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STRESZCZENIE

Cel główny rozprawy stanowi identyfikacja, analiza i ocena wpływu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce po 2010 roku. Główny problem badawczy zawarty został w pytaniu: W jakim 
zakresie działania Policji wpłynęły na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce po 2010 roku? 
Hipoteza główna zakłada, że zakres działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w Polsce po 2010 
roku na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niewystarczający, ponieważ liczba wypadków 
drogowych oraz ich skutków rokrocznie utrzymuje się na podobnym poziomie. Rozprawa ma charakter posiadać 
charakter studium analityczno-empirycznego. Z celów rozprawy oraz jej zakresu badawczego wynika struktura 
pracy. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Wstęp zawiera metodologiczne podstawy 
badań. Obejmuje uzasadnienie wyboru tematu, główne i szczegółowe cele oraz problemy badawcze, 
zastosowane metody badawcze i przyjętą hipotezę. Rozdział pierwszy pt.: Problematyka bezpieczeństwa ruchu 
drogowego ukazuje pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzajów ze szczególnym określeniem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Rozdział drugi pt.: Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa ruchu drogowego poświęcony jest 
problematyce przepisów porządkowych regulujących ruch drogowy w Polsce oraz podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W rozdziale trzecim pt.: Organizacja Policji a bezpieczeństwo ruchu 
drogowego ukazano założenia organizacyjne Policji, jak również charakterystyce poddane zostanie Biuro Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji oraz komórki ruchu drogowego wybranych komend i komisariatów 
Policji. Z kolei rozdziały czwarty pt.: Uprawnienia Policji stosowane w ochronie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zawiera opis nadzoru nad ruchem drogowym i jego kontroli, proces legitymowania uczestników 
ruchu drogowego, ich zatrzymywania wraz z rzeczami, badanie stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego, 
jak też użycie kolczatki drogowej oraz pojazdu służbowego w ochronie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Rozdział piąty pt.: Wpływ działań Połicji na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce po 2010 roku 
obejmuje problematykę wypadków drogowych, czyli ich przyczyn, okoliczności towarzyszących ich 
powstawaniu oraz skutków - po roku 2010 wraz z opisem efektów działalności Policji na rzecz zapewnienia 
pożądanego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie stanowi podsumowanie rozważanej 
problematyki.
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SUMMARY
The main goal of the dissertation is to identify, analyze and assess the impact of Police activities on road safety 
in Poland after 2010. The main research problem was included in the question: To what extent have the Police's 
activities affected the level of road safety in Poland after 2010? The main hypothesis assumes that the scope of 
actions taken by police officers in Poland after 2010 to ensure road safety is insufficient, as the number of road 
accidents and their effects is at a similar level every year. The dissertation is of an analytical-empirical nature. 
The structure of the work results from the theses of the dissertation and its research scope. The work consists of 
an introduction, five chapters and an ending. The introduction contains the methodological bases of research. It 
includes the justification for the choice of topic, main and specific objectives and research problems, applied 
research methods and the adopted hypothesis. The first chapter entitled: Problems of road safety shows the 
concept of safety and its types with a particular definition of road safety. The second chapter entitled: Legal 
conditions of road safety is devoted to the issues of order regulations governing road traffic in Poland and the 
basic principles of road safety. In the third chapter entitled: Police organization and road safety, the 
organizational assumptions of the Police are presented, as well as the characteristics of the Road Traffic Bureau 
of the Police Headquarters and road traffic cells of selected Police commands and police stations. In turn, the 
fourth chapters entitled: Police powers used in the protection of road traffic contain a description of traffic 
supervision and control, the process of legitimizing road users, stopping them with things, testing the sobriety of 
road users, as well as using road spikes and company vehicle in the protection of road traffic safety. Chapter five 
titled: Impact of Police activities on the level of road safety in Poland after 2010 covers the problems of road 
accidents, i.e. their causes, circumstances accompanying their occurrence and effects - after 2010 together with a 
description of the effects of the Police activity to ensure the desired level of traffic safety road. The ending is a 
summary of the issues under consideration.
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