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Wstęp
Trans port dro go wy jest naj bar dziej nie bez piecz ny i kosz tow ny spo -

śród in nych ro dza jów trans por tu. Sta ty sty ki po ka zu ją, że rocz nie na świe -
cie ma miej sce oko ło 1 300 000 wy pad ków dro go wych, w któ rych gi nie
po nad 40 000 osób, a ran nych zo sta je 1 700 000 osób. Kosz ty tych wy -
pad ków sza cu je się na 160 mld eu ro. To sek tor szcze gól nie nie bez piecz -
ny ze wzglę du na wa run ki pra cy. W Pol sce, od wie lu lat znaj du je się
na 3. miej scu, za prze my słem i bu dow nic twem, pod wzglę dem licz by
śmier tel nych ofiar wy pad ków przy pra cy. Kie row cy po jaz dów sta no wią
naj licz niej szą gru pę po szko do wa nych w wy pad kach przy pra cy ze skut -
kiem śmier tel nym. Ostat nie sta ty sty ki eu ro pej skie z czerw ca 2012 r. po -
ka zu ją, że wśród kra jów eu ro pej skich Pol ska znaj du je się w czo łów ce
pod wzglę dem wiel ko ści współ czyn ni ka śmier tel nych ofiar wy pad ków
dro go wych. Współ czyn nik ten wy no si w Pol sce 110, pod czas gdy w in -
nych kra jach jest du żo mniej szy, np. na Wę grzech – 64, w Hisz pa nii – 45,
we Wło szech i Fran cji – 63. 

Głów ny mi spraw ca mi wy pad ków dro go wych są kie ru ją cy po jaz da -
mi. Z ich wi ny ka żde go ro ku do cho dzi do oko ło 80% wy pad ków. Wśród
kie ru ją cych po jaz da mi spraw ców wy pad ków dro go wych gru pa kie row -
ców za wo do wych (kie row cy sa mo cho dów cię ża ro wych, au to bu sów, tram -
wa jów i tro lej bu sów) spo wo do wa ła w 2011 r. 8,7% wy pad ków.

Szcze gól ną gru pę kie row ców po jaz dów sta no wią tzw. kie row cy flo -
to wi. Są to oso by pro wa dzą ce po jazd w ra mach swo ich obo wiąz ków
słu żbo wych, jed nak nie za trud nio ne na sta no wi sku kie row cy. We dług da -
nych po cho dzą cych ze sta ty stycz nej kar ty wy pad ku kie row cy flo to wi sta -
no wi li po nad dwu krot nie licz niej szą niż kie row cy za wo do wi gru pę pra -
cow ni ków po szko do wa nych w wy pad kach przy pra cy pod czas kie ro wa nia
środ kiem trans por tu na dro gach pu blicz nych (da ne za 2008 r.).

Pre wen cja wy pad ków w trans por cie dro go wym po win na po le gać
na sze ro ko ro zu mia nej opty ma li za cji wa run ków pra cy kie row cy. Obej -
mu je ona za rów no przy sto so wa nie pra cy do mo żli wo ści czło wie ka, jak
i sta ran ny do bór do za wo du osób speł nia ją cych kry te ria wy ni ka ją ce
z cha rak te ru wy ko ny wa nych przez kie row cę za dań i czyn no ści oraz z wa -
run ków je go pra cy. 

Ni niej sze opra co wa nie po świę co ne jest naj wa żniej szym za gad nie -
niom zwią za nym z czyn ni ka mi psy cho spo łecz ny mi ma ją cy mi bez po śred -
ni zwią zek z bez pie czeń stwem pra cy kie row cy. 
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1. Cha rak te ry sty ka sy tu acji ru chu
dro go we go 

Do głów nych przy czyn wy pad ków dro go wych po wsta łych z wi ny
kie ru ją cych po jaz da mi mo żna za li czyć, zda niem A. Mar kow skie go, jed -
ne go z li de rów Sto wa rzy sze nia Psy cho lo gów Trans por tu w Pol sce, nie -
wy star cza ją cy do re ali zo wa nia bez piecz nych za cho wań za kie row ni cą
stan spraw no ści fi zycz nej lub psy chicz nej oraz brak do sta tecz nych umie -
jęt no ści do spro sta nia trud nej sy tu acji dro go wej. 

Pod sta wo wym ele men tem sy tu acji ru chu dro go we go, ma ją cym bez -
po śred ni zwią zek z bez pie czeń stwem jaz dy, jest sam kie ru ją cy po jaz -
dem. Je go za cho wa nie pod czas pro wa dze nia po jaz du sta no wi wy pad -
ko wą ak tu al nej spraw no ści psy cho fi zycz nej, sta nu zdro wia, po zio mu
zmę cze nia i ewen tu al ne go de fi cy tu snu, ta kże cech tem pe ra men tu i oso -
bo wo ści oraz wie ku i do świad cze nia w kie ro wa niu po jaz da mi. Ba da nia
prze pro wa dzo ne przez R. Ci bo ra z Wy ższej Szko ły Hu ma ni tas w So -
snow cu na te mat nie któ rych po znaw czych i emo cjo nal nych uwa run ko -
wań za cho wa nia uczest ni ków ru chu dro go we go po ka za ły, że nie mal 77%
an kie to wa nych kie row ców mó wi ło o so bie: „kie row ca bar dzo do bry” lub
„do bry”, „od po wie dzial ny” i „prze strze ga ją cy prze pi sów ru chu dro go we -
go”. Oka zu je się jed nak, że w więk szo ści przy pad ków do bra sa mo oce -
na kie row ców jest za wy żo na. 

In nym, nie mniej wa żnym od kie row cy ele men tem ru chu dro go we -
go, jest pro wa dzo ny przez nie go po jazd. O zna cze niu wła sne go sa mo -
cho du w po strze ga niu i oce nie sy tu acji ru chu dro go we go świad czą in ne
wy ni ki przy to czo nych ba dań. Po ka za ły one, że je dy nie 2,6% kie row ców
wy ra ża się źle o swo im sa mo cho dzie, mó wiąc, że jest to „ku pa zło mu”
lub „rzecz dru go rzęd na”. Na to miast po nad 40% an kie to wa nych kie row -
ców mia ło do wła sne go sa mo cho du emo cjo nal ny lub wręcz eg zal to wa -
ny sto su nek, okre śla jąc go ja ko „dru gi dom”, „dru gie dziec ko”, „wy ba -
wie nie” lub „ra dość i przy jem ność”. Ta ki sto su nek do sa mo cho du mo że
przy nieść do bry sku tek, je śli prze ło ży się na tro skę o je go wy gląd i stan
tech nicz ny, a to z ko lei na bez pie czeń stwo na dro dze. 

Ko lej nym ele men tem sy tu acji ru chu dro go we go są wa run ki ze -
wnętrz ne, na któ re skła da się: na tę że nie ru chu, wa run ki at mos fe rycz ne,
ja kość dróg i ich ozna ko wa nie, po ra do by, w któ rej kie row ca pro wa dzi
po jazd lub wy ko nu je swo ją pra cę. 
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Ostat nim ele men tem sy tu acji ru chu dro go we go, zwią za nym z je go
bez pie czeń stwem, są po zo sta li użyt kow ni cy dro gi, do któ rych na le żą
kie row cy in nych po jaz dów oraz nie chro nie ni użyt kow ni cy dróg, czy li ro -
we rzy ści i pie si, wśród któ rych gru pą szcze gól nie na ra żo ną na ry zy ko
wy pad ku są dzie ci, oso by star sze i nie peł no spraw ni. 

Po wo dem, dla któ re go sy tu ację ru chu dro go we go za li cza się do ka -
te go rii sy tu acji trud nych, jest fakt, że wszyst kie wy mie nio ne ele men ty
po zo sta ją w cią głych i wza jem nych re la cjach i za le żno ściach. Dla przy -
kła du, je śli kie row ca wsta nie ra no wy po czę ty, a przed roz po czę ciem pra -
cy zdą ży zjeść śnia da nie i wy pić ulu bio ną ka wę, wów czas je go do bre
sa mo po czu cie prze ło ży się na sto su nek do in nych ele men tów ru chu dro -
go we go. Tak więc przed uru cho mie niem sil ni ka prze trze szy by, spraw dzi
stan opon i usta wi lu ster ka (sto su nek do po jaz du), pa da ją cy deszcz uzna
za lep szy od upa łu wa riant po go do wy (sto su nek do wa run ków ze wnętrz -
nych), a w tra sie za trzy ma się przed pa sa mi na wet wte dy, gdy na przej -
ście cze ka jed na oso ba i z uśmie chem prze pu ści in ne go kie row cę włą -
cza ją ce go się do ru chu (sto su nek do in nych użyt kow ni ków dro gi). Je śli
na to miast za śpi i bę dzie się spie szył, wte dy gło śno za trza śnie drzwi sa -
mo cho du i gwał tow nie uru cho mi sta cyj kę, zaś do wszyst kich kie row ców
na dro dze bę dzie miał pre ten sję, że ja dą zbyt wol no. Po dob nie jaz da do -
brą au to stra dą, w po god ny dzień, kie dy ce lem pod ró ży jest wy ma rzo ny
urlop, na stra ja kie row cę po zy tyw nie i skła nia do spo koj nej i de fen syw nej
jaz dy, pod czas gdy po wrót do do mu po kil ku na stu go dzi nach pra cy, za -
tło czo ny mi uli ca mi mia sta spra wia, że kie row ca tra ci cier pli wość, jest
mniej wy ro zu mia ły w sto sun ku do in nych i czę sto oka zu je to agre syw -
nym i wro gim za cho wa niem.

Świa do mość zło żo no ści sy tu acji ru chu dro go we go oraz wza -
jem ne go od dzia ły wa nia wszyst kich ele men tów skła da ją cych się
na nią zmniej sza u kie row cy ry zy ko po dej mo wa nia nie prze my śla -
nych i im pul syw nych za cho wań, któ re mo gą pro wa dzić do wy pad ku.

6



2. Spe cy fi ka wy bra nych grup 
kie row ców

Kie row cy mło dzi sta no wią szcze gól ną gru pę ry zy ka wy pad ko we -
go. Sta ty sty ki wy pad ko we świad czą o tym, że wiek kie row cy ma ogrom -
ne zna cze nie w kon tek ście bez pie czeń stwa na dro gach. Licz ba kie row -
ców w wie ku ok. 20 lat, któ rzy uczest ni czą w wy pad kach dro go wych,
pra wie trzy krot nie prze wy ższa licz bę kie row ców „wy pad ko wych” w wie -
ku ok. 40 lat. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że mło dzi kie row cy do pusz cza ją
się więk szej licz by groź nych wy kro czeń i po peł nia ją wię cej groź nych błę -
dów w po rów na niu z kie row ca mi star szy mi. Naj le piej ob ra zu ją to ró żni ce
w za kre sie wskaź ni ka licz by wy pad ków na 10 tys. kie row ców w po szcze -
gól nych gru pach wie ko wych. Dla gru py wie ko wej 18-24 la ta wskaź nik
ten wy no si 18,1; dla gru py wie ko wej 25-39 lat – 11,7, na to miast w gru pie
wie ko wej 40-59 wskaź nik wy pad ko wo ści wy no si 7,1. Ró żni ce te nie wy -
ni ka ją je dy nie z bra ku umie jęt no ści pro wa dze nia sa mo cho du, lecz ta kże
z bra ku umie jęt no ści prze wi dy wa nia na stępstw za cho wań ry zy kow nych
oraz nie ade kwat nej oce ny swo ich umie jęt no ści i sy tu acji dro go wej. Re -
fleks, po dziel ność uwa gi i ko or dy na cja wzro ko wo -ru cho wa u mło dych
kie row ców są naj czę ściej lep sze niż u osób star szych. Dla te go naj wa -
żniej sze dzia ła nia, ma ją ce na ce lu zwięk sza nie in dy wi du al nej spraw no -
ści kie row ców, po win ny kon cen tro wać się na uświa da mia niu kon se kwen -
cji swo ich dzia łań i ucze niu do ko ny wa nia wła ści wej sa mo oce ny. Wy ni ka
stąd wnio sek, że przy za trud nia niu mło dych kie row ców z jed nej stro ny
otrzy mu je my spraw ność, ener gię, za pał, lecz z dru giej stro ny brak do -
świad cze nia i z re gu ły więk szą po dat ność na za cho wa nia agre syw ne w sy -
tu acjach kon flik to wych. Oso by star sze są w mniej szym stop niu na sta wio -
ne na ry wa li za cję na dro gach. Jed nak gdy by śmy nie za trud nia li mło dych
kie row ców, ni gdy nie mie li by śmy w fir mie tych do świad czo nych. 

