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OCENA WPŁYWU SYSTEMÓW KONTROLI KIEROWCY NA POPRAWĘ 
BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM W OPINII KIEROWCÓW 

 
Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów  podczas prowadzenie działalności. 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone 
ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania nowoczesnych systemów kontroli kierowcy, która została 
dokonana przez kierowców zawodowych. 

 

WSTĘP 

Transport samochodowy jest obecnie najpowszechniejszą ga-
łęzią transportu. Cechą charakterystyczną transportu drogowego 
jest fakt, że pasażerowie oraz ładunki przemieszczane są po dro-
gach lądowych za pomocą kołowych środków transportu (np. pojaz-
dów samochodowych).  

Transport samochodowy, jak każdy rodzaj transportu posiada 
zarówno zalety i wady. Jego główną zaletą jest dostępność trans-
portowa, ponieważ np. w porównaniu do transportu kolejowego, 
morskiego czy lotniczego ma możliwość dostarczenia ładunków 
bezpośrednio do miejsca docelowego.  Jego wady, którymi są 
głównie negatywne skutki oddziaływania na środowisko (zarówno 
przyrodę jak i człowieka – emisja spalin, generacja hałasu, skutki 
zdarzeń drogowych, wypadków itp.) [5] z czasem będą coraz bar-
dziej redukowane, ponieważ nowoczesne technologie wdrażane 
obecnie w transporcie samochodowych w dużej mierze skoncen-
trowane są właśnie na ekologii, zmniejszeniu emisji spalin oraz 
zużycia paliwa czy montowaniu w pojazdach systemów poprawiają-
cych bezpieczeństwo (m.in. poprzez eliminację lub przeciwdziałanie 
błędom kierowców). W artykule przedstawiono krótką charaktery-
stykę systemów poprawiających bezpieczeństwo pracy kierowcy 
oraz wyniki badania opinii wśród kierowców zawodowych na temat 
ich skuteczności oraz zasadności stosowania w pojazdach. 

1. SYSTEMY POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO 
PRACY KIEROWCY 

 
Od listopada 2015 roku, zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej, wszystkie nowo rejestrowane samochody ciężarowe  
dwuosiowe oraz trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym tylnej 
osi o masie przekraczającej 8 ton, muszą być wyposażone w 
system awaryjnego hamowania, odpowiadający poziomowi 
bezpieczeństwa 1. Natomiast w samochodach ciężarowych dwu i 
trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 
tony wymagany jest system utrzymania pasa ruchu. 

System awaryjnego hamowania współpracuje z radarowym 
czujnikiem znajdującym się z przodu pojazdu oraz z kamerą 
zainstalowaną na przedniej szybie. Współpraca tych czujników oraz 
zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala na analizę  
występujących na drodze sytuacji oraz na szybszą i bezpieczniejszą 
interpretację elementów znajdujących się przed pojazdem oraz na 

identyfikację przeszkód. Zasadę działania systemu przedstawiono 
schematycznie na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat działania systemu awaryjnego hamowania. 
Źródło: [3] 
 

Bardzo istotne od strony bezpieczeństwa jest rozróżnianie 
przez system obiektów stojących oraz poruszających się. System 
musi w bardzo szybki i najlepiej bezbłędny sposób dokonać 
automatycznej oceny sytuacji, tak aby uzyskać informację czy 
znajdująca się na jezdni przeszkoda jest przed pojazdem oraz na 
tym samym pasie ruchu co pojazd. Dokładność w ocenie 
zagrożenia jest bardzo istotna ponieważ bezpodstawne wysyłanie 
ostrzeżeń do kierowcy może powodowac rozproszenie jego uwagi 
oraz przyczynić się do ignorowania prawidłowych ostrzeżeń w 
przyszłości przez kierującego pojazdem. W przypadku rozpoznania 
ryzyka zderzenia, system uruchamia sekwencje poszczególnych 
działań. Pierwszym z nich jest wysyłanie do kierowcy ostrzeżeń w 
formie sygnału dźwiękowego oraz informacji na wyświetlaczu lub 
ostrzeganie sygnałem świetlnym wyświetlanym na przedniej szybie 
pojazdu [7]. Jednocześnie automatycznie napełniane są przewody 
hamulcowe, celem skrócenia czasu reakcji układu, dzięki temu 
kierowca w razie potrzeby ma szansę szybszego zatrzymania 
pojazdu czy  też uniknięcia kolizji. Jeżeli w powyższej sytuacji 
system wykryje brak reakcji kierowcy a niebezpieczeństwo 
zaistnienia kolizji nie minie to system uruchamia awaryjne 
hamowanie, które pozwoli uniknąć najechania na przeszkodę lub w 
dużym stopniu ograniczy siłę uderzenia, ograniczając tym samym 
ewentualne negatywne skutki zdażenia.[1, 3]. 

