
OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe 4(28)/2018 
ISSN 2299-2316 

22 

AUTORZY 

dr hab. Ryszard Chrobak 

Adres e-mail: r.chrobak@akademia.mil.pl 

Afiliacja: Akademia Sztuki Wojennej 

dr Łukasz Kandefer 

 
 

WPŁYW WYBRANYCH DETERMINANTÓW  
NA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM  

W TRANSPORCIE DROGOWYM 
 
 

Słowa kluczowe: transport, ruch drogowy, pojazd, kierowca, 

zarządzanie, bezpieczeństwo, telematyka, łańcuch logistyczny 

 
 

Wprowadzenie 
 

W połączeniu z logistyką i spedycją transport wchodzi w skład branży 
TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), gdzie logistyka dotyczy planowa-
nia, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu towarów i ludzi. 
Działania logistyczne obejmują między innymi obsługę klienta, przepływ 
informacji, procesy zaopatrzeniowe, transport i składowanie. Spedycja 
natomiast to działalność polegająca na organizowaniu przewozu. 

We współczesnej gospodarce globalnej w miarę wydłużania się łańcu-
chów dostaw coraz ważniejsza staje się transportu rola polegająca na łą-
czeniu nabywców i sprzedawców, których mogą dzielić dziesiątki tysięcy 
kilometrów. Spełniając swoją podstawową funkcję – świadcząc usługi 
przewozowe, wspomaga pozostałe gałęzie gospodarki. Umożliwia wymia-
nę dóbr i usług, jest warunkiem, a także czynnikiem determinującym 
wzrost gospodarczy. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Europejska w 2011 roku wydała 
bardzo ważny dokument związany z szeroko pojętym transportem pt. Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Za 
główne cele do osiągnięcia dokument stawia integrację i ujednolicenie 
transportu w Europie oraz szeroko pojęte jego bezpieczeństwo1. 

                                                           
1 Komisja Europejska, Biała księga plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu, Bruksela, 2011. 



Wpływ wybranych determinantów na zarządzanie bezpieczeństwem… 

23 

Znaczenie transportu w logistyce obrazuje również struktura kosztów 
logistycznych. Otóż na koszty transportu przypada zazwyczaj około 45% 
całości kosztów logistycznych2. 

Dotychczasowe analizy globalnych procesów gospodarczych wskazu-
ją, że wydajny system transportowy jest i będzie fundamentalnym warun-
kiem zrównoważonego dobrobytu w Europie. Transport zapewnia bowiem 
obywatelom podstawowe środki mobilności i przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia oraz globalnego eksportu. W obsłudze trans-
portowej towarów uczestniczą wszystkie gałęzie transportu, jednak zarów-
no charakter świadczonych przez nie usług, jak i sama organizacja rynków 
transportowych, na których działają, są zróżnicowane. 

Największy udział w zaspokajaniu potrzeb transportowych, zarówno 
w przewozach osób, jak i ładunków w Polsce mają dwie gałęzie transportu: 
samochodowy i kolejowy. 

Przyczyn tak powszechnego wykorzystywania transportu drogowego 
(samochodowego) do przewozów ładunków, upatrywać należy przede 
wszystkim w jego cechach takich jak: 

• najlepsza dostępność przestrzenna wynikająca z największej gę-
stości i spójności sieci; 

•  tabor przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej po-
datności transportowej; 

• najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi 
transportu; 

• bezpośredniość przewozów; 
• szybkość przewozów; 
• najkorzystniejsza dostępność w czasie3. 
O kluczowym znaczeniu transportu drogowego w procesie rozwoju go-

spodarczego mówi się coraz więcej, równocześnie podkreślając koniecz-
ność ograniczania jego negatywnych skutków, głównie w postaci degrada-
cji środowiska wywoływanej emisją spalin, hałasem i wibracjami. Konse-
kwencją dynamicznie rozwijającej się motoryzacji, a co za tym idzie trans-
portu drogowego, jest również wysoka liczba wypadków drogowych, 
w wyniku których dochodzi do utraty życia i zdrowia uczestników ruchu 
drogowego oraz powstania wielomiliardowych strat materialnych.  

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie wypadki w trans-
porcie znajdują się na dziewiątym miejscu na liście przyczyn zgonów 
z powodów zewnętrznych, niezależnych od człowieka, ale prognozy na rok 
2020 przewidują aż miejsce trzecie4. Oznacza to, że wypadki w transporcie 

                                                           
2 http//www.ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=463 [dostęp: 8.08. 2014]. 
3 Szerzej: M. Stajniak i in., Transport i spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, 

Poznań, 2008, s. 14-15. 
4 S. Gapiński, R. Krystek, Czy potrzebna jest integracja systemów bezpieczeństwa? 

Bezpieczeństwo transportu, Magazyn Autostrady, 10/2008, s. 27. 



Ryszard Chrobak, Łukasz Kandefer 

24 

nadal wykazują tendencję wzrostową, stąd w najbliższych latach trudno 
oczekiwać zmiany tendencji na malejącą, i to mimo prowadzenia coraz 
intensywniejszych działań prewencyjnych. 

Taki rozwój sytuacji przewidywano już w połowie XX wieku, kiedy poli-
tyka transportowa, uwzględniająca problematykę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (brd), znalazła się na czołowym miejscu w grupie najpilniej-
szych do rozwiązania zagadnień wymienionych w Traktacie Rzymskim 
w 1957 roku, będącym aktem założycielskim współczesnej Unii Europej-
skiej.  

W krajach UE wypadki w transporcie, głównie drogowym, są obecnie 
pierwszą przyczyną śmierci z powodów zewnętrznych ludzi w wieku do 45 
lat, a łączne straty szacuje się na ponad 200 mld Euro rocznie, co przekra-
cza budżet Komisji Europejskiej5. 

 Według Kroniki statystycznej 2016, wydanej przez Komisję Europej-
ską, Polska znajduje się w grupie państw europejskich o największej licz-
bie śmiertelnych wypadków drogowych. 

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że zarządzanie bezpieczeń-
stwem transportu bazujące na procedurach stosowanych w trzech podsta-
wowych filarach: inżynierii, edukacji i regulacjach prawnych, w głównej 
mierze zależy od poziomu ich zintegrowania, który właściwie decyduje 
o efekcie końcowym, czyli minimalizacji zagrożenia zdrowia i życia pasaże-
rów oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunków. 

 
 

Istota bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy traktować jako zagadnienie 
będące jednym z elementów bezpieczeństwa w ogólnej działalności czło-
wieka. Wzrost aktywności człowieka oraz rozwój techniki spowodował 
równocześnie zwiększenie zagrożeń. 