Dla bez pie czeń stwa kie row ców star szych wa żna jest re flek sja, że
wraz z wie kiem zmniej sza się to le ran cja or ga ni zmu na zmę cze nie. Ob -
cią że nie wzro ku w cza sie jaz dy noc nej u osób star szych jest oce nia ne
ja ko więk sze i bar dziej ucią żli we – czę ściej wy stę pu je łza wie nie, od czu -
cie szczy pa nia i bó lu oczu. Nie któ rzy kie row cy lu bią jaz dę no cą ze wzglę -
du na mniej szy ruch na dro gach i mniej sze praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia kor ków. W ta kich przy pad kach trze ba za wsze pa mię tać, że
spraw ność or ga ni zmu zmie nia się w za le żno ści od pa ra me trów fi zjo lo -

7



gicz nych w ryt mie oko ło do bo wym, co szcze gó ło wo opi sa ne jest w roz -
dzia le 4.2 do ty czą cym uwa run ko wań zmę cze nia kie row ców.

Du żą gru pę kie row ców sta no wią tzw. kie row cy flo to wi, czy li pra -
cow ni cy pro wa dzą cy sa mo cho dy w ra mach swo ich obo wiąz ków słu żbo -
wych, nie za trud nie ni na sta no wi sku kie row cy. Pra ca kie row ców flo to -
wych po le ga na czę stych wy jaz dach sa mo cho dem fir mo wym, w ra mach
wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu żbo wych, do któ rych na le żą np. kon tak ty
z klien ta mi, re kla mo wa nie i sprze da wa nie okre ślo nych pro duk tów fir my.
Dla te go pod sta wo wa trud ność na tym sta no wi sku pra cy po le ga na ko -
niecz no ści czę ste go i szyb kie go prze rzu ca nia się z głów nych za dań za -
wo do wych na czyn no ści zwią za ne z pro wa dze niem sa mo cho du. Te pierw -
sze, je śli są zwią za ne z kon tak tem z klien ta mi, mo gą sta no wić po ten cjal ne
źró dło kon flik tów i stre su. Dla te go wa żne jest, aby kie row ca flo to wy miał
umie jęt ność od dzie le nia tych eta pów pra cy i nie prze no sze nia emo cji
na dro gę, czy li tzw. ni ski po ziom per se we ra cji.

Kie row ca flo to wy pra cu je za zwy czaj pod pre sją cza su, a pod czas
pro wa dze nia po jaz du czę sto roz ma wia przez te le fon ko mór ko wy z prze -
ło żo ny mi, klien ta mi i współ pra cow ni ka mi, co po wo du je, że jego uwa ga
jest roz pro szo na. Zda rza się na wet, że w cza sie krót kich po sto jów na świa -
tłach pró bu je pra co wać z lap to pem le żą cym na sie dze niu pa sa że ra. Nie -
bez pie czeń stwa pły ną ce z ta kich za cho wań opi sa ne są w roz dzia le 4.5. 
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3. Bez pie czeń stwo pra cy kie row ców
w fir mach trans por to wych

W przed się bior stwach trans por tu sa mo cho do we go od po wie dzial -
no ścią za ko li zje i wy pad ki dro go we obar cza się przede wszyst kim kie -
row ców. Jed nak po śred ni mi spraw ca mi tych dra ma tycz nych zda rzeń
mo gą być prze ło że ni, któ rzy swo im za cho wa niem mo gą po wo do wać
ner wo wą at mos fe rę i pre sję cza su; pra cow ni cy dzia łów lo gi sty ki, któ -
rzy przez błęd ne za rzą dza nie prze wo za mi bez to le ran cji i po pra wek
na zmien ność na tę że nia ru chu dro go we go mo gą przy czy nić się do wy -
mu sze nia zbyt szyb kiej jaz dy kie row ców oraz ser wis tech nicz ny, któ ry
przez do pusz cze nie do użyt ku nie spraw ne go po jaz du zwięk sza ry zy ko
wy pad ku. Te wszyst kie za cho wa nia mo gą być wy ni kiem ni skiej kul tu ry
bez pie czeń stwa pa nu ją cej w fir mach trans por to wych. 

Kul tu rę bez pie czeń stwa mo żna roz pa try wać na trzech po zio mach:
spo łecz nym, przed się bior stwa oraz in dy wi du al nym dla ka żde go pra -
cow ni ka. W za wo dzie kie row cy, tak jak w żad nym in nym, do cho dzi do ści -
słej za le żno ści po mię dzy wy mie nio ny mi po zio ma mi kul tu ry bez pie czeń -
stwa. Pra ca kie row cy zwią za na jest z uczest nic twem w pu blicz nym ru chu
dro go wym. Za ko rze nio ne w spo łe czeń stwie po sta wy, war to ści, cha rak te -
ry stycz ne za cho wa nia od dzia łu ją na kie row ców wy ko nu ją cych swo ją pra -
cę po za te re nem przed się bior stwa. Wy ni ka ją z te go do dat ko we trud no ści
i ob cią że nia kie row cy, któ re wpły wa ją na bez pie czeń stwo pra cy. Spe cy fi -
ka za wo du kie row cy po le ga rów nież na tym, że bez pie czeń stwo wła sne
naj czę ściej wpły wa na bez pie czeń stwo in nych: pa sa że rów, pie szych, kie -
row ców – wszyst kich współ uczest ni czą cych w ru chu dro go wym. Jed nym
z głów nych uwa run ko wań bez piecz nej pra cy kie row ców jest ogra ni cze nie
czyn ni ków ob cią ża ją cych i umie jęt ność ra dze nia so bie ze stre sem. 

W pra cy kie row cy czyn ni ki stre so gen ne mo żna po dzie lić na czyn ni -
ki wy ni ka ją ce bez po śred nio z uczest nic twa w ru chu dro go wym oraz or -
ga ni za cyj ne, wy ni ka ją ce z kul tu ry bez pie czeń stwa pa nu ją cej w fir mie. 

Do gru py czyn ni ków organizacyjnych za li cza się:
● ro dza je prze wo zów (pa sa żer ski, to wa ro wy),
● dłu gość i spe cy fi kę tras (prze wo zy miej skie, pod miej skie, kra jo -

we, mię dzy na ro do we),
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● stan tech nicz ny po jaz dów (w tym: er go no mię i spraw ność uży -
wa ne go po jaz du),

● re la cje po mię dzy kie row ca mi, pra cow ni ka mi nad zo ru i pra cow ni -
ka mi ser wi su,

● or ga ni za cję pra cy – czas pra cy, zmia no wość, prze rwy, roz kła dy
i har mo no gra my prze jaz dów (pre sja cza su).

Ze wzglę du na spe cy fi kę czyn ni ków wpły wa ją cych na spraw ność
i kul tu rę bez pie czeń stwa kie row ców mo żna or ga ni zo wać ró żne for my
od dzia ły wań. Uwzględ nia jąc i mo dy fi ku jąc wie dzę, po sta wy, war to ści,
umie jęt no ści i za cho wa nia ka żde go pra cow ni ka, od dzia łu je my na po zio -
mie in dy wi du al nym. Kształ tu jąc kul tu rę bez pie czeń stwa na po zio mie
przed się bior stwa, mo żna od dzia ły wać na ta kie ob sza ry jak: za an ga żo -
wa nie kie row nic twa, mo żli wość uczest ni cze nia kie row ców w pla no wa niu
tras, otwar ta i szcze ra ko mu ni ka cja, sto sun ki mię dzy pra cow ni ka mi i po -
czu cie przy na le żno ści, edu ka cja w za kre sie bhp, mo ty wo wa nie do za -
cho wań bez piecz nych. W wie lu fir mach trans por to wych wpro wa dza się
pro gra my zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo kie row ców, pod no szą ce jed no -
cze śnie tzw. eko no mię jaz dy, np. cał ko wi ty za kaz te le fo no wa nia do kie -
row ców w trak cie jaz dy, urzą dze nia re je stru ją ce prze kro cze nia pręd ko -
ści – w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa i oszczęd no ści pa li wa.

Bio rąc pod uwa gę wy ni ki ba dań po ka zu ją cych za le żność po mię -
dzy po zio mem wy pad ko wo ści kie row ców a tem pe ra men tem i za cho wa -
nia mi ich prze ło żo nych, mo że my wy mie nić kil ka naj wa żniej szych za le -
ceń dla prze ło żo nych i pra co daw ców zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo
pod wład nych:

● dbaj o sa mo po czu cie kie row cy i nie stwa rzaj at mos fe ry ner wo -
wo ści i po śpie chu w pra cy, gdyż od te go za le ży je go bez pie czeń stwo,

● nie roz trzą saj w cza sie jaz dy skom pli ko wa nych pro ble mów, któ re
wy ma ga ją za an ga żo wa nia uwa gi (ani ja ko pa sa żer, ani przez te le fon ko -
mór ko wy),

● nie wy mu szaj na kie row cach re ali za cji dłu gich tras w zbyt krót kim
cza sie,

● przy oce nie punk tu al no ści kie row ców uwzględ niaj nie spo dzie wa -
ne utrud nie nia na dro dze (kor ki, wy pad ki, re mon ty dróg),

● nie uza le żniaj wy na gro dze nia kie row ców od szyb ko ści jaz dy i cza -
su prze je cha nia tra sy,

● przy zle ca niu i pla no wa niu tras bierz pod uwa gę in dy wi du al ną sy -
tu ację ro dzin ną i pry wat ną kie row ców,
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● pa mię taj, że kie row ca ma pra wo od mó wić jaz dy wte dy, gdy je go
stan psy cho fi zycz ny nie za pew nia bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy
i stwa rza za gro że nie dla in nych osób.

