 1, formułując odpowiednie zapytania do bazy danych 

(kwerendy), uzyskano podzbiory danych pozwalające na wyznaczenie w osobnym 

arkuszu kalkulacyjnym zależności (korelacji) pomiędzy wybranymi zmiennymi.  

2.1. Baza danych o wypadkach drogowych  

Baza danych o wypadkach drogowych składała się z następujących rekordów: 

nazwy województwa, nazwy powiatu wraz z jego unikalnym numerem (TERYT), liczby 

wypadków w danym powiecie, liczby osób rannych, liczby osób ciężko rannych, liczby 

ofiar śmiertelnych, kosztów wypadków oraz wartości wybranych makro-wskaźników 

brd. W celu ich wyznaczenia dodatkowo należało skorzystać z danych GUS w zakresie 
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informacji o: powierzchni poszczególnych powiatów, liczby ludności (stan na rok 2016), 

liczby pojazdów oraz liczby samochodów osobowych [3]. Na rysunku nr 2 

przedstawiono fragmenty bazy danych o wypadkach drogowych. 

 

 

Rysunek 2. Fragmenty bazy danych o wypadkach drogowych   
Źródło: opracowanie własne [1] 

 

2.2. Baza danych o czynnikach atmosferycznych 

Otrzymane od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dane o czynnikach 

atmosferycznych zawarto w drugiej części głównej bazy danych. Oprócz wyników 

pomiarów poszczególnych analizowanych czynników atmosferycznych informacje 

otrzymane od IMGW zawierały również kod i nazwy poszczególnych stacji 

meteorologicznych. Na rysunku nr 3 przedstawiono fragmenty bazy danych 

o czynnikach atmosferycznych.  

 

Rysunek 3. Fragmenty bazy danych o czynnikach atmosferycznych   
Źródło: opracowanie własne [1] 
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Prędkość została wyrażona w m/s z dokładnością pomiaru ±0,5 m/s dla prędkości 

mniejszych od 5 m/s oraz różnicą poniżej 10% dla prędkości powyżej 5 m/s. Opady 

atmosferyczne podane zostały w mm. Podawany w prognozach 1 mm opadu oznacza 

opad 1 litra wody na powierzchnię 1 m2. Wilgotność względna powietrza została 

podana w procentach [4].  

2.3. Przyporządkowanie poszczególnych powiatów do stacji 

meteorologicznych  

W związku z brakiem powiązania między poszczególnymi powiatami a stacjami 

meteorologicznymi, należało  „ręcznie” przyporządkować (na podstawie map stacji 

meteorologicznych [4] i map województw) wszystkie 380 powiatów do 55 stacji 

meteorologicznych (2 stacje – na Śnieżce i Kasprowym Wierchu – pominięto). Poniżej 

(rysunek nr 4) przedstawiono przykładową mapę  województwa śląskiego wraz 

z umiejscowieniem stacji pierwszego i drugiego rzędu (stacji, z których pochodziły 

przesłane dane). 

 

Rysunek 4. Sieć stacji meteorologicznych w województwie śląskim   

Źródło: [4] 

 

W przypadku województwa śląskiego dane pochodziły ze stacji w Raciborzu, 

Katowicach, Częstochowy i Bielsko-Białej. Poniżej przedstawiono fragmenty (cztery 

wybrane wiersze połączone w jedną tabelę) utworzonej bazy danych zawierającej 

przyporządkowanie poszczególnych powiatów do stacji meteorologicznych dla 

województwa śląskiego. 
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Rysunek 5. Przykładowe przyporządkowanie – fragment bazy danych o powiatach i stacjach 
meteorologicznych  

Źródło: opracowanie własne  [1] 

Przyporządkowywano najbliższe powiaty do danej stacji meteorologicznej. 

W przypadku, gdy stacja znajdowała się na obrzeżu województwa-do niej 

przyporządkowywano najbliższe powiaty z innego województwa. Założeniem było, aby 

każda ze stacji obejmowała wokół siebie w przybliżeniu równą liczbę powiatów lub 

obszar, nie posługiwano się jednak tą samą, ustaloną wartością odległości od stacji.  

3. Czynniki atmosferyczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Jest już wiadome w środowisku naukowym, że to błąd człowieka (kierowcy) jest 

najczęstszą przyczyną powstania zdarzenia drogowego, ogółem oraz jako pojedynczy 

czynnik, natomiast mniejsze znaczenie ma pojazd i jego stan techniczny oraz 

specyfika otoczenia drogi [6]. Jednak wielkość udziału poszczególnych czynników 

wpływających na bezpieczeństwo ruchu nie jest wszędzie taka sama. W jednym 

państwie kierowcy poruszają się pojazdami o lepszym stanie technicznym, w innym 

już nie, więc udział wypadków spowodowanych złym stanem technicznym pojazdu 

będzie różny. Jednocześnie kultura zachowań kierowców na drodze jest inna 

w każdym z państw, włącznie z poziomem przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Zmienne, ale już niezależne od człowieka, są także czynniki pogodowe. 

