
Czy uważa się Pan/i za kierowcę:

Za jakiego kierowcę się Pan/i uważa?

Czy w porównaniu z umiejętnościami przeciętnego polskiego kierowcy jest Pan/Pani:

Warszawa, 12 maja 2020 r.Informacja prasowa

Bezpieczeństwo ruchu drogowego a zachowania 
polskich kierowców

podstawowe dane z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń1
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Zdecydowanie niedoświadczonego

Zdecydowanie niedobrego

Zdecydowanie poniżej średniej

Raczej niedoświadczonego

Raczej niedobrego

Raczej poniżej średniej

Raczej doświadczonego

Raczej dobrego

Raczej powyżej średniejNa średnim poziomie

Zdecydowanie doświadczonego

Zdecydowanie dobrego

Zdecydowanie powyżej średniej

1 Badanie zrealizowane w dniach 20.01 – 02.02.2020 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1509 osób, posiadających prawo jazdy kategorii B, którzy prowadzą samochód co 
najmniej 1-2 razy w tygodniu.



Prowadząc samochód osobowy, i wykonując manewry, zawsze bezbłędnie oceniam sytuację na drodze. 
Na ile się Pan/Pani zgadza z tym stwierdzeniem?

Czy wyprzedzanie innego samochodu osobowego na podwójnej ciągłej choć niedozwolone przepisami, 
może być w wyjątkowych przypadkach uzasadnione?

Czy wyprzedzanie innego samochodu osobowego na trzeciego choć niedozwolone przepisami, może być 
w wyjątkowych przypadkach uzasadnione?
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Zdecydowanie nie

Zdecydowanie nie

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej nie

Raczej nie

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie niebezpiecznym Raczej niebezpiecznym Raczej bezpiecznym Zdecydowanie bezpiecznym

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie tak

Czy w Pana/Pani opinii, przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o…,  
jest wykroczeniem:

2472 67

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania 
prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. 
Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.
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Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania 
prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. 
Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

Więcej informacji:

Marcin Tarczyński
Menedżer ds. Komunikacji i Analiz
Polska Izba Ubezpieczeń
Tel.: 22 420 51 27
m.tarczynski@piu.org.pl

Jest możliwe jeżdżenie jednocześnie szybko i bezpiecznie:
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Zdecydowanie nie

Przekraczanie prędkości poza miastem

Jazda na tzw. „późnym żółtym”

Przekraczanie prędkości w mieście

Rozmowa przez telefon „z ręki”

Niezachowywanie należytej odległości za pojazdem

Ryzykowne wyjeżdżanie z drogi podporządkowanej

Wyprzedzanie na trzeciego

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych

Cofanie na autostradzie

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

Jakie błędy Pan/i popełnia najczęściej (odpowiedzi w procentach, możliwość wyboru kilku odpowiedzi)?
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