Na le ży pamiętać, że wspar cie ko le gów i prze ło żo nych to nie tyl ko
źró dło lep sze go sa mo po czu cia pra cow ni ków. Do bre kon tak ty z ko le ga -
mi z pra cy wpły wa ją rów nież na zdro wie, licz bę do le gli wo ści i czę stość
cho rób. Kie row cy, któ rzy od czu wa ją do bry kli mat w pra cy, de kla ru ją,
że są mniej zmę cze ni, mniej przy gnę bie ni i mniej zde ner wo wa ni. Jak
po ka za ły ba da nia, kie row cy któ rzy mo gą li czyć na wspar cie prze ło żo -
nych i ko le gów są rów nież mniej agre syw ni na dro dze i wy ka zu ją wię cej
em pa tii i zro zu mie nia wo bec in nych uczest ni ków ru chu dro go we go. Kie -
row cy, któ rzy otrzy mu ją po moc i wspar cie, chęt niej prze pusz cza ją
in nych kie row ców na dro dze, ale rów nież w więk szym stop niu zwra -
ca ją uwa gę na bez pie czeń stwo ko le gów i są bar dziej ak tyw ni w two -
rze niu bez piecz nych wa run ków pra cy. Nie tyl ko agre sja jest za raź li wa,
ale rów nież uśmiech i do bre re la cje są prze ka zy wa ne przez kie row ców
na dro dze. Wza jem ne po zdro wie nie się kie row ców au to bu sów mo że
zmniej szyć na pię cie po nie daw nej dys ku sji z ucią żli wym pa sa że rem
i zwięk szyć bez pie czeń stwo na dro dze.
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4. Czyn ni ki psy cho spo łecz ne 
w pra cy kie row cy zwią za ne 
z bez pie czeń stwem na dro dze
4.1. Spraw ność kie row cy

Jed nym z czyn ni ków ma ją cych bez po śred ni wpływ na bez pie czeń -
stwo ru chu dro go we go i trans por tu dro go we go jest spraw ność kie row -
cy, na któ rą skła da ją się okre ślo ne zdol no ści, umie jęt no ści i ce chy in dy -
wi du al ne, wy zna cza ją ce pre dys po zy cje do bez piecz ne go wy ko ny wa nia
pra cy na sta no wi sku kie row cy (kie row cy za wo do wi) lub do pro wa dze nia
po jaz dów (kie row cy ama to rzy). Po sia da nie pre dys po zy cji do kie ro wa -
nia po jaz da mi ozna cza, że kie row ca jest w sta nie spro stać wy ma ga -
niom trud nej sy tu acji ru chu dro go we go w trzech pod sta wo wych ob -
sza rach ze wzglę du na bez pie czeń stwo, a mia no wi cie: w za kre sie
traf nej oce ny sa me go sie bie i sy tu acji pa nu ją cej na dro dze, w za kre -
sie po dej mo wa nych przez sie bie de cy zji, ade kwat nych do ak tu al nej
sy tu acji dro go wej oraz w za kre sie spraw ne go wy ko na nia tych de cy zji.

Traf na oce na sa me go sie bie ozna cza świa do mość wła snej spraw -
no ści i umie jęt no ści w pro wa dze niu po jaz du w ogó le (np. po tra fię wy -
pro wa dzić sa mo chód z po śli zgu) i w od nie sie niu do in nych kie row ców
(je stem zde cy do wa nie lep szym kie row cą w po rów na niu z mo imi ko le ga -
mi) oraz świa do mość swo jej ak tu al nej kon dy cji psy cho fi zycz nej (nie wy -
spa łem/łam się, je stem zde ner wo wa ny/zde ner wo wa na, mam ka tar i bo li
mnie gar dło). Na to miast traf na oce na sy tu acji ru chu dro go we go to świa -
do mość ist nie ją cych na dro dze wa run ków (go ło ledź, utrud nie nia w ru -
chu, zmia na na tę że nia ru chu, mo żli wość po ja wie nia się na dro dze okre -
ślo nej gru py użyt kow ni ków, np. dzie ci wy cho dzą cych ze szko ły itp.).

Umie jęt ność do ko na nia przez kie row cę traf nej sa mo oce ny za le ży
w znacz nym stop niu od cech oso bo wo ści, ta kich jak po czu cie wła -
snej war to ści, wgląd w sie bie, sa mo kry ty cyzm, au to re flek sja. Ba da -
nia E. Oda chow skiej z In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go w War -
sza wie po ka zu ją, że kie row cy oce nia ją cy swo je umie jęt no ści w za kre sie
pro wa dze nia po jaz dów ja ko „do bre” po peł nia ją dwu krot nie wię cej wy -
kro czeń dro go wych i cha rak te ry zu ją się znacznie więk szą skłon no ścią
do za cho wań ry zy kow nych w po rów na niu z kie row ca mi oce nia ją cy mi
swo je umie jęt no ści ja ko „sła be” lub „umiar ko wa ne”. Wy so ka sa mo oce -
na, zwłasz cza gdy jest nie ade kwat na w sto sun ku do rze czy wi stych umie -
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jęt no ści kie row cy mo że skut ko wać bar dziej bra wu ro wą jaz dą. Na to miast
umie jęt ność do ko na nia wła ści wej oce ny sy tu acji na dro dze jest po chod -
ną spraw no ści psy cho fi zycz nej, na któ rą skła da ją się m.in. wi dze nie
głę bi po zwa la ją ce na pra wi dło wą oce nę od le gło ści mię dzy po jaz da mi,
wi dze nie zmierz cho we i in dy wi du al na wra żli wość na ośle pie nie, ma -
ją ce zwią zek z bez pie czeń stwem pro wa dze nia po jaz du no cą oraz spraw -
ność pro ce sów po znaw czych, do któ rych za li cza się spo strze gaw -
czość, po zwa la ją cą za uwa żyć wszyst kie istot ne sy gna ły na dro dze,
pie szych wcho dzą cych na jezd nię i zmia nę wa run ków po go do wych,
kon cen tra cję i po dziel ność uwa gi na wszyst kie ele men ty sy tu acji dro -
go wej oraz pa mięć i zdol ność ucze nia się, umo żli wia ją ce gro ma dze -
nie ko lej nych do świad czeń.

Umie jęt ność po dej mo wa nia przez kie row cę de cy zji traf nych, czy li
ade kwat nych do uprzed nio do ko na nej sa mo oce ny oraz oce ny wa run -
ków na dro dze, za le ży od spraw ne go funk cjo no wa nia in te lek tu. Cho -
dzi przede wszyst kim o zdol ność lo gicz ne go my śle nia (sko ro wczo raj
wie czo rem pa dał deszcz, a w no cy był mróz, to ra no jest śli sko) oraz
o umie jęt ność prze wi dy wa nia (je śli w pro gno zie po go dy za po wie dzia -
no noc ne za wie je i za mie cie śnie żne, to trze ba wcze śniej wy je chać z do -
mu, aby zdą żyć do pra cy).

W spraw nym wy ko na niu pod ję tych de cy zji istot ne zna cze nie ma ją
spraw no ści psy cho mo to rycz ne, ta kie jak np. re fleks oraz ko or dy na -
cja wzro ko wo -ru cho wa. 

Po za wy mie nio ny mi spraw no ścia mi, zdol no ścia mi i umie jęt no ścia -
mi na bez piecz ne za cho wa nie kie row cy w sy tu acji ru chu dro go we go
ma wpływ je go oso bo wość, tem pe ra ment, a ta kże sty le ra dze nia so -
bie w sy tu acji za da nio wej. W przy pad ku oso bo wo ści, ce cha mi naj wa -
żniej szy mi z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ru chu dro go we go są
umie jęt ność pa no wa nia nad emo cja mi, któ ra sprzy ja po wścią gli wo -
ści w wy ra ża niu opi nii o in nych kie row cach za po mo cą ob raź li wych
słów i ge stów, em pa tia, po zwa la ją ca zro zu mieć ogra ni cze nia in nych
użyt kow ni ków dro gi, np. osób star szych lub nie peł no spraw nych i skła -
nia ją ca do oka zy wa nia życz li wo ści ta kże w sto sun ku do tych, któ rzy
za cho wa li się nie wła ści wie oraz aser tyw ność, któ ra sprzy ja uni ka niu
agre sji na dro dze. Je śli zaś cho dzi o tem pe ra ment, to oka za ło się, że
gru pę szcze gól ne go ry zy ka na dro dze sta no wią kie row cy, któ rych ce -
chu je tzw. tem pe ra men tal ny czyn nik ry zy ka. Ma my z nim do czy nie -
nia w dwóch przy pad kach:
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● gdy kie row ca cha rak te ry zu je się ni ską re ak tyw no ścią emo cjo nal -
ną (du że za po trze bo wa nie na sty mu la cję) oraz wy so ką ak tyw no ścią
(skłon ność do po szu ki wa nia sty mu la cji) – kie row cy z ta kim ukła dem cech
tem pe ra men tu czę sto do pusz cza ją się wy kro czeń dro go wych, zwięk sza -
jąc tym sa mym ry zy ko wy pad ku,

● gdy kie row cę ce chu je wy so ka re ak tyw ność emo cjo nal na (ma łe
za po trze bo wa nie na sty mu la cję i sła ba to le ran cja sy tu acji bo ga tych
w bodź ce) oraz wy so ka ak tyw ność (po szu ki wa nie sty mu la cji) – kie row -
cy z ta kim ukła dem cech tem pe ra men tu re agu ją na du żą licz bę bodź -
ców po czu ciem za gu bie nia i bez rad no ści, na stęp nie lę kiem, a w koń cu
agre sją, co sprzy ja po peł nia niu błę dów i zwięk sza ry zy ko wy pad ku dro -
go we go. 

Od no śnie zaś sty lów ra dze nia so bie w sy tu acji ru chu dro go we go,
naj bar dziej po żą da ny jest styl ukie run ko wa ny na za da nie (bez piecz ne
do je cha nie do ce lu pod ró ży) i na współ dzia ła nie z in ny mi uczest ni ka mi
ru chu dro go we go. Sty le zwią za ne z kon cen tra cją na so bie, na emo cjach
i na kon fron ta cji z in ny mi uczest ni ka mi ru chu dro go we go wią żą się z du -
żym ry zy kiem spo wo do wa nia wy pad ku dro go we go.

Świa do mość czyn ni ków ma ją cych bez po śred ni wpływ na za cho wa -
nie w sy tu acji ru chu dro go we go po win na skło nić ka żde go kie row cę do re -
flek sji nad wła sny mi ogra ni cze nia mi i pre dys po zy cja mi do pro wa dze nia
po jaz du oraz po móc w wy bo rze bez piecz nych stra te gii dzia ła nia pod no -
szą cych bez pie czeń stwo wszyst kich uczest ni ków ru chu dro go we go.

4.2. Zmę cze nie kie row cy
Spraw ność psy cho fi zycz na kie row cy jest wa run kiem bez piecz ne go

pro wa dze nia po jaz du. Tak jak do ko nu je my okre so wych prze glą dów sa -
mo cho dów, rów nież kie row cy za wo do wi prze cho dzą ba da nia psy cho lo -
gicz ne i le kar skie ma ją ce stwier dzić ist nie nie lub brak prze ciw wska zań
do pro wa dze nia po jaz dów. Jed nak spraw ność kie row ców jest uwa run -
ko wa na wie lo ma czyn ni ka mi, któ re dzia łają na nich w ka żdym mo men -
cie wy ko ny wa nia pra cy. Jed nym z ta kich czyn ni ków jest zmę cze nie,
któ re mo że być uwa run ko wa ne ró żny mi przy czy na mi. Dla te go po za oce -
ną le ka rza i psy cho lo ga do ko ny wa ną w cza sie ba dań okre so wych, ka -
żdy kie row ca po wi nien sam oce nić swo ją spraw ność przed przy stą pie -
niem do pra cy. Men tal ny prze gląd kie row cy po wi nien być
prze pro wa dza ny nie okre so wo, ale za ka żdym ra zem, kie dy pla nu je
się jaz dę sa mo cho dem.