Człowiek przekształca środowisko naturalne, tworząc urządzenia 
techniczne, pozwalające na pełniejsze zaspokojenie jego potrzeb. Ponie-
waż różne formy działalności człowieka w środowisku naturalnym z wyko-
rzystaniem urządzeń technicznych są wzajemnie powiązane, do oceny ich 
bezpieczeństwa analizuje się system: człowiek – pojazd – otoczenie 
(Rys. 1.)6. 

Występujące tu pojęcie systemu nie jest przypadkowe, aczkolwiek ma 
ono wiele znaczeń. Na potrzeby niniejszej dysertacji należy przyjąć, że 
system mieści w sobie zbiór elementów powiązanych w sposób, który 

                                                           
5 http://obserwatorium.word.olsztyn.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=48:wp

rowadzenie-do-brd&Itemid=114&lang=pl [dostęp: 2.07. 2014]. 
6 Szerzej: J. Wicher, Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu 

drogowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002, s. 26-28. 
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umożliwia funkcjonowanie systemu jako całości. Charakteryzuje się on 
następującymi cechami: 

• elementy systemu oddziałują na siebie, 
• powiązania elementów polegają na tym, że zmiana któregoś z nich 

wpływa na pozostałe, 
• każdy system realizuje określone funkcje, 
• każdy system posiada zdolność samoregulacji w następstwie zmia-

ny pewnych elementów, 
• możliwe jest wyróżnienie takich elementów systemu, które same 

spełniają założenia systemu; są to podsystemy7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Informator techniczny. Układ stabilizacji toru jazdy ESP, Warszawa, 2000, s. 8. 

Rys. 1. Wzajemne oddziaływanie elementów systemu cz łowiek – pojazd – 
otoczenie (CPO) 

 
Z pojęciem systemu ściśle związane jest działanie zwane podejściem 

systemowym. Obiektem zainteresowań podejścia systemowego są zmien-
ne – całość i część oraz relacje, które się tworzą między nimi. Podejście to 
wymaga zatem myślenia całościowego ze względu na powiązania i zależ-
ności między elementami systemu. 

Z punktu widzenia zarządzania systemowego, zamiast zajmowania się 
poszczególnymi segmentami organizacji z osobna, traktuje się ją jako jed-
nolity, celowy system, złożony ze wzajemnie powiązanych części. Pozwala 
to menedżerowi spojrzeć na organizację jako całość, stanowiącą zarazem 
część szerszego otoczenia zewnętrznego. Z teorii systemów wynika, że 

                                                           
7 Zob. L. Gilejko i in., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa, 2006, s. 40. 
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działalność dowolnego segmentu w mniejszym czy w większym stopniu 
wpływa na działalność każdego innego segmentu8. 

Pojęcie systemu człowiek – pojazd – otoczenie (CPO) jest pojęciem 
powszechnie używanym w nauce o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 
Stopień bezpieczeństwa w systemie człowiek-pojazd-otoczenie zależy od 
różnych czynników, które decydują o możliwości pojawienia się zdarzeń 
niepożądanych. W każdym z elementów tego systemu może dochodzić do 
procesów i zdarzeń niepożądanych, których konsekwencjami są straty 
ponoszone przez człowieka. Poziom bezpieczeństwa w systemie człowiek 
– pojazd – otoczenie zależy od wielu czynników, a znaczną grupę stano-
wią czynniki decydujące o możliwości pojawienia się zdarzeń niepożąda-
nych, które nazywane są zawodnością. Skuteczność działań na rzecz bez-
pieczeństwa, wyrażana stopniem obniżenia poziomu ryzyka, jest tym więk-
sza, im lepsze są te działania9. Wymaga to zastosowania wspomnianego 
już podejścia systemowego do całości zagadnienia. 

Historia pokazała, że programy poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego stosowane w przeszłości przez kraje Europy Zachodniej były 
mało skuteczne, ponieważ skupiały się na jednej dziedzinie. Skuteczna 
polityka w tym obszarze powinna opierać się na szerokiej gamie różnych 
środków prewencyjnych (jako elementów systemu), konsekwentnie stoso-
wanych w sposób łączny przez określony czas. Złożony charakter zjawiska 
powstawania wypadków drogowych sprawia, że skuteczne działania pre-
wencyjne powinny być prowadzone w sposób całościowy, skoordynowany 
i uporządkowany z zaangażowaniem spójnego zespołu metod oraz odpo-
wiednich środków technicznych i organizacyjnych. Tym samym niezbędne 
jest funkcjonowanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, który jest zdolny do ciągłego upewniania się, że wszyst-
kie czynniki służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozpo-
znawane i wdrażane we wszelkich możliwych fazach.  

Do podstawowych pojęć w systemie zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego należą: ryzyko i uszkodzenie. Potocznie ryzyko kojarzo-
ne jest wyłącznie z zagrożeniem lub zagrożeniem i szansą jednocześnie. 
Termin ten w tym ujęciu oznacza stan lub zespół uwarunkowań, w otocze-
niu których podejmowane są decyzje implikujące konsekwencje nieznane 
w chwili ich podejmowania. Powszechnie używa się go dla opisu takich 
sytuacji jak: nieszczęśliwe wypadki, nieprzewidziane zdarzenia, możliwość 
poniesienia straty10. 

                                                           
8 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWN, Warszawa, 2001, 

s.63. 
9 Szerzej: K. Lejda, D. Karbowniczek, Bezpieczeństwo systemu człowiek-pojazd-

otoczenie (C-P-O) w ruchu drogowym, Autobusy 2013, Nr 3, s. 134. 
10 Zob., D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku 

finansowym, PWN, Warszawa, 1998, s. 13. 
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W systemie zarządzania brd coraz częściej stosuje się zarządzanie ry-
zykiem według procesu określonego przez Polski Komitet Normalizacyjny 
(Rys. 2.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych. 

Rys. 2. Schemat procesu zarz ądzania ryzykiem 

 

Natomiast uszkodzenie jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich 
trzech elementów systemu C-P-O. Definiuje się je jako szkodę spowodo-
waną naruszeniem legalnie chronionych praw na skutek pewnego stanu 
technicznego lub procesu. Operuje się również pojęciem prawdopodobień-
stwa pojawiania się uszkodzenia, rozumianego jako częstość jego wystę-
powania w określonym okresie lub miejscu11. 

Zatem system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym jest 
narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji umożliwiających 
użytkownikom dróg wykonanie bezpiecznych operacji (podróży), 
minimalizację pojawiania się zdarzeń niebezpiecznych i konsekwencji tych 
zdarzeń oraz upowszechnienie myślenia o bezpieczeństwie we wszystkich 
prowadzonych działaniach. W tym celu należy zarządzać systemem 
działań pozwalającym na eliminowanie przyczyn zagrożeń. System taki 
w swej strukturze powinien zawierać podmioty, które takie działania 
inicjują, realizują, finansują i koordynują, w efekcie zapewniając poczucie 
bezpieczeństwa użytkowników dróg. 
 
