
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

18.05.2020 r. Wypadki drogowe w I kwartale 
 

W I kwartale br. w województwie podkarpackim 
zdarzyło się mniej wypadków i kolizji drogowych niż  
w tym samym okresie 2019 roku. W rozbiciu na 
powiaty pod względem liczby wypadków i kolizji 
przoduje powiat grodzki Rzeszów. 

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, na 
Podkarpaciu doszło do 273 wypadków drogowych 
i 3,8 tys. kolizji. Zginęło 39 osób, a 283 osoby zostały 
ranne. 

Jeżeli chodzi o powiaty łącznie z grodzkimi, to najwięcej wypadków drogowych odnotowano 
w Rzeszowie – 55 wypadków. Również pod względem kolizji drogowych przodował Rzeszów, 
w którym zdarzyło się 22,5% wszystkich kolizji w województwie podkarpackim. Najmniej 
kolizji drogowych (24) odnotowano w powiecie bieszczadzkim. Jedynie w tym powiecie nie 
zdarzył się żaden wypadek drogowy. Najwięcej ofiar śmiertelnych w wypadkach było 
w powiecie dębickim – 5 osób, a rannych w Rzeszowie – 62 osoby. 

W I kwartale 2020 roku w województwie podkarpackim odnotowano o 5 wypadków 
drogowych mniej, w porównaniu z I kwartałem 2019 roku. Zdarzyło się również mniej kolizji 
(o 523). W pierwszych trzech miesiącach br. było także mniej osób rannych w wypadkach 
i kolizjach drogowych, niż w tym samym okresie 2019 roku (o 40 osób). Ofiar śmiertelnych 
natomiast, w I kwartale 2020 roku było o 12 osób więcej, w porównaniu z I kwartałem 2019 
roku. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

 

Najwięcej wypadków drogo-
wych w I kwartale 2020 roku 
było w województwie wielko-
polskim – 684  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2% 
Spadek liczby kolizji drogo-
wych w I kwartale 2020 roku, 
w porównaniu z I kwartałem 
2019 roku 
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