14



Nie ma uni wer sal nej de fi ni cji zmę cze nia, któ ra uwzględ nia ła by
wszech stron ność przy czyn oraz skut ków. Okre śla się, że zmę cze nie jest
sta nem or ga ni zmu po ja wia ją cym się w trak cie wy ko ny wa nia pra cy fi -
zycz nej lub umy sło wej, wpły wa ją cym na zmniej sze nie zdol no ści do pra -
cy, na si le nie od czu cia cię żko ści wy sił ku oraz zmniej sze nie mo ty wa cji
do pra cy. Naj bar dziej ogól ny po dział zmę cze nia uwzględ nia je go dwa
ro dza je: zmę cze nie fi zycz ne i psy chicz ne. Jed nak do omó wie nia ro dza -
jów zmę cze nia kie row cy mo żna po słu żyć się bar dziej szcze gó ło wym po -
dzia łem, uwzględ nia ją cym głów ne ob ja wy: 

● zmę cze nie psy chicz ne – umy sło we i emo cjo nal ne,
● zmę cze nie fi zycz ne – głów nie mię śnio we,
● zmę cze nie sen so rycz ne – głów nie wzro ko we.
W pra cy kie row cy zmę cze nie umy sło we spo wo do wa ne jest ko -

niecz no ścią sku pie nia, po dziel no ści i cią gło ści uwa gi na bodź cach po -
trzeb nych do ana li zy sy tu acji dro go wej (np. zna kach dro go wych, sy gna -
li za cji, ob ser wa cji za cho wań in nych użyt kow ni ków dro gi) oraz mo no to nią.
Zmę cze nie umy sło we prze ja wia się po gor sze niem funk cji po znaw czych,
ta kich jak uwa ga i pa mięć, któ re de cy du ją o bez piecz nym za cho wa niu
kie row cy. Na to miast zmę cze nie emo cjo nal ne po ja wia się na sku tek dzia -
ła nia czyn ni ków stre so wych, ta kich jak: pre sja cza su, kon flik ty z pa sa że -
ra mi i klien ta mi lub by cie świad kiem wy pad ku. Zmę cze nie fi zycz ne (mię -
śnio we) jest przede wszyst kim spo wo do wa ne ob cią że niem sta tycz nym
zwią za nym z wy mu szo ną po zy cją cia ła pod czas jaz dy i ko niecz no ścią
cią głe go trzy ma nia kie row ni cy. Zmę cze nie sen so rycz ne spo wo do wa ne
jest ob cią że niem wzro ku przez cią głe dzia ła nie bodź ców bar dzo in ten -
syw nych (np. ośle pia nie świa tła mi sa mo cho dów ja dą cych z prze ciw ka
lub świa tłem za cho dzą ce go słoń ca) al bo o sła bym na tę że niu (o zmro ku,
w no cy, przy nie wy star cza ją co oświe tlo nych dro gach), po wo du ją cych
trud no ści spo strze ga nia. 

Zmę cze nie jest uwa run ko wa ne spe cy fi ką ob cią żeń w trak cie pro wa -
dze nia po jaz dów, ale je go kon se kwen cje są zwią za ne m.in. z wie kiem,
kon dy cją fi zycz ną i zdro wot ną, cza sem pro wa dze nia po jaz du, licz bą go -
dzin snu po prze dza ją ce go jaz dę sa mo cho dem, in dy wi du al nym prze bie -
giem oko ło do bo wych ryt mów bio lo gicz nych w za kre sie funk cji ma ją cych
zwią zek ze spraw no ścią psy cho fi zycz ną kie row cy lub wcze śniej szym
spo ży ciem al ko ho lu. Pod kre śla się zna cze nie cech oso bo wo ścio wych
i tem pe ra men tal nych dla su biek tyw ne go po strze ga nia czyn ni ków ob cią -
ża ją cych i roz wo ju zmę cze nia u kie row ców. Wy ni ki ba dań wska zu ją
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na zwią zek eks tra wer sji oraz skłon no ści do po szu ki wa nia do znań (sen -
sa tion se eking) ze zmę cze niem kie row ców. Oso by ma ją ce du że za po -
trze bo wa nie na sty mu la cję (wy so ki po ziom w za kre sie ce chy „po szu ki -
wa nie do znań”), po dob nie jak oso by eks tra wer tyw ne, czy li po szu ku ją ce
sty mu la cji w śro do wi sku ze wnętrz nym – wy ka zu ją szyb sze na ra sta nie
zmę cze nia w cza sie pro wa dze nia po jaz du w sy tu acji mo no ton nej w po -
rów na niu z in tro wer ty ka mi i oso ba mi o ma łej skłon no ści do po szu ki wa -
nia do znań. 

Bar dzo wa żnym czyn ni kiem wpły wa ją cym na su biek tyw ne od czu cie
zmę cze nia i sen no ści oraz na spraw ność kie row ców jest po ra dnia lub
no cy i dłu gość trwa nia jaz dy. Kie ro wa nie po jaz dem po mi mo na ra sta -
ją ce go zmę cze nia pro wa dzi do zmniej sze nia ade kwat no ści oce ny
sy tu acji na dro dze. Wraz z na ra sta niem zmę cze nia na dłu gich tra sach
po ja wia się znu że nie, spa dek czuj no ści i sen ność. 

Kie row cy po win ni pa mię tać o kry tycz nych go dzi nach jaz dy. Za li cza
się do nich po czą tek jaz dy – pierw sze dwie go dzi ny, pod czas któ rych kie -
row ca jest jesz cze wy po czę ty i w związ ku z tym ma więk szą skłon ność
do prze ce nia nia wła snych mo żli wo ści. Na po cząt ku tra sy uwa gę mo że
roz pra szać np.: pla no wa nie tra sy, cza su prze jaz du, do sto so wa nie do ryt -
mu i pręd ko ści in nych po jaz dów. Kry tycz ne są rów nież dwie ostat nie go -
dzi ny jaz dy, kie dy z jed nej stro ny zmę cze nie, a z dru giej chęć jak naj szyb -
sze go do je cha nia do ce lu mo gą być przy czy ną więk szej licz by błę dów.
W cią gu do by naj trud niej szy dla kie row ców jest za zwy czaj czas mię dzy
go dzi na mi: 12:00 – 14:00 oraz 02:00 – 03:00 w no cy. W pierw szym przy -
pad ku mo że my mieć do czy nie nia ze zja wi skiem ogól ne go spo wol nie nia
ak tyw no ści spo wo do wa nym skie ro wa niem du żej czę ści ener gii or ga ni -
zmu na tra wie nie po sił ków spo ży wa nych za zwy czaj o tej po rze dnia. Wcze -
sne go dzi ny po po łu dnio we to ta kże po ra, na któ rą przy pa da fa za od po -
czyn ku w prze bie gu oko ło do bo we go ryt mu ak tyw no ści czło wie ka.
W kra jach śród ziem no mor skich prze zna cza się ten czas na sje stę. Na to -
miast we wcze snych go dzi nach po ran nych ma my do czy nie nia ze znacz -
nym spad kiem spraw no ści psy cho fi zycz nej czło wie ka wy ni ka ją cym z prze -
bie gu oko ło do bo we go ryt mu zmian pa ra me trów fi zjo lo gicz nych.

W oce nie stop nia zmę cze nia i spraw no ści kie row cy bar dzo wa żna
jest sa mo kon tro la. Przy stwier dze niu tzw. cię żkich po wiek, opóź nio -
nych re ak cjach, trud no ściach roz po zna nia dro gi, za bu rze niach płyn -
no ści jaz dy, więk sze go roz dra żnie nia, na le ży jak naj szyb ciej zje chać
na po bli ski par king i od po cząć. Naj lep szym spo so bem na zmniej -

16



sze nie sen no ści i zmę cze nia jest 20,30-mi nu to wa drzem ka. Na le ży
pa mię tać, że po krót kiej drzem ce nie na le ży ru szać w tra sę bez po -
śred nio po prze bu dze niu, gdyż peł na spraw ność i zdol ność kon cen -
tra cji uwa gi wra ca po okre sie ok. 10 mi nut.

Co raz wię cej spe cja li stów i firm pró bu je kon stru ować urzą dze nia
ostrze ga ją ce przed za śnię ciem kie row ców. Na przy kład czuj nik an ty -
drzem ko wy jest urzą dze niem, któ re umiesz cza się za uchem, tak jak
apa rat słu cho wy. Je go ce lem jest kon tro la po ło że nia gło wy i emi sja
sil ne go bodź ca dźwię ko we go w mo men cie, gdy głowa kie row cy opa -
da. Dzia ła nie urzą dze nia opie ra się na za ło że niu, że opad nię cie gło wy
jest rów no znacz ne z za śnię ciem. Nie ste ty, wie le ba dań i re la cji kie row -
ców po ka zu je, że przy du żym zmę cze niu przed opad nię ciem gło wy
mo gą na stę po wać krót kie utra ty świa do mo ści (tzw. mi kro drzem ki),
a cza sem kie row ca za sy pia, utrzy mu jąc gło wę w po zy cji pio no wej lub
od chy la ją nie znacz nie do ty łu, opie ra jąc o za głó wek. Przy sto so wa niu
te go ty pu urzą dzeń naj bar dziej nie bez piecz ne jest cał ko wi te prze ka -
zy wa nie kon tro li nad swo im sta nem urzą dze niu, któ re mo że w od po -
wied nim mo men cie nie wy kryć sta nu za sy pia nia. Kie row ca sto su ją cy
ta kie urzą dze nia, nie mo że zakładać: ja dę mak sy mal nie dłu go, apa rat
mnie obu dzi.

In ne sys te my roz po zna ją ce stan zmę cze nia ba zu ją na spe cy fi ce ru -
chów kie row ni cą i da nych do ty czą cych cza su ak tyw no ści sil ni ka, czę -
sto ści włą cza nia kie run kow ska zów, po ry dnia. Sys tem za kła da, że ty po -
wy mi ozna ka mi spad ku kon cen tra cji są fa zy, w któ rych kie row ca
na prze mian w ogó le nie kie ru je, a na stęp nie wy ko nu je kil ka gwał tow -
nych ru chów kie row ni cą, aby sko ry go wać tor jaz dy. Sys te my te go ty pu
prze li cza ją wy bra ne da ne do ty czą ce jaz dy i ak ty wu ją kon tro l kę, za chę -
ca jąc do po sto ju i od po czyn ku. Przy sto so wa niu ja kich kol wiek sys te -
mów wspo ma ga ją cych roz po zna nie zmę cze nia lub za sy pia nia, kie row cy
nie po win ni tra cić sa mo kon tro li i umie jęt no ści kry tycz nej sa mo oce ny.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne za po bie ga ją ce ne ga tyw nym skut kom
zmę cze nia kie row cy:

● wła ści wa or ga ni za cja cza su pra cy,
● nie za kłó co ny noc ny sen, trwa ją cy nie kró cej niż 7-9 go dzin,
● wy po czy nek przed pod ró żą,
● uni ka nie przed i w cza sie pod ró ży cię żko straw nych po sił ków po -

wo du ją cych sen ność,
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● uni ka nie le ków prze ciw bó lo wych i an ty aler gicz nych,
● wła ści wa wen ty la cja w sa mo cho dzie,
● wła ści wa po zy cja za kie row ni cą,
● za pew nie nie przerw co 2-3 go dzi ny,
● wy ko rzy sta nie przerw na wy ko na nie kil ku pro stych ćwi czeń fi -

zycz nych (pro sto wa nie ple ców, roz luź nie nie rąk i nóg), krót ki spa cer
na świe żym po wie trzu.