                                                           

11 J. Wicher, Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo..., s. 27-28. 
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Sposób oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 

Z roku na rok obserwujemy wzrost ilości poruszających się pojazdów 
oraz intensywności ruchu drogowego, które powodują narastanie zagrożeń 
wypadkami drogowymi. Zagrożenie to jest definiowane jako możliwość 
zaistnienia zderzenia między: 

• pojazdami, 
• pojazdem a człowiekiem, 
• pojazdem a przeszkodą. 
Zapobieganie wypadkom drogowym stało się jednym z ważnych zadań 

całego aparatu państwowego, organizacji społecznych, zadań – jak się 
okazuje w praktycznym działaniu – niezwykle trudnych i odpowiedzialnych. 
Na podstawie analizy literatury przedmiotu można przyjąć, że u podłoża 
niepożądanych skutków współczesnego ruchu drogowego tkwi zbyt duży 
postęp natury technicznej przy jednoczesnym braku (lub niedostatku) 
świadomości społecznej (wychowania drogowego) oraz niedostatecznej 
działalności organizacyjnej i kontrolnej12. Uzyskanie poprawy działalności 
zapobiegawczej jest koniecznością, stopień prewencyjności m.in. rozwią-
zań organizacyjno-prawnych decyduje o stanie bezpieczeństwa i porządku 
ruchu drogowego, mierzonym liczbą strat materialnych i szczególnie bole-
snych strat biologicznych.  

Podstawą działań prewencyjnych jest monitoring bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, który jest systemem długookresowych i powtarzalnych 
ocen stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywności prowadzonych dzia-
łań13. Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje systema-
tyczne zbieranie danych w ustalonych okresach, prowadzenie ocen, doko-
nywanie porównań i wyszukiwanie trendów przebiegu ocenianego zjawi-
ska. 

Oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego są wykonywane wielo-
kierunkowo i na różnych poziomach szczegółowości. Wielokierunkowość 
ocen wynika z różnorodności czynników wpływających na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i kierunków możliwych działań podejmowanych w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Generalnie oceny stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego można podzielić na: 

• globalne, 
• ogólne, 
• szczegółowe. 

                                                           
12 Zob., K. Jagermann, W. Nasiłowski, Wypadkowość drogowa, PZWL, Warszawa, 

1975, s. 34. 
13 Szerzej: Podręcznik dla słuchaczy (materiały szkoleniowe dla kierowników wydzia-

łów komunikacji), Warszawa, 2005, s. 28. 
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Oceny globalne dotyczą skali kraju i porównań międzynarodowych. 
Cechą tych analiz jest ich roczna cykliczność. Przykładem analiz tego typu 
są opracowania Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pt. Wy-
padki drogowe w Polsce. 

Oceny ogólne obejmują badania charakterystyk zdarzeń drogowych 
i ich skutków dla identyfikacji głównych problemów zagrożenia, określenia 
poziomu bezpieczeństwa i wskazania miejsc niebezpiecznych. Analizy te 
dotyczą obszaru województwa, powiatu, miasta i nie wszystkie są wyko-
nywane regularnie. 

Oceny szczegółowe obejmują wszystkie charakterystyki zdarzeń dro-
gowych, parametrów drogi, ruchu i jego organizacji. Celem tych ocen jest 
postawienie diagnozy i wskazanie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz usprawnień transportowych. Dotyczą one głównie tzw. 
czarnych punktów, czynników stanowiących istotne zagrożenie oraz oceny 
efektywności poszczególnych środków poprawy. Ten rodzaj analiz nie jest 
wykonywany regularnie14. 

Podstawowym źródłem informacji potrzebnych do sporządzenia oceny 
są dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba 
wypadków, zabitych, rannych). Dane są grupowane ze względu na czas 
i miejsce powstawania wypadków drogowych, przyczyny i rodzaje wypad-
ków drogowych, rodzaj sprawców i ofiar wypadków (piesi, dzieci, niechro-
nieni użytkownicy ruchu, nietrzeźwi). Ponadto wykorzystuje się informacje 
o parku samochodowym i infrastrukturze oraz dane demograficzne.  

Przedstawienie danych statystycznych może być realizowane w różny 
sposób. W celu ich opisu korzysta się z wielu kryteriów (wskaźników), któ-
re służą funkcjom porównawczym. Może to być liczba wypadków w odnie-
sieniu do liczby mieszkańców, liczba wypadków w danym okresie lub re-
gionie czy też liczba ofiar śmiertelnych w odniesieniu do ogólnej liczby wy-
padków. Jednakże ich stosowanie uzależnione jest od spójności ich defini-
cji i regulacji prawnych obowiązujących na porównywanych obszarach. 
Bardzo trudne, często niemożliwe, są porównania zagrożeń wypadkowych 
ocenianych na podstawie danych statystycznych publikowanych w różnych 
krajach, gdyż stosuje się różne metodologie opracowywania tych danych. 
Niejednoznaczne są dane dotyczące zgonów powstałych w wyniku wypad-
ków. 

Przepisy obowiązujące w różnych państwach stanowią o różnych 
okresach monitorowania skutków wypadków drogowych. Duże różnice 
mogą wystąpić w danych statystycznych pochodzących z raportów policyj-
nych i danych ze szpitali15. Dlatego niezwykle ważne jest sformułowanie 
i korzystanie z unormowanej miary statystycznej, która pozwala określić 

                                                           
14 Tamże, s. 29. 
15 Szerzej: J. Wicher, Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo..., s. 30. 
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występujące trendy przydatne przy opracowaniu kierunków rozwoju sys-
temu bezpieczeństwa drogowego. 

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego opisuje się w formie liczb bez-
względnych oraz znormalizowanych wskaźników, dzięki którym możliwe 
jest porównywanie obszarów o różnym charakterze. Zwykle uwzględnia się 
w nich liczbę pojazdów, wypadków i ofiar tych wypadków. Istotną sprawą 
są ciągłe wahania wartości wskaźników opisujących stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, branych pod uwagę w okresach miesięcznych, kwartal-
nych i rocznych. Z tego względu często podawane są nie tylko wartości 
liczbowe obserwowanych wskaźników, ale także uśredniony przebieg ich 
zmian w okresach wieloletnich.  

W Polsce dane wyjściowe do analiz pochodzą z Komendy Głównej Po-
licji, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Głównego Urzędu Statystyczne-
go. W swoich analizach, autorzy raportów posługują się standardowymi 
wskaźnikami wykorzystywanymi w analizach bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe16. 