Kolejnym, istotnym od strony bezpieczeństwa systemem jest 
system utrzymania pasa ruchu. System utrzymania pasa ruchu, 
podobnie jak system awaryjnego hamowania przed przeszkodą,  
opiera się na technologii automatycznego rozpoznawania obrazu. 
Kamera, która umieszczona jest za przednią szybą śledzi położenie 
pojazdu względem pasów namalowanych na jezdni. System działa 
przy prędkościach powyżej 60 km/h, monitorując pozycję pojazdu w 
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stosunku do oznaczeń poziomych na jezdni oraz wysyła ostrzeżenie 
do kierowcy, w przypadku kiedy pojazd najechał w sposób 
niezamierzony na namalowane pasy na jezdni z prawej lub lewej 
strony. Schemat zasady działania systemu utrzymania pasa ruchu 
(asystenta pasa ruchu) przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Schemat działania systemu utrzymania pasa ruchu 

Źródło: [4] 
Istotnym ograniczeniem systemu jest fakt, że funkcjonuje on 

prawidłowo tylko wtedy, gdy pasy ruchu są właściwie oznakowane z 
obydwu stron oraz posiadają minimalną szerokość. Układ 
elektroniczny, wykrywa również zamierzone zmiany pasa ruchu, 
dzięku czemu unika się błędnych ostrzeżeń systemu [2]. 

Nowoczesny system monitorowania pasa ruchu uwzględnia 
również zjawisko preferowania przez wielu kierowców samochodów 
ciężarowych jazdy zewnętrzną stroną pasa ruchu, z tego powodu 
sygnał ostrzegawczy wysyłany jest nieco później. Ponadto co 
istotne w transporcie międzynarodowym system automatycznie 
przestawia się do strony drogi w której prowadzony jest ruch w 
danym kraju (ruch prawo i lewostronny). Układ ten ma na cel pomóc 
w zredukowaniu liczby wypadków drogowych, z udziałem pojazdów 
ciężarowych, które związane są z niezamierzoną zmianą pasa 
ruchu. Najczęstszą przyczyną tego typu zdarzeń jest 
dekoncentracja kierowcy, spowodowana znużeniem, zmęczeniem 
czy nieuwagą kierowcy po wielu godzinach stresującej a czasem 
monotonnej (np. kilkugodzinna jada po autostradzie) pracy za 
kierownicą. 
 

2. OCENA AKCEPTACJI NOWOCZESNYCH ELEKTRO-
NICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD 
KIEROWCÓW 

 
W ramach badań przeprowadzono wśród kierowców wywiad. 

Jako narzędzie badawcze zastosowano ankietę. Wywiad został 
przeprowadzony w gronie kierowców jednej firmy transportowej za 
zgodą Prezesa tej firmy. Celem badania była ocena akceptacji 
nowoczesnych systemów elektronicznych, kontrolujących pracę 
kierowcy oraz poprawiających bezpieczeństwo podczas jazdy.  
Ponadto ankieta miała dostarczyć informacji o opinii użytkowników 
na temat eksploatacji wybranych systemów.  

Badanie przeprowadzono w styczniu 2017 roku. Ankieta w 
postaci anonimowego papierowego kwestionariusza, została prze-
kazana wszystkim kierowcom firmy.  Kwestionariusz ankiety składał 
się z szesnastu pytań zamkniętych (jednokrotnego/ wielokrotnego 
wyboru) oraz trzech pytań otwartych. W badaniu wzięło udział 32 
pracowników (kierowców) w/w firmy. Wszyscy ankietowani kierowcy 
realizują kursy samochodowe na trasach międzynarodowych po-
między Polską a Krajami Zachodniej i Południowo Zachodniej Euro-
py. Co ważna dla przeprowadzonego badania wszystkie ankiety 
zostały wypełnione prawidłowo. 