4.3. Agre sja w ru chu dro go wym
Na zja wi sko agre sji w ru chu dro go wym zwró co no uwa gę w po ło wie

ubie głe go wie ku. Ka na dyj scy psy chia trzy: W. A. Til l man i G. E. Hobbs
w 1949 ro ku po rów na li za cho wa nia dwóch grup tak sów ka rzy ró żnią cych
się wskaź ni kiem wy pad ków. Oka za ło się, że kie row ców z wy so kim wskaź -
ni kiem ce chu je wy ższy po ziom za cho wań nie ak cep to wa nych spo łecz -
nie oraz częst sze kon tak ty z po li cją i są da mi w po rów na niu z tak sów ka -
rza mi o ni skim wskaź ni ku wy pad ków. Wy ni ki ba dań opi nii spo łecz nej
na świe cie wska zu ją, że oko ło 90% kie row ców do świad cza prze ja wów
agre syw ne go za cho wa nia na dro dze, a 60% przy zna je, że sa mi nie jed -
no krot nie stra ci li pa no wa nie za kie row ni cą. Ozna cza to, że znacz na część
kie row ców za cho wu je się agre syw nie, po mi mo że sa mi są obiek tem
agre sji ze stro ny in nych pro wa dzą cych po jaz dy.

W li te ra tu rze po świę co nej zja wi sku agre sji w ru chu dro go wym wy -
stę pu ją trzy ró żne po ję cia, a mia no wi cie: wście kłość dro go wa, agre -
syw na jaz da oraz agre syw ny kie row ca. Pierw sze z nich, tzw. wście -
kłość dro go wa, ozna cza eks tre mal ne prze ja wy agre sji, włą cza jąc w to
fi zycz ny na pad, bę dą ca bez po śred nim efek tem nie po ro zu mień mię dzy
kie row ca mi. Po da je się przy kła dy za cho wań, w któ rych do ata ku uży to
bro ni pal nej, no ży, pa łek, pię ści lub no gi.

In nym po ję ciem jest agre syw na jaz da, o któ rej mó wi się wów czas,
je śli jest świa do ma, zwięk sza ry zy ko wy pad ku i jest mo ty wo wa na znie -
cier pli wie niem, zło ścią, wro go ścią i/lub chę cią oszczę dze nia cza su.
Na agre syw ną jaz dę skła da się sze reg za cho wań, np. utrzy my wa nie nie -
wiel kich od le gło ści mię dzy po jaz da mi, cze go do świad cza 62% an kie to -
wa nych kie row ców, upo rczy we mi ga nie świa tła mi (59%), agre syw ne ge -
sty (48%), unie mo żli wia nie in nym kie row com wy ko na nia au tem
okre ślo nych ma new rów (21%) oraz rzu ca nie obelg (16%). 

Trze cim po ję ciem, wcho dzą cym w za kres pro ble ma ty ki agre sji
na dro dze, jest agre syw ny kie row ca. W li te ra tu rze po świę co nej te mu
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za gad nie niu opi sa no dwa pro fi le kie row cy agre syw ne go. We dług pierw -
sze go z nich jest to czło wiek mło dy (18-26 lat), sła bo wy kształ co ny, ma -
ją cy na swo im kon cie ko li zje z pra wem i do pusz cza nie się ak tów prze -
mo cy wo bec in nych lu dzi, z pro ble ma mi al ko ho lo wy mi lub nad uży wa ją cy
nar ko ty ków. W wie lu przy pad kach są to oso by, któ re stra ci ły pra cę, ma -
ją kło po ty ro dzin ne lub z part ne rem, cha rak te ry zo wa ne są przez zna jo -
mych ja ko dziw ne i sa mot ne. Dru gi typ kie row cy agre syw ne go to czło -
wiek star szy (50-75 lat), bez kło po tów z po li cją i pra wem, nienad uży wa ją cy
al ko ho lu i bez pro ble mów z nar ko ty ka mi, o któ rym zna jo mi mó wią, że
jest czło wie kiem spo koj nym, do brym oj cem i mę żem oraz uczyn nym są -
sia dem. Je go agre syw ne za cho wa nie na dro dze tłu ma czą tym, że mu -
siał zo stać spro wo ko wa ny. 

Agre syw ny kie row ca to oso ba z tzw. syn dro mem Mad Ma xa, któ -
ry wg opra co wa nia Sto wa rzy sze nia Psy cho lo gów Trans por tu w Pol sce
prze ja wia się na stę pu ją cy mi za cho wa nia mi na dro dze:

● trak to wa nie dro gi jak prze ciw ni ka, któ re go na le ży po ko nać w jak
naj krót szym cza sie,

● trak to wa nie in nych kie row ców jak swo ich ry wa li (prze ciw ni ków,
za wa li dro gi),

● uwa ża nie sie bie za bar dzo do bre go kie row cę, któ re mu nikt nie
jest w sta nie do rów nać,

● uży wa nie klak so nu w ce lu po ucza nia in nych kie row ców,
● do sad ne okre śla nie za cho wań in nych kie row ców, 
● ob rzu ca nie in nych kie row ców wy zwi ska mi i obe lga mi,
● nie rzad ko po ka zy wa nie ob raź li wych ge stów in nym użyt kow ni kom

dro gi,
● za trzy my wa nie po jaz du, aby po wie dzieć in ne mu kie row cy, co się

o nim my śli – cze mu mo że to wa rzy szyć fi zycz na na paść,
● gwał tow ne ru sza nie z miej sca, moc ne przy spie sza nie i rap tow ne

ha mo wa nie, niezwra ca nie uwa gi na in nych użyt kow ni ków dro gi,
● ce lo we utrud nia nie jaz dy in nym (np. za je żdża nie dro gi),
● nie za do wo le nie pod czas wy prze dza nia przez in ny po jazd,
● wy prze dza nie na przej ściu dla pie szych, 
● umyśl ne ośle pia nie świa tła mi dro go wy mi, włą cza nie do dat ko wych

świa teł, aby pod kre ślić swo ją obec ność na dro dze,
● sy gna li zo wa nie swo jej obec no ści na dro dze gło śną mu zy ką, sły -

sza ną da le ko po za po jaz dem,
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● de mon stra cyj ne nieza pi na nie pa sów bez pie czeń stwa, roz mo wa
przez te le fon ko mór ko wy.

War to za pa mię tać kil ka na stę pu ją cych wska zó wek, któ re po mo gą
unik nąć agre sji na dro dze: 

● nie trak tuj pro ble mów na dro dze zbyt oso bi ście,
● uni kaj kon tak tu wzro ko we go z in ny mi kie row ca mi,
● uży waj klak so nu je dy nie w osta tecz no ści,
● sta raj się trzy mać pra we go pa sa ru chu,
● sto jąc na świa tłach, sta raj się nie blo ko wać pa sa do skrę tu w pra wo,
● pla nuj prze jazd z pew nym za pa sem cza su, by się spe cjal nie nie

śpie szyć.

4.4. Al ko hol
Sta ty sty ki w Pol sce po ka zu ją, że zna czą cą gru pę nie trzeź wych spraw -

ców wy pad ków dro go wych sta no wią kie ru ją cy po jaz da mi. Wg da nych
Ko men dy Głów nej Po li cji w 2011 ro ku nie trzeź wi kie row cy spo wo do wa -
li 2 717 wy pad ków, co sta no wi 8,4% ogó łu wy pad ków dro go wych po -
wsta łych z wi ny kie ru ją cych po jaz da mi. Szcze gól ną uwa gę zwra ca fakt,
że 52 wy pad ki (1,9%) spo wo do wa li łącz nie: nie trzeź wi kie row cy sa mo -
cho dów cię ża ro wych (50 wy pad ków), kie row ca au to bu su (1 wy pa dek)
oraz kie row ca po jaz du prze wo żą ce go ma te ria ły nie bez piecz ne (1 wy pa -
dek), czy li oso by, któ re wy ko ny wa ły pra cę pod wpły wem al ko ho lu. 

Są ró żne po wo dy, dla któ rych lu dzie się ga ją po al ko hol. Mo że to
być chęć do świad cza nia przy jem no ści zwią za nej ze sma kiem i za pa -
chem okre ślo nych ro dza jów na po jów al ko ho lo wych, np. do bre go rocz -
ni ka wi na lub ko nia ku, praw dzi we go szam pa na, ulu bio ne go ga tun ku pi -
wa itp. In nym po wo dem jest po trze ba od prę że nia, uwol nie nia się od stre su
i przy krych sta nów emo cjo nal nych lub też prze ko na nie, że wy pi cie drin -
ka uła twi nam na wią za nie kon tak tu z in ny mi ludź mi. Po wo dem pi cia al -
ko ho lu jest też prze ko na nie, że tra dy cja świąt i ró żne go ty pu uro czy sto -
ści ro dzin nych nie od łącz nie zwią za na jest z obec no ścią al ko ho lu. Jed nak,
po za chwi lo wym, ewen tu al nym uczu ciem przy jem no ści i od prę że nia al -
ko hol znacz nie ob ni ża spraw ność na sze go dzia ła nia, co ma szcze gól ne
zna cze nie pod czas pro wa dze nia po jaz du.

Czym jest al ko hol i jak dzia ła na spraw ność kie row cy?
Al ko hol jest roz cień czo nym związ kiem che micz nym o na zwie eta nol.

Roz kła da ny jest w or ga ni zmie głów nie w wą tro bie, w tem pie oko ło 10-12 g
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na go dzi nę u mę żczyzn i 8-10 g na go dzi nę u ko biet. Ilość wy pi te go al ko -
ho lu prze li cza się za zwy czaj na tzw. por cje stan dar do we, przy czym 1 por -
cja stan dar do wa za wie ra oko ło 10 g czy ste go al ko ho lu. Mo żna za tem
przy jąć, że wą tro ba „spa la” w cią gu 1 go dzi ny 1 por cję stan dar do wą al ko -
ho lu. Na to miast prze li cza jąc ilość wy pi te go al ko ho lu na por cje stan dar do -
we na le ży wie dzieć, że jed na por cja stan dar do wa al ko ho lu za war ta jest
w ma łym (250 ml) ku flu 5% pi wa lub w lamp ce (100 ml) 12% wi na, lub
w ma łym (30 ml) kie lisz ku 40% wód ki. Ka żda ilość wy pi te go al ko ho lu jest
nie bez piecz na za rów no dla kie row cy, jak i in nych uczest ni ków ru chu dro -
go we go, po nie waż ob ni ża spraw ność dzia ła nia oso by pro wa dzą cej po -
jazd i przez to istot nie zwięk sza ry zy ko wy pad ku. 

Al ko hol po wo du je za bu rze nia w za kre sie wie lu wa żnych dla kie row -
cy spraw no ści, przede wszyst kim zaś po gar sza wzrok (po ja wia ją się
pro ble my z do strze ga niem szcze gó łów, świa teł, zna ków, pie szych, prze -
szkód na dro dze), ogra ni cza po le wi dze nia (od ką ta 180° do bar dzo
wą skie go), po gar sza ko or dy na cję ru chów (po wsta ją trud no ści w wy -
ko ny wa niu dwóch i wię cej czyn no ści rów no cze śnie), zmniej sza re fleks
(wy dłu ża się czas ha mo wa nia w przy pad ku do strze że nia nie bez pie czeń -
stwa), a ta kże po wo du je błęd ną oce nę od le gło ści i szyb ko ści (sa mo -
chód, pas jezd ni lub drze wo mo gą wy da wać się bar dziej od da lo ne niż
są w rze czy wi sto ści). 