Liczba wypadków i ich ofiar to zasadnicze wskaźniki stanu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, które dzielimy na (Tab. 1.): 

• wska źnik demograficzny I  - stosunek liczby wypadków na danym 
obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą tego 
wskaźnika jest liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców; 

• wska źnik demograficzny II  - stanowi stosunek liczby ofiar śmier-
telnych wypadków  drogowych na danym obszarze do liczby mieszkańców 
obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego II jest 
liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców. 
Tabela 1. Wska źniki zagro żenia bezpiecze ństwa ruchu drogowego na obsza-

rze województwa warmi ńsko-mazurskiego w 2013 roku  

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: II raport Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-

wego, Olsztyn 2017, s.7. 

                                                           
16 Por., II raport Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, Olsztyn, 2013, s. 5. 
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Wśród wskaźników bezpośrednio odnoszących się do negatywnych 
skutków zdarzeń drogowych wyróżniamy poniższe, zaprezentowane 
w tabeli 1: 

• ciężkość wypadków - stosunek liczby ofiar śmiertelnych do liczby 
wypadków, w których te ofiary uczestniczyły. Miarą ciężkości wypadków 
jest liczba zabitych na 100 wypadków. 

• gęstość wypadków - stosunek liczby wypadków na danym obszarze 
do długości sieci drogowej. Miarą gęstości wypadków jest liczba wypadków 
na 100 km długości dróg. 

Podczas analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dodatkowo 
wyróżnia się te grupy uczestników ruchu, w których ryzyko śmierci w wy-
padku drogowym (z uwzględnieniem ich stopnia udziału w ruchu drogo-
wym) jest wyraźnie większe niż w innych grupach. Według ekspertów two-
rzących mazowiecki program poprawy brd, do grupy szczególnie wysokie-
go ryzyka należą piesi, dzieci, rowerzyści i młodzi kierowcy17.  

Stosowanie powyższych wskaźników nie zawsze gwarantuje wiary-
godną ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego na porównywanych ob-
szarach. Szczególnie widoczne jest to podczas prób zestawienia danych 
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w różnych krajach. Powo-
dem są wspomniane różnice w definiowaniu przez poszczególne państwa 
wskaźników, zdarzeń drogowych i ich skutków oraz różnice w wielkości 
porównywanych obszarów. Dlatego informacje podstawowe uzupełnia się 
przez wiele innych danych, z których najważniejsze to odniesienie powyż-
szych liczb do liczby ludności, pojazdów, kilometrów dróg i natężenia ruchu 
drogowego. 

Najwięcej trudności sprawiają próby oszacowania skutków wypadków 
ze względu na rozbieżności w przepisach prawnych dotyczących sposobu 
zbierania danych, czy określenia stopnia ciężkości zdarzenia drogowego. 
Autorzy Rankingu Bezpieczeństwa Drogowego w 2014 r. stworzonego 
przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu wskazali na brak moż-
liwości porównania krajów członkowskich pod względem liczby ofiar lekko 
i ciężko rannych w wypadkach drogowych.  Jedynie szesnaście krajów Unii 
Europejskiej używa spójnej definicji do określenia osób ciężko rannych, 
czyli poszkodowanych, którzy w wyniku zdarzenia drogowego zostali ho-
spitalizowani przez co najmniej jedną noc18. Jednakże ocenia się, że ze 
względu na brak prawidłowej komunikacji pomiędzy jednostkami policji 
a szpitalami, takiej kategoryzacji (w bazach danych) w większości krajów 
dokonują służby dyżurne policji. 

                                                           
17 Szerzej: M. Gidlewski i in., Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

Mazowszu - GAMBIT Mazowiecki, Warszawa, 2010, s. 87. 
18 Zob., Ranking EU Progress On Road Safety, European Transport Safety Council, 

Bruksela, 2014, s. 18-19. 
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Na obszarze Unii Europejskiej napotyka się na szeroką gamę termi-
nów uszkodzeń ciała, które w zależności od danego kraju, wyczerpują 
znamiona ciężkich obrażeń. Zakres ten obejmuje ogółem następstwa wy-
padków takich jak trwała niepełnosprawność z uszkodzeniami mózgu lub 
innych ważnych narządów prowadzących do rozstrojów zdrowia wymaga-
jących kilkudniowej hospitalizacji19. 

Takie same wyzwania stają przed wszelkimi próbami zestawienia sta-
tystyk dotyczących ofiar śmiertelnych wypadków. O ile nie ma wątpliwości 
co do definicji ofiar ponoszących śmierć na miejscu, o tyle w przypadku 
ofiar, które zmarły w wyniku poniesionych obrażeń, lecz w późniejszym 
okresie, mamy do czynienia z dużą rozpiętością czasu oraz obrażeń two-
rzących związek przyczynowo-skutkowy ze zdarzeniem drogowym. 

W świetle powyższego, na arenie międzynarodowej podjęto prace ma-
jące na celu unifikację niektórych wskaźników i ich definicji w celu uzyska-
nia obiektywnego narzędzia do monitorowania stanu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na danym obszarze np. Unii Europejskiej. Jednym z takich 
narzędzi stał się Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (Europe-
an Road Assessment Programme - EuroRAP). Opiera się on na ocenie 
poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według 
z góry narzuconej, jednolitej metodyki20. Mapy ryzyka, przedstawiają po-
ziomy prawdopodobieństwa bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną 
w wypadku na drogach danego kraju. Ryzyko to dotyczy każdego indywi-
dualnego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiara-
mi śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do 
liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek w ciągu roku21. 

 
 

Podstawowe determinanty bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w transporcie drogowym 

 
Poniżej dokonano charakterystyki trzech elementów systemu CPO 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich zależnościami. Są one głów-
nymi czynnikami wpływającymi na jego poziom, z czego każdy z nich jest 
zbiorem odrębnych cech cząstkowych tworzących związek przyczynowo-
skutkowy całego systemu. To również zbiór relacji (między tymi elementa-
mi) umożliwiających osiągnięcie celu funkcjonowania tego systemu. Pod-
stawowym założeniem tej koncepcji jest stwierdzenie, że wypadki drogowe 
są rezultatem nieprzystosowania w interakcji pomiędzy elementami skła-
dowymi całego systemu. Zgodnie z tą koncepcją, wszystkie elementy sys-

                                                           
19 Tamże.  
20 Szerzej: Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce w latach 2007 – 2009, 

Gdańsk, 2009, s. 2-3. 
21 Tamże. 
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temu są tak samo ważne, gdyż system bezpieczeństwa można porównać 
do łańcucha, który jest tak silny jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. 