Na rysunku 3 przedstawiono rozkład liczby badanych kierow-
ców w poszczególnych grupach wiekowych. 

 

 
Rys. 3. rozkład liczby badanych kierowców w poszczególnych 
grupach wiekowych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Jak przedstawiono na rysunku 3 w badaniu ankietowym 
brali udział pracownicy o zróżnicowanym wieku jednak najliczniej-
szą grupą stanowią kierowcy w wieku od 46 do 55 lat. W badaniu 
uczestniczyli również pracownicy od 26 roku życia oraz powyżej 56 
r.ż.. Najmniej, bo tylko 3 z ankietowanych kierowców jest w prze-
dziale wiekowym 36 – 45 lat. W badanej grupie nie było żadnego 
kierowcy w wieku poniżej 26 lat.  

Na rysunku 4 przedstawiono staż pracy ankietowanych 
osób na stanowisku kierowcy zawodowego. 

 

 

 

Rys. 4. Rozkład procentowy stażu pracy ankietowanych osób na 
stanowisku kierowcy zawodowego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 

Zgodnie z informacjami z rysunku 4, grupą liczącą najwięcej 
kierowców (10) jest przedział od 20 do 28 lat wykonywania zawodu. 
Następnie grupy liczące 7 kierowców to staż pracy 4 - 10 oraz 11 - 
19 lat.  Najmniej, bo tylko 5 kierowców liczą również dwie grupy, 
kierowców o niezbyt dużym doświadczeniu ( staż pracy 0 – 3), oraz 
kierowcy o stażu powyżej 29 lat w omawianym zawodzie. 

Kolejne pytania, które zadano ankietowanym dotyczyły m.in. 
systemu wspomagającego pracę kierowcy jakim jest system 
utrzymania pasa ruchu. Co istotne pięciu ankietowanych swoją 
pracę wykonuje pojazdami, w których nie zabudowano takiego 
systemu. 

Na rysunku 5 przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytanie czy 
system utrzymania pasa ruchu wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
realizacji usługi transportowej. 

 



I Logistyka 
 

 

   

184 AUTOBUSY 9/2017 
 

 
Rys. 5. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Czy Pana zdaniem system utrzymania pasa ruchu ma pozytywny 
wpływ na bezpieczeństwo” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku 5 
przeważająca liczba kierowców, dokładnie 84% uważa, że system 
utrzymania pasa ruchu ma pozytywny wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa. Niewiele, tylko 6% jest odmiennego zdania a 9% z kie-
rowców nie wyraziło jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
 Następnie zadano pytanie czy system utrzymania pasa 
ruchu wpływa na komfort jazdy (poprawa komfortu jazdy, uwzględ-
niając specyfikę zawodu powinna przyczyniać się do poprawy bez-
pieczeństwa). Uzyskane odpowiedzi na pytanie przedstawiono na 
rysunku 4. 
 

 
Rys. 6. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Czy Pana zdaniem system utrzymania pasa ruchu poprawia kom-
fort jazdy” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 6, również i w tym przy-
padku większość kierowców udzieliła odpowiedzi twierdzącej, jed-
nak nie jest to aż tak duży odsetek odpowiedzi jak przy odpowiedzi 
na pytanie o poprawę bezpieczeństwa. W tym przypadku bardzo 
mocno wzrosła liczba niezdecydowanych kierowców. Co czwarty z 
nich nie ma zdania na temat czy asystent pasa ruchu poprawia 
komfort jazdy. 

Następnie zadano kierowcom pytanie jak często korzysta-
ją podczas swojej pracy z system utrzymania pasa ruchu. Uzyskany 
rozkład procentowy odpowiedzi przedstawiono na rysunku 7. 
 