Po ziom (stę że nie) al ko ho lu w or ga ni zmie okre śla się ma są czy ste go al -
ko ho lu za war te go w 100 ml krwi (‰ – pro mil) lub ilo ścią al ko ho lu w 1 dm3

wy dy cha ne go po wie trza. Za kres i po ziom za bu rzeń spraw no ści czło wie -
ka po wo do wa nych przez al ko hol za le ży od je go po zio mu we krwi:

● 0,1‰ – roz pro szo na uwa ga,
● 0,2‰ – dłu ższe spo strze ga nie,
● 0,3‰ – drob ne za bu rze nia rów no wa gi i ko or dy na cji, gor sze spo -

strze ga nie kształ tów w da li,
● 0,5‰ – mniej sza zdol ność roz po zna wa nia sy tu acji, po bu dli wość,

upo śle dze nie ko or dy na cji wzro ko wo -ru cho wej, po gor sze nie ostro ści wi -
dze nia i oce ny od le gło ści, opóź nie nie ada pta cji oka do ciem no ści i ru -
cho mych źró deł świa tła,

● 0,8‰ – błęd na oce na wła snych mo żli wo ści, znacz ne ob ni że nie
sa mo kon tro li i kon cen tra cji,

● 1-2‰ – za bu rze nia ko or dy na cji mię śnio wej i rów no wa gi, osła bie -
nie spraw no ści in te lek tu al nej i pa mię ci, bra wu ra, opóź nie nie cza su re ak -
cji, wa ha nia na stro ju (eu fo ria, agre sja),
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● 2-3‰ – za bu rze nia mo wy, wzmo żo na sen ność, ob ni że nie zdol -
no ści kon tro li za cho wa nia i po ru sza nia się,

● 3-4‰ – spa dek ci śnie nia krwi, ob ni że nie tem pe ra tu ry cia ła, mo -
żli wy po wol ny za nik funk cji od de cho wych,

● po wy żej 4‰ – za zwy czaj na stę pu je śpiącz ka.

Ry zy ko wy pad ku dro go we go ro śnie wraz ze wzro stem za war to ści
al ko ho lu w or ga ni zmie kie row cy. Ba da nia wy ka za ły, że ry zy ko spo wo do -
wa nia wy pad ku ze skut kiem śmier tel nym przez kie row cę, u któ re go po -
ziom al ko ho lu we krwi wy no si 0,2‰-0,4‰, jest 1,4 ra zy wy ższe w po -
rów na niu z kie row cą, któ ry nie pił al ko ho lu; przy po zio mie 0,5‰-0,9‰
ry zy ko to jest już więk sze po nad 11 ra zy; przy po zio mie 1,0‰-1,4‰ ry -
zy ko jest więk sze 48 ra zy; a przy stę że niu al ko ho lu we krwi prze wy ższa -
ją cym 1,5‰ ry zy ko spo wo do wa nia wy pad ku śmier tel ne go jest więk -
sze 380 ra zy w po rów na niu z sy tu acją trzeź we go kie row cy. Oka za ło się
ta kże, że na wet ma łe daw ki wy pi te go al ko ho lu ma ją istot ne zna cze nie
w sy tu acjach sta wia ją cych kie row cy wy ższe wy ma ga nia, np. w utrud nio -
nych wa run kach jaz dy, gdy dro ga jest śli ska lub pod czas jaz dy w mie -
ście w go dzi nach szczy tu. 

Wy ni ki ba dań wska zu ją ta kże na sze reg czyn ni ków, któ re ma ją wpływ
na ry zy ko wy pad ków dro go wych po wo do wa nych przez pi ja nych kie row -
ców. Jed nym z nich jest wiek kie row cy. Oka za ło się, że u kie row ców
w wie ku 16-20 lat ry zy ko spo wo do wa nia wy pad ku pod wpły wem al ko ho -
lu jest znacznie więk sze niż u kie row ców star szych. Dzie je się tak głów -
nie za spra wą ogól nie ma łe go do świad cze nia za rów no w pro wa dze niu
po jaz dów, jak i w pi ciu al ko ho lu. 

Ko lej nym czyn ni kiem jest płeć. Me ta bo lizm al ko ho lu u ko biet prze -
bie ga wol niej niż u mę żczyzn i w związ ku z tym, po wy pi ciu ta kiej sa mej
ilo ści al ko ho lu, je go stę że nie we krwi u ko biet mo że oka zać się wy ższe
niż u mę żczyzn.

In nym czyn ni kiem istot nie pod wy ższa ją cym ry zy ko wy pad ku dro go -
we go po spo ży ciu al ko ho lu jest in te rak cja al ko ho lu i le ków. Do ty czy to
zwłasz cza środ ków uspo ka ja ją cych, na sen nych, nie któ rych le ków prze -
ciw bó lo wych i na ser co wych, prze ciw de pre syj nych oraz więk szo ści le -
ków an ty hi sta mi no wych (prze ciw aler gicz nych). Nie ko rzyst ny wpływ wy -
mie nio nych le ków na spraw ność pro wa dze nia po jaz dów znacz nie
za ostrza się po spo ży ciu al ko ho lu.
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Mi ty na te mat al ko ho lu
W świa do mo ści spo łecz nej funk cjo nu je wie le błęd nych prze ko nań

o od dzia ły wa niu al ko ho lu na or ga nizm czło wie ka. War to je przy to czyć
i po znać ar gu men ty świad czą ce o ich nie praw dzi wo ści:

● Wy trzeź wie ję, gdy na pi ję się ka wy
Ka wa nie usu wa al ko ho lu z or ga ni zmu. Ko fe ina za war ta w ka wie sty -

mu lu je i zno si efekt sen no ści wy wo ła ny al ko ho lem.
● Wa żę wię cej od in nych, więc mo gę wię cej wy pić
Jest bar dzo praw do po dob ne, że oso ba drob na, lek ka (szcze gól nie

ko bie ta) po czu je szyb ciej efekt wy pi te go al ko ho lu. Jed nak wy so kość
i wa ga cia ła nie wpły wa ją na szyb kość prze mia ny al ko ho lu i nie gwa ran -
tu ją za cho wa nia sta nu trzeź wo ści.

● Wyj dę na świe że po wie trze, to wy trzeź wie ję
Ani świe że po wie trze, ani zim ny prysz nic nie przy spie szy pro ce su

tra wie nia al ko ho lu
● Du żo zja dłem (-am), więc mo gę wię cej wy pić
Al ko hol jest szyb ko wchła nia ny do krwio obie gu, a tyl ko nie wiel ka je -

go część prze do sta je się przez ścian ki żo łąd ka. Więk sza ilość tra wio ne -
go je dze nia mo że roz cień czyć al ko hol, ale nie usu wa go ani nie neu tra li -
zu je.

● Pi łem (-am) tyl ko pi wo bez al ko ho lo we
Pi wo bez al ko ho lo we za wie ra ok. 1,7% al ko ho lu.
● Pi łem (-am), ale po ja dę wol no i ostro żnie
Al ko hol za bu rza wy czu cie od le gło ści i pręd ko ści, opóź nia re ak cje

kie row cy.
● Pi łem (-am), ale nie mam da le ko do do mu
Jaz da po spo ży ciu al ko ho lu ni gdy nie jest bez piecz na.
● Al ko hol roz grze wa
Roz grze wa ją ce dzia ła nie al ko ho lu jest po zor ne – wy pi cie al ko ho lu

tyl ko na krót ki czas da je uczu cie cie pła, ale po roz sze rze niu na czyń
krwio no śnych skó ry – przy spie sza utra tę cie pła.

● Jest cie pło, więc szyb ko wy po cę wy pi ty al ko hol
Po przez skó rę czło wiek mo że wy po cić tyl ko ok. 1% wy pi te go al ko -

ho lu.

Re gu la cje praw ne
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi w Pol sce prze pi sa mi do pusz czal ny po -

ziom stę że nia al ko ho lu we krwi kie row cy wy no si do 0,2‰. Gdy za war -
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tość al ko ho lu we krwi znaj du je się w prze dzia le od 0,2‰ do 0,5‰,
a w przy pad ku al ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu: od 0,1 mg do 0,25
mg w 1 dm3, wów czas ozna cza to stan po uży ciu al ko ho lu. Na to miast
stę że nie al ko ho lu we krwi prze kra cza ją ce 0,5‰, a w wy dy cha nym po -
wie trzu po nad 0,25 mg w 1 dm3 ozna cza stan nie trzeź wo ści. Po nad to,
na pod sta wie usta wy z dnia 5 stycz nia 2011 r. o kie ru ją cych po jaz da -
mi (Dz. U. Nr 30, poz. 151, art. 82, ust. 1, pkt 4a), oso ba kie ru ją ca po -
jaz dem w sta nie nie trzeź wo ści pod le ga obo wiąz ko wi ba dań psy cho lo -
gicz nych w ce lu orze cze nia ist nie nia lub bra ku prze ciw wska zań
psy cho lo gicz nych do kie ro wa nia po jaz dem.

Al ko hol a pra ca kie row cy
Po li ty ka firm i przed się bior ców za trud nia ją cych kie row ców po win -

na być zde cy do wa na i sku tecz na w prze strze ga niu za sa dy „li mit ze ro
dla al ko ho lu”. Wy star cza ją cym uza sad nie niem po win na być po wszech -
na świa do mość za rów no wśród pra co daw ców, jak i pra cow ni ków, że wy -
pad ki po wo do wa ne przez pi ja nych kie row ców po cią ga ją za so bą nie tyl -
ko skut ki spo łecz ne ale ta kże po wa żne stra ty fi nan so we dla
przed się bior stwa. Licz ne przy kła dy tzw. do brych prak tyk, po ka zu ją sku -
tecz ność pro stych przed się wzięć, mo żli wych do wpro wa dze nia w ka -
żdej fir mie trans por to wej i „flo to wej”, któ rych ce lem jest za po bie ga nie
pro wa dze niu po jaz dów przez pi ja nych kie row ców. Jed nym z przy kła dów
jest za mon to wa nie w po jaz dach au to ma tycz nych blo kad za pło nu, unie -
mo żli wia ją cych uru cho mie nie po jaz du przy okre ślo nej ilo ści al ko ho lu
w wy dy cha nym po wie trzu. Uświa da mia się przy tym kie row ców o mo żli -
wo ści za dzia ła nia blo ka dy ta kże wte dy, gdy kie row ca uży wa np. le ków
w po sta ci sy ro pu lub wy cią gu, za wie ra ją cych zni ko me ilo ści al ko ho lu.
W ta kiej sy tu acji kie row ca nie mo że roz po cząć pra cy, do pó ki al ko hol jest
obec ny w or ga ni zmie. Na to miast w przy pad ku pró by pod ję cia pra cy
przez kie row cę bę dą ce go pod wpły wem al ko ho lu, zwol nie nie z pra cy
jest na tych mia sto we i bez dy sku syj ne. Oka za ło się, że w fir mach, któ re
wpro wa dzi ły te go ro dza ju roz wią za nie, za ło ga bez opo rów i z peł nym
zro zu mie niem za ak cep to wa ła je, a kosz ty zwią za ne z in sta la cją blo kad
nie by ły aż tak du że, jak się oba wia no. 