Struktura i przebieg procesu transportowego pozostaje w ścisłym 
związku z cechami ładunku, które wynikają z jego fizycznych i chemicz-
nych właściwości. Wpływają one na konieczność stosowania m.in. środ-
ków bezpieczeństwa, zabezpieczeń, specjalnego taboru oraz wykonywa-
nia określonych czynności ładunkowych. Wymusza to dostosowanie 
wszystkich elementów (tj. kierowców, środków transportu, systemu zarzą-
dzania), które w rezultacie decydują o bezpieczeństwie transportu drogo-
wego. Analiza każdego z elementów systemu człowiek – pojazd – otocze-
nie pod kątem zadań realizowanych przez tą gałąź transportu pozwoliła 
autorom na charakterystykę determinantów bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w transporcie drogowym w Polsce. 

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ru-
chu drogowego, na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się czło-
wiek22. Statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji wskazują, że 
to właśnie zachowanie poszczególnych grup użytkowników dróg ma zna-
czący wpływ na powstawanie wypadków drogowych (Tab. 3.). 

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej zapisami ustawy23 Prawo o ru-
chu drogowym przez uczestnika ruchu (użytkownika drogi) rozumiemy 
kierowcę pojazdu, osoby znajdujące się na drodze (piesi) oraz inne osoby 
przebywające w lub na pojeździe (pasażerowie). 

 
Tabela 2 Przyczyny wypadków drogowych w Polsce w 20 17 roku 

SPRAWSTWO WYPADKÓW  WYPADKI  

Wina k ieruj ących  28359 

Wina pieszych  2378 

Wina pasa żerów  130 

Współwina  369 

Pozostałe przyczyny  1524 

Ogółem  32760 

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa, 
2018, s.23. 

Mimo że wszyscy uczestnicy ruchu należą do tego samego elementu 
analizowanego systemu człowiek – pojazd – otoczenie, to nie wpływają oni 

                                                           
22 Zob., Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa, 

2013, s. 7. 
23 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 1997 r., nr 

98, poz. 602, art. 2. 
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w tym samym stopniu na jego bezpieczeństwo. Ocenia się, że spośród 
wszystkich uczestników ruchu największy wpływ na jego bezpieczeństwo 
wywierają kierowcy pojazdów (jako czynnik sprawczy wypadków), stano-
wiąc tym samym najsłabszy element całej konstrukcji, jaką jest omawiany 
system. 

Analogicznie do krajowego transportu drogowego, bezpieczne funk-
cjonowanie kierowcy w wojskowym ruchu drogowym w dużym stopniu za-
leży od jego własności psychofizycznych, przystosowania społecznego, 
kultury jazdy, dyscypliny społecznej, kontroli emocjonalnej, umiejętności 
radzenia sobie w złożonej sytuacji zadaniowej, jaką jest prowadzenie po-
jazdu samochodowego. Wypadki drogowe powstają zarówno na skutek 
psychofizycznych niedoskonałości uczestników ruchu drogowego, jak też 
łamania przez nich przepisów i braku umiejętności prowadzenia pojazdów 
przez kierujących 

Prowadzenie pojazdu to układ wzajemnie ze sobą powiązanych moż-
liwości, wiedzy, umiejętności, postaw i emocji człowieka. Sprawność 
w kierowaniu pojazdem zawiera się w aspektach takich jak: 

• sprawność fizyczna (określana poprzez badania lekarskie); 
• sprawność psychiczna (określana w ramach badań psychologicz-

nych kierowców); 
• wiedza (w tym znajomość przepisów), umiejętności i postawy pro-

wadzącego pojazd24. 
W świetle powyższego przepisu każdy obywatel RP ubiegający się 

o nadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, poddawany jest badaniom 
lekarskim na podstawie, których orzekana jest jego zdolność lub niezdol-
ność do kierowania nim. Stan cech fizycznych kierowcy ocenia się na pod-
stawie badania lekarskiego: 

• narządu wzroku; 
• narządu słuchu i równowagi; 
• układu ruchu; 
• układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego; 
• układu nerwowego, w tym padaczki; 
• czynności nerek; 
• cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii; 
• stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdol-

ność do kierowania pojazdami; 
• innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić 

zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. 
Ponadto badanie lekarskie obejmuje również wywiad w zakresie roz-

poznania chorób i zaburzeń psychicznych oraz nadużywania / uzależnienia 

                                                           
24 Szerzej: J. Bąk, D. Bąk-Gajda, Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, Eksploatacja i niezawodność, nr 3/2008, s. 29. 
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od alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych, omówionych 
szerzej w dalszej części pracy25. Wyniki powyższych badań określają stan 
cech fizycznych człowieka, który w przypadku braku stwierdzonych zmian 
patologicznych jest podstawą do orzeczenia o zdolności do prowadzenia 
pojazdu. W przeciwnym przypadku orzeka się czasową zdolność lub nie-
zdolność człowieka do prowadzenia pojazdów (w zależności od schorze-
nia). 

Sprawność psychiczną kierowcy sprawdza się poprzez badania psy-
chologiczne, które obejmują: 

• wywiad bezpośredni i obserwację, 
• sprawdzenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, 
• sprawdzenie osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania 

w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej, 
• sprawdzenie sprawności percepcyjnej i psychomotorycznej26. 
Istotnymi cechami sprawności intelektualnej kierowcy, obejmującej 

procesy przetwarzania informacji oraz rozumienie norm regulujących ruch 
drogowy jest inteligencja, koncentracja, podzielność i przerzutność uwagi 
oraz zakres pamięci badanego. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka 
w ruchu drogowym opiera się na podejmowaniu właściwych decyzji we 
właściwym czasie. W tym celu kierowcy w pełni wykorzystują nabytą wie-
dzę i umiejętności, aby móc odpowiednio reagować wobec nowych zadań 
czy zmieniających się sytuacji na drodze. 

Warunkiem bezpiecznej jazdy jest prawidłowa analiza i interpretacja 
wszystkich informacji zmysłowych (bodźce), które napływają do kierowcy, 
dokonana w oparciu o posiadane doświadczenie zakodowane w formie 
śladów pamięciowych. Na tej podstawie człowiek podejmuje decyzje, co do 
wykonania właściwego manewru27. 

Kolejnym elementem analizowanego systemu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego jest pojazd, który zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym 
oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze 
oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane28. 

Konstrukcja pojazdu lub jego stan techniczny wskazywane są bardzo 
rzadko jako bezpośrednia przyczyna wypadku. W rzeczywistości cechy 
konstrukcyjne pojazdu, jego wyposażenie i stan mają znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo poruszania się w dwóch płaszczyznach, prawdopodobień-
stwa wystąpienia wypadku oraz jego skutków.  