 
Rys. 7. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Jak często korzysta Pan z system utrzymania pasa ruchu?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 

Jak przedstawiono na rysunku 7 większość kierowców 
(56%) korzysta z systemu zawsze, bardzo często lub często. Nie-

stety aż 28% kierowców nie korzysta z systemu lub korzysta z niego 
czasami. Jest to bardzo niepokojący wynik, ponieważ, według sa-
mych ankietowanych system ten ma znaczny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa a mimo to nie korzystają oni z niego zbyt często. 
Co istotne, w podanych 28% kierowców występują tylko kierowcy 
posiadający system utrzymania pasa ruchu w swoim pojeździe. 
Kierowcy nie posiadający tego systemu stanowią oddzielną grupę 
na rysunku. 

Następnie zadano ankietowanym pytanie, jak często 
system utrzymania pasa ruchu powiadamia kierowcę o niezamie-
rzonej zmianie pasa ruchu podczas standardowego dziennego 
czasu prowadzenia pojazdu, który wynosi 9 godzin. Uzyskane 
odpowiedzi przedstawiono na rysunku 8. 
 

 
Rys. 8. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Jak często asystent pasa ruchu powiadamia Pana w czasie dzie-
więciogodzinnego prowadzenia pojazdu o zjechaniu z toru jazdy? 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 8 system utrzymania pasa 
ruchu bardzo często informuje kierowcę o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu. Według przedstawionych danych ¾ kierowców (odpo-
wiedzi 5-10 razy oraz powyżej 11 razy) jest informowanych o takim 
zdarzeniu minimum 5 razy co daje ostrzeżenie średnio co 1,8h. 
Bardzo istotna jest informacja, że ponad połowa z kierowców jest 
informowana ponad 11 razy podczas 9 godzin jazdy o wystąpieniu 
tego niebezpiecznego zjawiska. Przyjmując nawet wartość 11 
ostrzeżeń (czyli minimalną w danym przedziale) daje to wynik 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa średnio co 50 minut, co 
jest bardzo niepokojącym wynikiem. 
 Następnie zadano badanym pytania dotyczące systemu 
awaryjnego hamowania. Na rysunku 9 przedstawiono odpowiedzi 
ankietowanych na pytanie czy system awaryjnego hamowania 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa. 
 

 
Rys. 9. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Czy Pana zdaniem system awaryjnego hamowania wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Zdecydowana większość ankietowanych (81%) uważa, że 
system awaryjnego hamowania ma pozytywny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa podczas jazdy. Zaledwie 9% ankietowanych uwa-
ża, że system ten nie ma wpływu na poprawę bezpieczeństwa. 
Uzyskanie tak wysokiego wskaźnika oznacza, że system uzyskał 
akceptację kierowców i jest przez nich stosowany co znacznie 
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zmniejsza prawdopodobieństwo kolizji przez najechanie na poprze-
dzający pojazd. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest ocena 
skuteczności systemu awaryjnego hamowania, czyli odpowiedź na 
pytanie czy system uaktywnia się w odpowiednich sytuacjach (rysu-
nek 10). 
 

 
Rys. 10. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pyta-
nie: „Czy Pana zdaniem system awaryjnego hamowania uaktywnia 
się w odpowiednich sytuacjach?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 10, zdecydowana więk-
szość ankietowanych (72%) uważa, że system włącza się w odpo-
wiednich sytuacjach. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ 
najprawdopodobniej oznacza to, że system funkcjonuje prawidłowo 
oraz co ważne nie generuje (zbyt dużej) liczby fałszywych ostrze-
żeń, które mogły by powodować zaprzestanie korzystania z tego 
systemu lub ignorowanie jego wskazań podczas jazdy. Na końcu 
zadano kierowcom ogólne pytanie, czy ich zdaniem nowoczesne 
systemy wspomagające prace kierowcy poprawiają bezpieczeństwo 
(rysunek 11). 
 

 
Rys. 11. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pyta-
nie: „Czy Pana zdaniem nowoczesne systemy wspomagające pracę 
kierowcy zwiększają bezpieczeństwo?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 11 kierowcy ogólnie wypo-
wiadają się bardzo pozytywnie o systemach wspomagających pracę 
kierowcy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa jazdy. 
 