Pi łem (-am) – kie dy mo gę usiąść za kół kiem?
Gdy wy bie ra my się na spo tka nie lub uro czy stość, pod czas któ rych

bę dzie my pić al ko hol wów czas, aby unik nąć pro ble mów z po wro tem
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do do mu wła snym sa mo cho dem, lub je śli jest się kie row cą za wo do wym
lub flo to wym – z usta la niem, kie dy mo żna roz po cząć pra cę, war to zde -
cy do wać się na jed no z kil ku roz wią zań:

● idę w to wa rzy stwie oso by, z któ rą usta lam, że to ona nie bę dzie
pi ła al ko ho lu i po pro wa dzi sa mo chód,

● wy bie ram śro dek ko mu ni ka cji pu blicz nej (po ciąg, tram waj, au to -
bus, tak sów ka), któ rym wró cę do do mu.

Je śli jed nak de cy du je my, że je dzie my sa mo cho dem i bę dzie my pić
al ko hol, wte dy za nim usią dzie my za kół kiem po win ni śmy spraw dzić, kie -
dy mo żna to zro bić. W tym ce lu na le ży wy ko nać na stę pu ją ce kro ki:

● wy pi sać na kart ce ilość i ro dzaj wy pi te go al ko ho lu,
● prze li czyć ilość wy pi te go al ko ho lu na por cje stan dar do we (wg niżej

opi sa nej za sa dy),
● do go dzi ny, kie dy wy pi li śmy ostat nią por cję al ko ho lu, do dać ty le

go dzin, ile por cji stan dar do wych al ko ho lu wy pi li śmy pod czas spo tka nia
plus do dat ko wo 2 go dzi ny. Gdy wy pi li śmy więk szą ilość al ko ho lu, wów -
czas na ka żde 8 por cji stan dar do wych do da je my 1 go dzi nę. Do wie my
się wte dy, o któ rej go dzi nie mo że my po my śleć o sia da niu za kół kiem.

Przy kład
Pod czas ko la cji u zna jo mych, któ ra prze cią gnę ła się do godz. 02:00

w no cy wy pi li śmy 5 „ma łych” wó dek. Czy mo że my po je chać do pra cy
sa mo cho dem, je śli wy cho dzi my z do mu o go dzi nie 06:00 ra no?

Od po wiedź brzmi: NIE! 5 „ma łych” wó dek to 5 stan dar do wych por -
cji al ko ho lu, któ re zo sta ną wy eli mi no wa ne z na sze go or ga ni zmu mniej
wię cej po 5 go dzi nach od chwi li, gdy skoń czy li śmy pić. Do da jąc po -
praw kę w po sta ci 2 go dzin, oka że się, że o kie ro wa niu po jaz dem mo że -
my po my śleć do pie ro oko ło godz. 09:00.

Wy pi ty al ko hol w prze li cze niu na por cje stan dar do we 
(wg PAR PA – Pań stwo wa Agen cja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych):

☞ pusz ka pi wa 0,33 l o mo cy 4,4% to 1,45 por cji stan dar do wej
☞ pusz ka pi wa 0,33 l o mo cy 5,8% to 1,90 por cji stan dar do wej
☞ pusz ka pi wa 0,33 l o mo cy 8,1% to 2,67 por cji stan dar do wej
☞ kie li szek 100 g szam pa na, tj. wi na mu su ją ce go 9-12%, to 0,9-1,2

por cji stan dar do wej
☞ bu tel ka 0,75 l wi na owo co we go (9-12%) to 6,75-9 por cji stan dar -

do wych
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☞ kie li szek 50 g na lew ki śred nio 16% to 0,8 por cji stan dar do wej
☞ lamp ka 50 g ko nia ku śred nio 40% to 2 por cje stan dar do we.
Obec nie po wszech nie do stęp ne są w sprze da ży al ko ma ty oso bi ste,

któ re mo gą być po moc ne w usta le niu po zio mu al ko ho lu w or ga ni zmie.
Zaw sze war to upew nić się, kie dy, po uprzed nim spo ży wa niu al ko ho lu,
mo że my bez piecz nie usiąść za kie row ni cą.

4.5 Te le fon ko mór ko wy i in ne urzą dze nia ko mu ni ka cyj -
no–na wi ga cyj ne

Za rów no w Pol sce, jak i w wie lu kra jach eu ro pej skich, prze pi sy ru chu
dro go we go za bra nia ją ko rzy sta nia pod czas jaz dy z te le fo nu wy ma ga ją ce -
go trzy ma nia słu chaw ki lub mi kro fo nu w rę ku. Nie ste ty, tak usta no wio ne
prze pi sy ru chu dro go we go mo gą da wać złud ne po czu cie bez pie czeń -
stwa kie row com ko rzy sta ją cym z ze sta wów gło śno mó wią cych lub słu -
chaw ko wych. Jed nak ba da nia na uko we, sta ty sty ki po li cyj ne oraz re la cje
kie row ców w trak cie ba dań psy cho lo gicz nych wska zu ją, że ka żda roz -
mo wa te le fo nicz na pro wa dzo na w cza sie kie ro wa nia sa mo cho dem
jest nie bez piecz na. Za gro że nie pły nie z prze cią że nia po znaw cze go i za -
bu rzeń uwa gi, a nie z trzy ma nia te le fo nu w rę ce.

Po nad 50 ba dań na uko wych wska za ło na ró żne go ro dza ju nie bez -
pie czeń stwa zwią za ne z ko rzy sta niem z te le fo nu ko mór ko we go przez
kie row ców. Udo wod nio no w nich np.: ogra ni cza nie za so bów uwa gi pod -
czas pro wa dze nia roz mo wy te le fo nicz nej, co prze kła da ło się na wy dłu -
że nie cza su re ak cji i cza su do strze ga nia i ro zu mie nia in for ma cji ko niecz -
nych do ade kwat nej oce ny sy tu acji dro go wej, ko niecz ność prze rzu ca nia
uwa gi z roz mo wy te le fo nicz nej na ana li zę sy tu acji dro go wej, „śle po tę
z nie uwa gi”, czy li wy biór czość od bie ra nia in for ma cji, któ ra mo że ob jąć
na wet do 50% wszyst kich sy gna łów. 

W ba da niach na ukow ców z Uni wer sy te tu w Utah po rów na no za cho -
wa nia kie row ców w trzech sy tu acjach: w cza sie jaz dy bez za kłó ceń,
w cza sie roz mo wy z pa sa że rem oraz w cza sie roz mo wy te le fo nicz nej.
Wy ni ki po ka za ły, że naj wię cej błę dów, ta kich jak np. prze ocze nie zjaz du
z au to stra dy, po peł nia li kie row cy pro wa dzą cy roz mo wę te le fo nicz ną. 

Kie row cy prze ko na ni o swo jej peł nej spraw no ści ja ko kontr ar gu -
ment po rów nu ją roz mo wę te le fo nicz ną ze słu cha niem ra dia. Roz mo wa
przez te le fon ko mór ko wy wy ma ga du żo wię cej uwa gi i wy sił ku in te lek tu -
al ne go niż słu cha nie ra dia. Słu cha nie ra dia jest czyn no ścią sto sun ko wo
ma ło an ga żu ją cą, na to miast pro wa dze nie roz mo wy wy ma ga znacz nie
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więk sze go sku pie nia. Bar dzo czę sto od po wiedzi na py ta nia za da ne przez
roz mów cę wy ma gają za sta no wie nia i sku pie nia na pro ble mach, np. pla -
no wa niu i or ga ni za cji cza su, przy po mi na niu zda rzeń z prze szło ści lub
na wet cza sa mi ana liz ma te ma tycz nych. Po za tym, te le fo nicz ny sy gnał
dźwię ko wy jest czę sto znie kształ ca ny za kłó ce nia mi, co wy ma ga do dat -
ko wej kon cen tra cji na od ko do wa niu tre ści. 

Dla psy cho lo gów pro wa dzą cych ba da nia psy cho lo gicz ne kie row ców
do wo dem na nie bez pie czeń stwo pro wa dze nia roz mów te le fo nicz nych
w cza sie jaz dy są re la cje kie row ców „punk tow ców”, któ rzy in for mu ją, że
więk szość punk tów kar nych uzy ska li w sy tu acji, gdy nie za uwa ży li pa tro -
lu po li cji lub fo to ra da ru z po wo du an ga żu ją cej roz mo wy przez te le fon.
Je śli kie row cy nie za uwa ży li tak wa żnych ele men tów sy tu acji dro go wej,
jak pa trol po li cji lub fo to ra dar, to z pew no ścią prze oczy li by rów nież pi ja -
ne go pie sze go idą ce go skra jem dro gi, sła bo wi docz ne dziec ko wra ca ją -
ce po zmro ku do do mu lub znak dro go wy in for mu ją cy o zmia nie pierw -
szeń stwa prze jaz du. Gdy kie row ca roz ma wia przez te le fon pod czas
jaz dy sa mo cho dem, praw do po do bień stwo spo wo do wa nia wy pad ku
wzra sta czterokrot nie. Wy li czo no, że na wet do 28% wszyst kich wy pad -
ków mo że być spo wo do wa nych przez kie row ców ko rzy sta ją cych z te le -
fo nów ko mór ko wych pod czas jaz dy.

Wraz z roz wo jem usług te le ko mu ni ka cyj nych i no wych tech no lo gii,
mo żli wość wy ko rzy sty wa nia mo bil nych urzą dzeń te le ko mu ni ka cyj nych
wciąż wzra sta. Mo że my dzię ki nim nie tyl ko roz ma wiać, pi sać sms -y, ale
rów nież ko rzy stać z in for ma cji za miesz czo nych na stro nach in ter ne to wych,
spraw dzać pocz tę lub na wet oglą dać fil my. Dla te go obec nie nie tyl ko roz -
mo wa przez te le fon ko mór ko wy jest za gro że niem dla bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym. Jak po ka zu ją ba da nia z wy ko rzy sta niem sy mu la to ra,
od czy ty wa nie i pi sa nie sms -ów wpły wa na opóź nie nie re ago wa nia na sy -
gna li za cję świetl ną i wzrost licz by spo wo do wa nych wy pad ków.

Czy w ta kim ra zie ko rzy sta nie z urzą dzeń na wi ga cyj nych mo że być
rów nież nie bez piecz ne? Z jed nej stro ny pod kre śla się po zy tyw ne aspek -
ty na wi ga cyj nych sys te mów sa te li tar nych. Za li cza się do nich: zwięk -
szo ną kon tro lę sy tu acji na dro dze (szcze gól nie na dro gach mniej zna -
nych), zmniej sze nie stre su w sy tu acji nie zna jo mo ści tra sy, przy po mi na nie
o ogra ni cze niach pręd ko ści i in nych nie bez pie czeń stwach na dro dze,
in for mo wa nie o spe cy fi ce dro gi z wy prze dze niem w sto sun ku do mo żli -
wo ści wzro ko wej ob ser wa cji. Przy kła do wo, kie row ca mo że zre zy gno -
wać z wy prze dza nia, kie dy sys tem prze ka zu je in for ma cję o bli skim skrzy -
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żo wa niu dróg. Jed nak nie umie jęt ne ko rzy sta nie z tych sys te mów, np.
pro gra mo wa nie lub wy szu ki wa nie tra sy w cza sie jaz dy mo że po wo do -
wać cza so we ode rwa nie wzro ku i uwa gi od sy tu acji dro go wej. Zbyt dłu -
gie fik so wa nie wzro ku na wy świe tla czu urzą dze nia na wi gu ją ce go mo że
do pro wa dzić do ko li zji. 