Wiążą się z tym dwa podstawowe rodzaje bezpieczeństwa pojazdu: 
                                                           

25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, § 4. 1. 

26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań 
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, § 4. 1. 

27 J. Bąk, D. Bąk-Gajda, Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa..., s. 26. 
28 Tamże, s. 2. 
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• bezpieczeństwo czynne, 
• bezpieczeństwo bierne29. 
Bezpieczeństwo czynne to zespół takich cech pojazdu (mechanizmów 

i urządzeń), dzięki którym zmniejsza się ryzyko wystąpienia kolizji lub wy-
padku drogowego. Należą do nich m.in. konstrukcja pojazdu, zabezpiecza-
jąca dobrą widoczność z jego wnętrza (jakość świateł, wielkość i kształt 
okien, lusterka zewnętrzne i wewnętrzne, wycieraczki szyb, urządzenia 
odmrażające szyby) oraz postrzeganie pojazdu z zewnątrz (światła, w tym 
przeciwmgłowe, jego kolor), ergonomiczne fotele i panel sterowania, aby 
kierowca nie musiał odrywać rąk od kierownicy i wzroku od drogi). 

Coraz powszechniejsza staje się opinia, że kierowca jest najsłabszym 
ogniwem współczesnego samochodu. W związku z tym producenci wypo-
sażają swoje pojazdy w systemy, które będą częściowo wyręczać kierowcę 
w niektórych działaniach. Podstawą ich działania jest zestaw czujników, 
laserów, radar i kamery, monitorujące sytuację na drodze i w jej otoczeniu, 
ponadto rejestrowany jest również stan kierowcy i jego reakcje. Popular-
ność, szczególnie w większych samochodach, zyskują czujniki martwego 
pola BLIS (Blind Spot Information System). Kamery obserwują obszar za 
lusterkami pojazdu, dzięki czemu system może ostrzec kierowcę o innych 
użytkownikach ruchu znajdujących się w tzw. martwej strefie lub zbliżają-
cych się po sąsiednim pasie ze znaczną prędkością30. 

W sytuacji kryzysowej, w której kierowca, niezależnie od zastosowa-
nych środków bezpieczeństwa czynnego, nie jest już w stanie zapobiec 
powstaniu wypadku drogowego, główną rolę odgrywają elementy bezpie-
czeństwa biernego. Są to urządzenia i cechy konstrukcyjne pojazdu, któ-
rych celem jest zmniejszenie skutków zaistniałej już kolizji drogowej. Bez-
pieczeństwo bierne dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Bezpieczeństwo 
bierne zewnętrzne to cechy konstrukcyjne pojazdu zmniejszające nega-
tywne skutki innych uczestników ruchu drogowego. Obecnie panuje prze-
konanie o potrzebie budowania pojazdów mających odpowiednie zabez-
pieczenia obniżające ryzyko poważnych obrażeń powstałych w wyniku 
zderzenia z pieszym i innymi tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu dro-
gowego (np. rowerzystami)31. Jednym z pierwszych zastosowanych roz-
wiązań konstrukcyjnych, który częściowo rozwiązał problem ochrony pie-
szego podczas zderzenia z pojazdem, było umieszczenie poduszki gazo-
wej (tzw. powietrznej) na zewnątrz kabiny, w rejonie połączenia pokrywy 

                                                           
29 Szerzej: G. Boruta, A. Piętak, Mechatronika samochodu. Układy bezpieczeństwa 

czynnego i biernego, UWM, Olsztyn, 2012, s. 5 -12. 
30 http://support.volvocars.com/pl/cars/pages/ownersmanual.aspx?mc=Y413&my=201

4 &sw=13w46&article=1d73d6b3c4f5bb36c0a801e8012e9503 [dostęp: 11.10.2016]. 
31 Szerzej: Informator techniczny BOSCH. Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

Warszawa, 2000, s. 15-17. 
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przedziału silnika z przednią szybą pojazdu tak jak przedstawia to rysunek 
3. 

Jednakże podkreślić należy, że powyższe rozwiązania konstrukcyjne 
są projektowane i testowane podczas warunków, których przekroczenie 
powoduje znaczny spadek ich skuteczności. Głównym takim warunkiem 
jest, założona przez producentów prędkość, z jaką dochodzi do zderzenia 
pojazdu z niechronionym uczestnikiem ruchu podczas testów zderzenio-
wych. Zakłada się docelowo, że należy dążyć do zbudowania takiego po-
jazdu, który zapewni przeżycie pieszego i nie spowoduje poważnych obra-
żeń przy czołowym zderzeniu z prędkością 40 km/h. 
 

 

 

 

 

 

Źródło: myscienceacademy.org/2013/01/30/exterior-automobile-airbags [11.07.2014]. 

Rys. 3. Testy zderzeniowe z wykorzystaniem pojazdu wyposa żonego w ze-
wnętrzn ą poduszk ę gazow ą: 1 – z manekinem pieszego, 2 – z manekinem 

rowerzysty 

 
Istotnymi elementami wyposażenia systemu zewnętrznego bezpie-

czeństwa biernego są również tylne belki i boczne osłony przeciwnajazdo-
we, w które wyposaża się pojazdy ciężarowe jak te przedstawione na ry-
sunku 4. Brak tylnego urządzenia ochronnego umożliwia głębokie wjecha-
nie pod skrzynię wyładowczą i w efekcie całkowite zniszczenie kabiny (tzw. 
klatki przeżycia). Dotyczy to zarówno samochodów osobowych jak również 
pojazdów ciężarowych i autobusów oraz wpływa niekorzystnie na system 
bezpieczeństwa biernego użytkowników dróg. 

Powyższa specyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo 
pojazdów stanowi bazowy zespół cech charakterystycznych dla niemal 
wszystkich typów pojazdów wchodzących w skład parku samochodowego 
przedsiębiorstw transportowych. Jednakże w transporcie drogowym ważną 
rolę odgrywają również dodatkowe warunki techniczne i wyposażenie po-
jazdów dostosowanych do przewozu danego typu ładunków (np. przewóz 
osób, ładunków nienormatywnych czy towarów niebezpiecznych). W świe-
tle powyższych zadań istotny jest również wspomniany wcześniej czynnik 
ludzki, który powinien być dostosowywany do specyfiki każdego z typu 
zadań transportowych. 
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Źródło: http://www.wydawnictwo.wsei.lublin.pl/files/043057%20Krzysztof%20Olejnik,%20 

Slawomir%20Cholewinski%20-%20Tylne%20belki%20przeciwnajazdowed [15.07.2014]. 