Następnie zadano kierowcom pytanie, czy ich zdaniem 
któreś z nowoczesnych systemów wspomagających prace kierowcy 
są zbędne. Na powyższe pytanie większość kierowców odpowie-
działa przecząco (brak zbędnych systemów), jednak siedmioro z 
nich wskazało, że zbędnym systemem jest asystent pasa ruchu. 
Informacja ta jest bardzo niepokojąca, gdyż biorąc pod uwagę 
przedstawione na rysunku 8 informacje wyraźnie widać że system 
ten dosyć często umożliwia zapobiegnięcie potencjalnie niebez-
piecznej sytuacji na drodze. 

Analiza uzyskanych odpowiedzi ankietowych pozwala 
również wyciągnąć wniosek, że odpowiedzi negatywne dotyczące 
wzrostu bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnych sys-
temów wspomagających pracę kierowcy mogą być spowodowane 
nie tyle nieskuteczności samych systemów, ale negatywnym nasta-
wieniem ankietowanych do tychże systemów. 

PODSUMOWANIE 

 
Zastosowanie nowoczesnych systemów wspomagających 

pracę kierowcy niewątpliwie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. 
Przeprowadzone badania ankietowe wśród 32 kierowców firmy 
transportowej wykazały, że są oni świadomi zastosowanych nowo-
czesnych systemów wspomagających pracę kierowcy, jak również 
w większości przypadków chętnie z nich korzystają. 

Przeprowadzone badania wykazały jednak również, że cały 
czas istnieje dosyć spora liczba kierowców, którzy są nastawieni 
bardzo sceptycznie czy też wręcz negatywnie do nowoczesnych 
systemów wspomagających pracę kierowcy. 

Najbardziej  niepokojący jest fakt, że prawie ¼ z ankietowa-
nych kierowców system utrzymania pasa ruchu uważa, za zbędny w 
swoim pojeździe. Jeżeli doda się do tego dane otrzymane z tego 
samego badania dotyczące częstości uruchomienia się systemu, z 
których wynika, że w wielu przypadkach włącza się on średnio co 50 
minut powyższa opinia kierowców wydaje się tym bardziej zaskaku-
jąca i niebezpieczna. Opinia ta może być wynikiem długoletniego 
doświadczenia kierowców oraz ich zbyt dużego zaufania w swoje 
własne możliwości i umiejętności. 

Pokazuje to wyraźnie, że konieczne może być wprowadzenia 
zmian w proces szkolenia nowych kierowców i doszkalania już 
posiadających uprawnienia, celem zwiększenia świadomości o 
możliwościach oraz o zaletach stosowania nowoczesnych syste-
mów wspomagających pracę kierowcy. 

Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę intensywność pracy kie-
rowców zawodowych oraz czas spędzony w pojeździe, szkolenia 
takie powinny odbywać się stosunkowo często i w ich trakcie po-
winno się pokazywać negatywne skutki nieplanowanej zmiany pasa 
ruchu (np. w wyniku zaśnięcia) jak również powinno się uczulać 
kierowców do ich stosowania. Oczywiście prowadząc i organizując 
tego typu szkolenia należy pamiętać o zachowaniu „zdrowego 
rozsądku” i wyrobieniu wśród kierowców nawyku korzystania z 
nowoczesnych systemów wspomagających ich pracę przy jedno-
czesnym zachowaniu zasady ograniczonego zaufania co do ich 
funkcjonowania (bezgraniczne zawierzenie wskazaniom systemu 
również może mieć negatywne skutki, np. w przypadku awarii sys-
temu). 

Podejście tego typu powinno przyczynić się do wzrostu świa-
domości kierowców oraz do zwiększenia bezpieczeństwa wykony-
wanej przez nich pracy oraz może przyczynić się do zmniejszenia 
liczby niebezpiecznych sytuacji czy też zdarzeń na drogach z udzia-
łem pojazdów ciężarowych. 
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Assessment of the impact of driver control systems on im-
proving road safety in the opinion of drivers 

The security of the transport service is one of the key el-
ements of the business. This article presents the results of 
surveys conducted among professional drivers. The question-
naires concerned the assessment of the efficiency and validity 
of the use of modern driver control systems, which were car-
ried out by professional drivers. 
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