4.6. Uwa run ko wa nia ze wnętrz ne
Istot nym czyn ni kiem psy cho spo łecz nym, wy zna cza ją cym bez pie -

czeń stwo pra cy kie row cy, są uwa run ko wa nia ze wnętrz ne. Cho dzi tu głów -
nie o de ter mi nan ty kul tu ro we zwią za ne z przy na le żno ścią do okre ślo -
ne go krę gu kul tu ro we go, wy zna cza ją ce go wzor ce za cho wań w ró żnych
sy tu acjach, ta kże wzo ry za cho wań pod czas pro wa dze nia po jaz du. Dla
przy kła du, w krę gu kul tu ry lu dzi mło dych tzw. pa le nie gu my świad czy
o du żych umie jęt no ściach kie row cy. Za tem mło dy kie row ca, chcąc zy -
skać uzna nie ko le gów, bę dzie po pi sy wał się tą umie jęt no ścią np. na dro -
dze osie dlo wej, nie bio rąc pod uwa gę za gro że nia, ja kie stwa rza dla osób
znaj du ją cych się w po bli żu. Po dob nie dzie ci, trak tu jąc ro dzi ców jak wzór,
przej mu ją bez kry tycz nie ich styl za cho wa nia zwią za ny z pro wa dze niem
po jaz du, uzna jąc za stan dard wła ści we go za cho wa nia kie row cy za rów -
no ge sty uprzej mo ści, jak i ob raź li we sło wa ad re so wa ne do in nych użyt -
kow ni ków dro gi, a na stęp nie po wie la ją ten wy uczo ny styl, kie dy sa me
uzy ska ją pra wo jaz dy. 

W sy tu acji ru chu dro go we go kie row ca uczest ni czy w ró żnych re la -
cjach spo łecz nych, któ re wy wią zu ją się w dwóch ob sza rach. Pierw szy,
bar dziej za wę żo ny obej mu je kon tak ty np. z pa sa że ra mi znaj du ją cy mi się
w tak sów ce lub au to bu sie. Na to miast dru gi ob szar obej mu je re la cje z in -
ny mi uczest ni ka mi ru chu dro go we go: kie row ca mi, pie szy mi, ro we rzy sta -
mi, słu żba mi kon tro li ru chu dro go we go, po li cjan ta mi. Wszyst kie te re la -
cje mo gą od dzia ły wać po zy tyw nie lub ne ga tyw nie na stan emo cjo nal ny
kie row cy, a tym sa mym na je go spraw ność. 
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5. Ro la psy cho lo gicz nych ba dań 
kie row ców

Wy mie nio ne w roz dzia le 4.1. ce chy, spraw no ści i zdol no ści skła da ją -
ce się na pre dys po zy cje do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku kie row cy
lub do pro wa dze nia po jaz dów, nie są udzia łem ka żde go czło wie ka. Wy -
ni ka z te go wnio sek, że pra wo jaz dy po win no być przy wi le jem (a nie pra -
wem) i to wa run ko wym, tj. ta kim, któ ry w ka żdej chwi li mo żna ode brać.
Wnio sek ten tłu ma czy za sad ność psy cho lo gicz nych ba dań kie row ców.
W usta wie z dnia 5 stycz nia 2011 r. o kie ru ją cych po jaz da mi wy mie nio ne
zo sta ły gru py kie row ców, któ re pod le ga ją obo wiąz ko wi ba dań psy cho lo -
gicz nych w za kre sie psy cho lo gii trans por tu, w tym m.in. oso by ubie ga ją -
ce się o uzy ska nie upraw nień w za kre sie pra wa jaz dy ka te go rii C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, czy li kan dy da ci na kie row ców za wo -
do wych oraz oso by przed łu ża ją ce wa żność upraw nie nia w za kre sie pra -
wa jaz dy ka te go rii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, czy li kie row -
cy za wo do wi. W tych przy pad kach ba da nie psy cho lo gicz ne ma na ce lu
usta le nie ist nie nia lub bra k prze ciw wska zań psy cho lo gicz nych do kie ro -
wa nia po jaz dem. Na to miast ba da nia psy cho lo gicz ne kie row ców „flo to -
wych” prze pro wa dza się w ra mach po moc ni czych ba dań le kar skich
(wstęp nych, okre so wych i kon tro l nych), na pod sta wie Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r. (Dz. U.
Nr 69, poz. 332) w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra -
cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni -
ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych
w Ko dek sie pra cy. Ce lem ba dań psy cho lo gicz nych kie row ców „flo to -
wych” jest stwier dze nie ist nie nia lub bra ku prze ciw wska zań psy cho lo -
gicz nych do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku, na którym wy ma ga ne
jest po sia da nie pra wa jaz dy kat. B.

Ce chy i spraw no ści nie zbęd ne do bez piecz ne go pro wa dze nia po -
jaz dów roz wi ja ją się i de gra du ją nie rów no mier nie w trak cie ży cia ka żde -
go czło wie ka, co z ko lei uza sad nia okre so wość psy cho lo gicz nych ba -
dań kie row ców. Jest ona wa żna w przy pad ku kie row ców za wo do wych,
któ rych, jak za uwa ża wspo mnia ny już A. Mar kow ski, mu si ce cho wać sta -
ła i peł na dys po zy cyj ność psy cho lo gicz na do pro wa dze nia po jaz du,
w od ró żnie niu od kie row ców ama to rów, któ rzy ma ją więk szą mo żli wość
sa mo dziel ne go de cy do wa nia o pro wa dze niu po jaz du bądź re zy gna cji
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z jaz dy, w za le żno ści od ak tu al ne go po zio mu spraw no ści i sa mo po czu -
cia. W przy pad ku kie row ców za wo do wych ba da nia psy cho lo gicz ne prze -
pro wa dza ne są co 5 lat do cza su ukoń cze nia przez kie row cę 60 lat,
zaś po ukoń cze niu przez kie row cę 60. ro ku ży cia – co 30 mie się cy.

Pod sta wo wym ce lem psy cho lo gicz nych ba dań kie row ców jest dia -
gno za pre dys po zy cji kie row cy lub kan dy da ta na kie row cę do bez piecz -
ne go wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku kie row cy (kie row ca za wo do wy)
lub do kie ro wa nia po jaz dem (kie row ca ama tor). Dia gno za ta jest for mu -
ło wa na na pod sta wie oce ny po zio mu wszyst kich cech i spraw no ści, któ -
re są nie zbęd ne do te go, aby pro wa dzić po jazd w spo sób nie za gra ża ją -
cy bez pie czeń stwu wła sne mu oraz in nych uczest ni ków ru chu dro go we go.

Dru gim ce lem ba dań psy cho lo gicz nych kie row ców jest pro fi lak ty -
ka ry zy ka i za gro żeń w ru chu dro go wym oraz w ob sza rze trans por tu
dro go we go. Pro fi lak tycz ny cha rak ter ba dań psy cho lo gicz nych kie row -
ców ma szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku kie row ców z grup tzw. pod -
wy ższo ne go ry zy ka wy pad ko we go, tj. tych, któ rzy pro wa dzi li po jazd
pod wpły wem al ko ho lu lub środ ków dzia ła ją cych po dob nie do al ko ho lu
oraz kie row ców na gmin nie prze kra cza ją cych prze pi sy ru chu dro go we -
go i z te go po wo du zbie ra ją cych punk ty kar ne.

Nie zwy kle wa żną ro lę od gry wa edu ka cyj na funk cja ba dań psy cho -
lo gicz nych. Po le ga ona przede wszyst kim na po ka za niu kie row com ich
moc nych i sła bych stron oraz uświa do mie niu im, jak ra dzić so bie z ni -
ższym po zio mem nie któ rych spraw no ści. Edu ka cyj na funk cja ba dań psy -
cho lo gicz nych kie row ców po le ga ta kże na prze ka zy wa niu wie dzy o czyn -
ni kach psy cho spo łecz nych obec nych w śro do wi sku pra cy kie row cy,
bez po śred nio zwią za nych z ry zy kiem wy pad ków dro go wych (np. stres,
pre sja cza su) oraz o me cha ni zmach dzia ła nia i skut kach dla bez pie czeń -
stwa pro wa dze nia po jaz du ta kich czyn ni ków jak al ko hol i środ ki dzia ła ją -
ce po dob nie do al ko ho lu, sto so wa ne le ki, roz mo wa przez te le fon ko -
mór ko wy, agre sja na dro dze itp.
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6. Psycholog radzi, jak być dobrym
kierowcą

Ka żdy kie row ca, za rów no za wo do wy, jak i ama tor, chciał by być do -
brym kie row cą. In ne są ce chy do bre go kie row cy raj do we go ry wa li zu ją -
ce go w za wo dach z in ny mi kie row ca mi raj do wy mi, a in ne do bre go kie -
row cy uczest ni czą ce go w ru chu pu blicz nym, wcho dzą cym w in te rak cje
z in ny mi uczest ni ka mi ru chu dro go we go. Wa żne, aby nie my lić tych
dwóch ró żnych ról i za dań. Przed sta wia my ce chy i umie jęt no ści do bre -
go kie row cy w oce nie psy cho lo gów trans por tu w kon tek ście spraw no ści
i bez pie czeń stwa ru chu dro go we go. 

Naj lep szy kie row ca to od po wie dzial ny, spraw ny i bez piecz ny
kie row ca.

● Do bry kie row ca jest skon cen tro wa ny na dro dze.
● Do bry kie row ca przed jaz dą sa mo cho dem skon tro lu je spraw ność

po jaz du, ale i za sta no wi się nad swo ją ak tu al ną spraw no ścią.
● Do bry kie row ca nie ma prze ko na nia, że jest bar dzo do brym kie -

row cą.
● Do bry kie row ca bie rze pod uwa gę, że in ni kie row cy mo gą mieć

mniej sze umie jęt no ści.
● Do bry kie row ca uwzględ nia mo żli wość po peł nie nia błę du przez

sie bie, jak i przez in nych kie row ców.
● Do bry kie row ca po przez ade kwat ną sa mo oce nę nie da je się spro -

wo ko wać do ry wa li za cji i agre sji na dro dze.
● Do bry kie row ca jest wy po czę ty i wy spa ny.
● Do bry kie row ca ni gdy nie do pusz cza mo żli wo ści jaz dy po wy pi -

ciu al ko ho lu.
● Do bry kie row ca trak tu je przed sta wi cie li po li cji ja ko sprzy mie rzeń -

ca w wal ce z pi ra ta mi dro go wy mi, za gra ża ją cy mi bez pie czeń stwu nas
wszyst kich.

● Do bry kie row ca sta ra się cią gle pod no sić swo je umie jęt no ści po -
przez uczest nic two w szko le niach i prak tycz nych za ję ciach w szko łach
do sko na le nia jaz dy.

● Do bry kie row ca dzie li się z ko le ga mi swo imi nie ty po wy mi do -
świad cze nia mi na dro dze, a na wet swo imi błę da mi, gdyż te in for ma cje
mo gą ustrzec in nych kie row ców przed po dob ny mi pro ble ma mi.
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