Rys. 4 Pojazd ci ężarowy wyposa żony w elementy przeciwnajazdowe: 

1 – z boczn ą osłon ą, 2 – z tyln ą belką 

 

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w omawianym systemie C-P-O jest otoczenie, w którym domi-
nującym czynnikiem jest droga i jej wyposażenie (infrastruktura). Znaczna 
liczba wypadków drogowych powstaje w wyniku błędów popełnianych 
przez użytkowników drogi w sprzyjających warunkach drogowych. Udział 
drogi jako bezpośredniej przyczyny wypadku wskazywany jest bardzo 
rzadko. Jednak według naukowców Politechniki Śląskiej, eksperci zachod-
ni wskazują, że niewłaściwa infrastruktura drogowa w sposób pośredni 
i bezpośredni przyczynia się do powstania 28-34% wypadków32. 

Znamiennym jest fakt o wiele częstszego występowania wypadków 
drogowych na pewnych odcinkach i w niektórych miejscach, gdzie ukształ-
towanie drogi i jej infrastruktury jest niekorzystne33. Dobra droga oprócz 
prawidłowego ukształtowania skrzyżowań, dróg dojazdowych czy łuków to 
także jej właściwa konserwacja i utrzymanie. Stan nawierzchni jest bardzo 
ważnym czynnikiem mającym wpływ na przyczepność kół, a tym samym 
na prawidłowy (bezpieczny) tor ruchu całego pojazdu. 

Należy pamiętać, że przez pojęcie drogi rozumie się również wszystkie 
urządzenia stosowane w drogownictwie, których zadaniem jest wywieranie 
określonego wpływu na ruch drogowy34. Wśród nich wyróżniamy urządze-
nia aktywne (bezpieczeństwa czynnego) i pasywne (bezpieczeństwa bier-
nego), co przedstawia rysunek 5. 

 Bezpieczny system transportowy musi mieć infrastrukturę dostosowa-
ną do możliwości i ograniczeń wynikających z cech psychofizycznych 
                                                           

32 A. Barcik, P. Czech, Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – 
część 1 i część 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z 2010 r., nr 67 i 68.  

33 Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce, s. 14. 
34 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo…, art. 2. 
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człowieka, który jest zarówno twórcą, jak i użytkownikiem tego systemu. 
Optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym ukształtowanie 
sieci drogowej i zagospodarowania otaczającego terenu, umożliwiające 
osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymaga 
tworzenia sieci hierarchicznej z funkcjonalnym podziałem tworzących ją 
dróg, zarządzania dostępnością do dróg oraz wprowadzania stref prędko-
ści. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: kgrochowska.sd.prz.edu.pl/MjMsNjcsMzI4MywwOF9zcG9zb2J5X2t [11.09.2013]. 

Rys. 5 Podział urz ądzeń bezpiecze ństwa wchodz ących  

w skład infrastruktury drogowej 

 
Bezpieczny system transportowy musi mieć infrastrukturę dostosowa-

ną do możliwości ograniczeń wynikających z cech psychofizycznych czło-
wieka, który jest zarówno twórcą, jak i użytkownikiem tego systemu. We-
dług ekspertów z Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyj-
nego, optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym ukształto-
wanie sieci drogowej i zagospodarowania otaczającego terenu, umożliwia-
jące osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wy-
maga tworzenia sieci hierarchicznej z funkcjonalnym podziałem tworzą-
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cych ją dróg, zarządzania dostępnością do dróg oraz wprowadzania stref 
prędkości35. 

Problematyka dróg stanowi obszerną dziedzinę wiedzy z zakresu in-
żynierii. Podczas procesu projektowania nowych i przebudowy istniejących 
dróg głównym kryterium powinno być bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Większość wartości minimalnych i maksymalnych parametrów projekto-
wych oraz uwarunkowań projektowych jest zebranych w formie rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 roku, Nr 43, poz. 430)36. Rozporządzenie 
określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, przepisów o drogach 
publicznych oraz przepisów odrębnych, a także ustaleń polskich norm, 
a w szczególności podstawowych wymagań: 

• bezpieczeństwa użytkowania, 
• nośności i stateczności konstrukcji, 
• bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub in-

nego miejscowego zagrożenia, 
• ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, 
wody i gleb37. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa kluczową rolę odgrywa m.in. stan 
nawierzchni, czyli to w jaki sposób oddziałuje ona na koła poruszającego 
się po niej pojazdu, wpływając na przyczepność i powodując drgania (po-
przez nierówności). Przyczepność opon do jezdni zależy od stanu ich 
bieżnika, układu hamulcowego i stanu nawierzchni drogi. Zakładając, że 
opony mają wymaganą głębokość rzeźby bieżnika, a układ hamulcowy 
naszego pojazdu jest sprawny, to przyczepność zależy od stanu oraz ro-
dzaju nawierzchni i określana jest współczynnikiem38. Im mniejszy współ-
czynnik przyczepności, tym dłuższa droga hamowania. 

Jednakże podstawowym parametrem bezpieczeństwa drogi jest pręd-
kość. Jednym z najtrudniejszych problemów związanych z projektowaniem 
nowych dróg jest znalezienie kompromisu pomiędzy komfortową i szybką 
jazdą a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Oczywiście 
wyższe prędkości mogą również oferować korzyści. Krótsze czasy podróży 
mogą zapewniać korzyści ekonomiczne i zwiększoną mobilność. Jednak 
                                                           

35 Szerzej: J. Bohatkiewicz i in., Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą 
fizycznych środków technicznych, „EKKOM”, Kraków 2008, s. 16-20. 

36 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 roku, Nr 43, poz. 430. 

37 Tamże, § 1. pkt. 3. 
38 Szerzej: Układ stabilizacji toru jazdy ESP, [w:] Informator techniczny BOSCH, 

Warszawa 2000, s. 13-14. 
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eksperci nadmierną prędkość wskazują jako kluczowy czynnik ryzyka, 
wpływający zarówno na ryzyko wypadków drogowych, jak i ciężkość obra-
żeń powstałych w ich konsekwencji39. 

W obszarze zabudowanym do kierowcy dociera wiele informacji na raz 
i po przekroczeniu pewnego progu kierowca nie będzie w stanie zareje-
strować i przetworzyć wszystkich informacji. Coraz bardziej wzrasta ryzy-
ko, że kierowca pominie krytyczną dla bezpieczeństwa informację i dojdzie 
do wypadku. Przy większej prędkości jazdy kierowca ma mniej czasu na 
przetworzenie informacji odbieranych z otoczenia, podjęcie decyzji jak za-
reagować i na samo działanie, gdyż w jednostce czasu potrzebnej na prze-
tworzenie informacji i reakcję (około 1 sekundy) pojazd pokonuje tym więk-
szą odległość, im większa jest jego prędkość. Im wyższa prędkość, tym 
dłuższa jest droga hamowania. Do czasu reakcji kierowcy dochodzi czas 
hamowania, a ponieważ droga hamowania jest proporcjonalna do kwadra-
tu prędkości, odległość, jaką pokonuje pojazd od momentu rozpoczęcia 
hamowania do zatrzymania, bardzo się wydłuża przy dużych prędko-
ściach40. 