Ich negatywny wpływ wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sił przyczepności 

(bieżnik opony – nawierzchnia drogi), pogorszenia widoczności np. drogi, innych 

uczestników ruchu i otoczenia. Złe warunki atmosferyczne przyczyniają się także do 

pogorszenia samopoczucia, zdolności koncentracji kierowcy, wydłużenia czasu jego 

reakcji [7]. Wpływ wybranych czynników atmosferycznych na wybrane miary 

bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono w tablicy 1 obrazującej wyznaczone 

z analiz wartości korelacji liniowej pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi. 
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Tabela 1. Macierz korelacji dla średniego comiesięcznego pomiaru czynników atmosferycznych (lata 

2014-2016)  
 

Wypadki Ofiary 
śmiertelne 

Ciężko 
ranni 

Ranni Opady Wilgotno
ść 

Wiatr 

Wypadki 1,000 
      

Ofiary 
śmiertelne 

0,283 1,000 
     

Ciężko ranni 0,830 0,206 1,000 
    

Ranni 0,985 0,249 0,842 1,000 
   

Opady 0,048 0,008 0,048 0,057 1,000 
  

Wilgotność -0,034 0,002 -0,036 -0,042 0,014 1,000 
 

Wiatr 0,017 -0,005 -0,022 0,011 -0,140 0,304 1,000 

Źródło: opracowanie własne [1] 

Widoczna jest teoretyczna zależność między sumą liczby wypadków, ofiar 

śmiertelnych oraz osób rannych, a średnią wielkością opadów, wilgotności względnej 

powietrza oraz prędkości wiatru-korelacje nie są zerowe. Jednak są one tak małe, że 

nie można na ich podstawie stwierdzić, że wybrane czynniki atmosferyczne w 

jakikolwiek sposób wpływają na wartości wybranych miar brd. Wartość względna 

korelacji, mniejsza od 0,1 może zostać uznana za nikłą lub jest to praktycznie brak 

korelacji [8]. Poniżej na rysunku 6 do 8 przedstawiono wykresy chmur danych dla par 

zmiennych odnoszących się do liczby wypadków drogowych.  

 

Rysunek 6. Zależność liczby wypadków drogowych od wielkości opadu atmosferycznego  
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7. Zależność liczby wypadków drogowych od wilgotności względnej powietrza 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 8. Zależność liczby wypadków drogowych od prędkości wiatru 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykresy chmur danych potwierdzają bardzo małe wartości korelacji między 

poszczególnymi zmiennymi. Dane charakteryzują się dużym rozrzutem oraz brakiem 

widocznej tendencji. Z racji tego, że selekcja danych i usunięcie punktów odstających 
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nie przyniosło wymiernych rezultatów, zdecydowano się pokazać zestawienie wartości 

współczynnika R2 tylko dla wyżej przedstawionych wykresów chmur danych.  

 

Tabela 2. Wartości współczynnika R2 przed i po selekcji danych 

 Wypadki drogowe 
– opad 

atmosferyczny 

Wypadki drogowe 
– wilgotność 

względna  

Wypadki drogowe 
– prędkość wiatru 

Przed selekcją 0,0023 0,0011 0,0003 

Po selekcji  0,0068 0,0017 0,0007 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Żaden z pozostałych współczynników (w artykule niepokazanych) nie przełożył się 

po selekcji danych na wartość bezwzględną korelacji większą niż 0,1. Można zatem, 

na podstawie tego badania, dojść do wniosku, że nie ma praktycznie żadnej zależności 

pomiędzy czynnikami atmosferycznymi, a liczbą wypadków drogowych i ofiar 

śmiertelnych w powiatach w Polsce. Natomiast w pracy [9] wykazano, że ryzyko 

powstania zdarzenia drogowego (w ruchu miejskim) zależy od warunków 

atmosferycznych, co może sugerować potrzebę przeprowadzenia bardziej 

szczegółowych analiz. 

 4. Przykład sposobu wykorzystania podobnych baz danych  

Utworzoną na potrzeby wykonania przedstawionego badania bazę danych można 

wykorzystać również do badania wpływu poszczególnych zjawisk pogodowych 

spotykanych na drodze. Jednym z najbardziej niekorzystnych jest zjawisko 

powstawania gołoledzi. Gołoledź powstaje w określonych warunkach: 

- ujemna temperatura nawierzchni, 

- temperatura powietrza w granicach od -6°C do +1°C, 

- wilgotność względna powietrza jest większa od 85%. 