W celu zrównoważenia bezpieczeństwa i sprawności szybkości prze-
pływu pojazdów w sieci drogowej stosuje się środki wchodzące w skład 
zarządzania prędkością. Zmierzają one do zmniejszenia liczby przypadków 
jazdy zbyt szybkiej w stosunku do panujących warunków i do maksymali-
zacji przestrzegania ograniczeń prędkości. Zarządzanie prędkością zmie-
rza do zmniejszenia liczby wypadków w ruchu drogowym oraz przypadków 
poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych przez nie powodowanych. Odpo-
wiednia prędkość w kontekście bezpiecznego systemu to poziom prędko-
ści uwzględniający bezpieczeństwo ruchu jako cel główny w kontekście 
mobilności i panujących warunków takich jak zagospodarowanie poboczy, 
mieszanka użytkowników wzdłuż drogi, częstotliwość wjazdów na drogę 
(w tym skrzyżowań), natężenie i skład uczestników ruchu, względy środo-
wiskowe oraz jakość życia mieszkańców zamieszkujących wzdłuż drogi. 

Aby ograniczenie prędkości (zarządzanie prędkością) było skuteczne, 
musi ono być sankcjonowane przez środowisko drogi. Geometria drogi, 
organizacja ruchu i otoczenie drogi muszą być odzwierciedleniem ograni-
czenia prędkości i muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający 
warunki ruchowe odpowiednie dla tej prędkości i zapobiegające porusza-
niu się z wyższymi prędkościami. W ten sposób oprócz znaków, sam wy-
gląd drogi powinien być spójny z ograniczeniem prędkości i wskazywać 
kierowcy, jaka prędkość jazdy jest od niego oczekiwana41. Istnieje wiele 
sposobów efektywnego zarządzania prędkością. Są to: odpowiednie ogra-

                                                           
39 Narodowy program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, Krajowa Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, 2013, s. 10. 
40 Szerzej: Zarządzanie prędkością. Global Road Safety Partnership, Genewa,2007. 
41 J. Bohatkiewicz i in., Zasady uspokajania ruchu…, s. 34-45. 
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niczenia prędkości, rozwiązania inżynieryjne, skuteczne egzekwowanie 
ograniczeń prędkości przez policję oraz wykorzystanie zakrojonej na sze-
roka skalę kampanii informacyjnych i programów edukacyjnych zachęcają-
cych do przestrzegania zarówno znaków zalecanych prędkości, jak i przy-
jętych ustawowo ograniczeń prędkości. 

Z punktu widzenia użytkowników drogi, jedynie odpowiednio dobrane 
parametry pozwalają na rozpoznanie aktualnej sytuacji, dostosowanie do 
niej odpowiedniej prędkości jazdy co z kolei pozwala na odpowiednią reak-
cję w stosunku do zmieniających się warunków. Prawidłowo zaprojektowa-
na droga zawiera właściwie ukształtowane skrzyżowania, węzły, łuki, mo-
sty i tunele oraz infrastrukturę (wyposażenie). 

 
 

Podsumowanie 
 

Istota bezpieczeństwa ruchu drogowego zawiera się w relacjach za-
chodzących pomiędzy trzema nierozłącznymi elementami układu C-P-O. 
Na podstawie przeprowadzonych badań uzasadniona staje się teza, że 
działalność dowolnego elementu C-P-O w mniejszym lub w większym 
stopniu wpływa na działanie pozostałych. Tym samym są one głównymi 
determinantami, od których zależy bezpieczeństwo ruchu drogowego, de-
cydującymi o możliwości pojawienia się lub nie zdarzeń niepożądanych.  

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu drogowego, a w tym jego 
najważniejszym elementem, czyli ruchem pojazdu na drodze, musi 
uwzględniać zbiór wszystkich powyższych czynników ściśle powiązanych 
ze sobą siecią relacji decydujących o bezpieczeństwie jego użytkowników. 
Sprawność i wyszkolenie (kwalifikacje) kierowcy wpływają bezpośrednio 
na jego czas reakcji i wybór odpowiedniego manewru w sytuacjach kryzy-
sowych. W takich sytuacjach bardzo ważny jest właściwy stan techniczny 
pojazdu (np. stan bieżnika opon), który warunkuje zachowanie odpowied-
niej stateczności i utrzymanie przez kierującego kontroli. Właściwy stan 
nawierzchni drogi pozwala na omijanie przeszkód z większą prędkością 
lub skrócenie drogi hamowania. Wpływ na czas reakcji kierowcy będą mia-
ły również warunki pogodowe (widoczność), a także właściwe oznakowa-
nie (szybsze zauważenie przeszkody). Jeżeli dojdzie do sytuacji utraty 
panowania nad pojazdem wtedy największą rolę odgrywa jego wyposaże-
nie w urządzenia bezpieczeństwa (np. pas bezpieczeństwa) oraz urządze-
nia drogowe również (np. barierki). 

W celu zapewnienia niezakłóconego ruchu pojazdów po drogach pu-
blicznych polski system prawny zawiera ustawy i rozporządzenia regulują-
ce prawidłowe relacje między czynnikami C-P-O. Wymogi europejskie ma-
jące na celu wypracowanie lepszego systemu transportowego z korzyścią 
dla obywateli, gospodarki i społeczeństwa obligują narodowe rozwiązania 
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w doskonaleniu systemu transportowego poprzez pryzmat tzw. telematyki 
transportu rozumianej jako zastosowania w dziedzinie transportu kombina-
cji technologii informatycznych komunikacyjnych i sterowania. Systemy 
telematyki umożliwiają wsparcie wszystkich dziedzin transportu, tj.: pojaz-
dów, infrastruktury oraz przede wszystkim zarządzania transportem. 
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SELECTED FACTORS INFLUENCING  
SAFETY MANAGEMENT IN ROAD TRANSPORT 

 
The paper presents, in a synthetic manner, the main aspects of road 

traffic safety, which is the quintessence of road transport. The author also 
shows selected research findings into main determinants influencing safety 
management in road transport. Moreover, the paper indicates necessary 
undertakings to increase road traffic safety.  

Keywords:  transport, road transport, vehicle, driver, safety manage-
ment, telematics, supply chain 
 

 