W wyniku powstania gołoledzi warstwa lodu posiada jednakową grubość na całej 

powierzchni nawierzchni drogowej, sprawiając, że staje się ona niebezpiecznie śliska 

[10]. Jak już pokazano, sama wilgotność względna powietrza nie wpływa na liczbę 

wypadków drogowych, ale nakładając odpowiednie warunki (formułując odpowiednie 

kwerendy), można ustalić, jak duża liczba tych wypadków miała miejsce w warunkach 

pogodowych sprzyjających powstaniu tego zjawiska. Pierwszym warunkiem jest 

wilgotność względna powietrza większa od 85%, drugim zaś temperatura powietrza 

i nawierzchni. Ze względu na brak danych dotyczących temperatury, zdecydowano się 
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na wykorzystanie pośredniego warunku, czyli ograniczenia zbioru danych do miesięcy, 

w których gołoledź z reguły występuje (przyjęto miesiące zimowe – grudzień, styczeń 

oraz luty). Po nałożeniu przedstawionych warunków i porównaniu dwóch zbiorów 

danych otrzymano, że w przybliżeniu 9,8% wszystkich wypadków w analizowanym 

okresie miało miejsce w czasie, gdy powstanie gołoledzi było najbardziej 

prawdopodobne. Jest to oczywiście bardzo ogólne badanie, ale dobrze pokazujące 

możliwy sposób wykorzystania tego typu baz danych.  

 5. Podsumowanie. Główne problemy oraz możliwości kontynuowania badań  

Podczas pracy nad przedstawionym badaniem głównym problemem było 

przyporządkowanie wszystkich 380 powiatów do 55 stacji meteorologicznych. 

Należało zrobić to „ręcznie” z uwagi na brak wspólnej cechy, takiej jak np. jedna stacja 

meteorologiczna na jeden powiat, powiązana unikalnym numerem. Było to konieczne, 

ponieważ bez tego nie udałoby się stworzyć przedstawionej w artykule macierzy 

korelacji. Posiadając już gotową bazę danych, przystąpiono do budowy zależności 

pomiędzy wybranymi czynnikami atmosferycznymi, a (przedstawioną tutaj) liczbą 

wypadków, ofiar i osób rannych. Jak się okazało, nie ma praktycznie żadnej zależności 

między wspomnianymi zmiennymi. Ogółem na liczbę wypadków i zdarzeń drogowych 

w największym stopniu ma wpływ człowiek (uczestnik ruchu) i jego zachowanie. 

Niekorzystne otoczenie drogi, czyli między innymi warunki pogodowe, w połączeniu 

choćby ze złym stanem technicznym pojazdu są bezpośrednią przyczyną 

maksymalnie 6% wypadków drogowych. W przypadku tylko niekorzystnego otoczenia 

drogi jest to przyczyna zaledwie 2-3% wszystkich wypadków drogowych [6]. Pomimo 

łącznej wielkości danych wynoszącej (po selekcji) ponad 12 tys. komórek w arkuszu 

kalkulacyjnym (dla pojedynczej zmiennej), przeprowadzone analizy mogą nie być 

wystarczająco szczegółowe. Niemniej jednak tego typu bazy danych można tworzyć 

dla mniejszych obszarów takich jak pojedyncze województwo, jednocześnie próbując 

pozyskać większą ilość danych o czynnikach pogodowych (temperatura, ciśnienie 

atmosferyczne, rodzaj opadu atmosferycznego), również ze stacji meteorologicznych 

niższego rzędu. Skorzystać przy tym można także z dedykowanych programów do 

analizy statystycznej, takich jak:  „Statistica”, „Statgraphics”, ”SPSS”, ”SAS” i innych 

[1]. Tak stworzona baza danych, jak to w krótkiej formie pokazano, może służyć do 

analizy poszczególnych zjawisk pogodowych i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego.    
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Summary:  

The article presents the results of analyses carried out as part of the engineer’s 

thesis entitled: “Construction of the relationship between weather conditions and 

the number of accidents and victims in the counties in Poland”. The first part of the 

article describes the process of data aggregation in order to obtain a database, which 

would make it possible to build simple correlations between an examined variables. 

Developed database consists of a part concerning road traffic safety in the scope of 

basic statistics (2014-2016) and part relating to meteorological data obtained from the 

Institute of Meteorology and Water Management. The following part of the article 

presents the process of merging these two sets of data. They were implemented by 

assigning 380 counties to 55 meteorological stations of the first and second order. 

Then, after the presentation of the testing range, the resulting graphs of data scattering 

and relationships (correlations) between the variables determining atmospheric 

conditions (precipitation, air humidity, wind speed) and selected measures of road 

safety level (number of road accidents, fatalities, injured and seriously injured people) 

were analyzed. The next part of the article presents an attempt to show the possibility 

of using this type of databases, based on the example of an attempt to link a glazed 

frost phenomenon with the number of accidents. Finally, a summary with conclusions 

and insights is presented, as well as the main problems related to this issue and the 

possibilities of continuing or presenting it in more detail are identified. 
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