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BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE W TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM 

 

W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa w transporcie autobusowym w małej firmie przewozu osób oraz przy-

kładową analizę wybranego zagrożenia pracy kierowcy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18002:2011. Zaproponowano 

wprowadzenie usprawnień infrastruktury drogowej mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego.  

 

WSTĘP 

Wciąż wzrastający ruch drogowy oraz zwiększająca się liczba 
przewożonych towarów i osób, zmuszają organizatorów oraz 
uczestników ruchu drogowego do zapewnienia odpowiednich wa-
runków bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona zdrowia, 
życia ludzi, a także ochrona środowiska naturalnego 

Transport drogowy oparty jest na nowoczesnych technologiach 
i konstrukcjach [3]. Razem z ciągle rosnącą liczbą samochodów 
pojawiają się problemy z bezpieczeństwem na drogach [2, 3]. 

Bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy stanowią wielką 
wartość dla pracowników oraz pracodawców. Przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków pracy, pracownik będzie bardziej wydajny, 
a także usatysfakcjonowany i zaangażowany w rozwój firmy. Z kolei 
pracodawca poprzez eliminacje strat związanych z wypadkami przy 
pracy osiągnie lepsze wyniki finansowe. 

Obecnie pojazdy wyposażone są w systemy wspomagające 
pracę kierowcy i zmniejszające ryzyko wypadków lub łagodzące ich 
skutki.  Jednak wszystkie te systemy nie wyeliminują ogniwa decy-
zyjnego jakim jest człowiek. 

Przez lata pracowano nad zwiększeniem bezpieczeństwa w 
transporcie, głównie nad poprawą techniczną i normatywną. 

W 1999 roku powstała pierwsza Polska Norma dotycząca sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dalsze prace 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego doprowadziły do powstania 
serii norm PN-N 18000 odnoszących się do wymagań systemu 
zarządzania bhp. 

1. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEJ FIRMY 
TRANSPORTOWEJ 

Badana firma prowadzi usługi przewozu osób krajowe i zagra-
niczne, posiada własny tabor autobusowy i bazę z zapleczem 
warsztatowym zlokalizowaną na terenie województwa lubelskiego. 
Zatrudnia około 80 osób i klasyfikuje się jako małe przedsiębior-
stwo.  

Do realizacji działalności turystyczno- przewozowej firma wyko-
rzystuje własny zasób autokarowy, który składa się z ponad 20 
autokarów wysokiego standardu znanych marek takich jak: Neo-
plan, Bova, Man, Mercedes i Volvo.  

Na terenie swojej bazy transportowej, firma posiada własny 
warsztat naprawczy, gdzie dokonuje się przeglądów stanu technicz-
nego użytkowanych autokarów oraz niezbędnych napraw. Firma 
korzysta również z profesjonalnych serwisów producentów autoka-
rów jakie posiada. 

W bazie autobusowej garażowane, obsługiwane i naprawiane 
są pojazdy używane do przewozu osób. Przeglądając tabor oraz 

liczbę zaistniałych zdarzeń można zauważyć, że pomimo niewielkiej 
ilości posiadanych pojazdów, dość często dochodziło do kolizji lub 
wypadku. W samej bazie gdzie znajduje się warsztat samochodowy, 
nie odnotowano żadnych uszczerbków na zdrowiu pracowników 
spowodowanych wypadkiem przy pracy. 

Ilość pojazdów prezentuje tab.1, w której przedstawiono skład 
taboru autobusowego analizowanej firmy transportowej. 

Tab. 1. Charakterystyka taboru badanej firmy w roku 2015 
Marka autobusu Ilość 

Volvo2 7 

MAN 8 

BOVA 4 

NEOPLAN 1 

MERCEDES 1 

VW  3 

Na każdym etapie pracy kierowcy mogą wystąpić zagrożenia o 
innym charakterze. Największym zagrożeniami bezpośrednio zwią-
zanymi z pracą kierowcy są zdarzenia drogowe. Pierwszym etapem 
analizy jest ustalenie częstości ich występowania. 

Na rys. 1 przedstawiono liczbę zdarzeń drogowych z udziałem 
autobusów analizowanej firmy w latach 2011-2015. W całym bada-
nym okresie ilość zdarzeń w zasadzie zmniejsza się z upływem lat i 
w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 11 w 
2011r., 8 w 2012r., 10 w 2013r., 5 w 2014r., oraz 6 w 2015r. 

 

 
Rys. 1. Liczba zdarzeń drogowych z udziałem autobusów analizo-
wanej firmy w latach 2011-2015. 

 
Na terenie samej bazy autobusowej kluczowym stanowiskiem 

pracy jest stanowisko obsługowo-naprawcze. W tym obszarze 
działania prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest naj-
większe. Stanowisko to dzieli się na: stanowiska powierzchniowe z 
dwoma kanałami, stanowisko kanałowe, stanowisko podnośnikowe 
oraz stanowisko najazdowe. Pracownicy podczas pracy w kanałach 
narażeni są na takie czynniki jak: skrępowanie ruchu, niewystarcza-
jąca wentylacja, podtrucie spalinami, złe oświetlenie oraz możliwość 
wpadnięcie do kanału. [1] 
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2. ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM 

Podstawowym narzędziem pracy kierowcy jest kierowany przez 
niego pojazd. Rodzaj pojazdu decyduje o charakterze jego pracy. 
Działania kierowcy można podzielić na etapy:  
– przed rozpoczęciem jazdy - sprawdzanie stanu technicznego 

pojazdu, stanu wyposażenia, 
– podczas jazdy - dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów 

lub towaru oraz innych użytkowników drogi, przestrzeganie od-
powiednich przepisów dotyczących jazdy, ewentualne udziela-
nie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,  

– po zakończeniu jazdy – sprawdzenie stanu technicznego 
pojazdu, uzupełnienie wymaganej dokumentacji, zgłoszenie 
dyspozytorowi zauważonych usterek. 
Kierowcy przejeżdżając tysiące kilometrów narażają się na 

utratę zdrowia lub życia. Zagrożenia te, występują w różnych czyn-
nikach. Pierwszym z nich są czynniki mogące powodować wypadki, 
zalicza się do nich: upadek na tym samym poziomie, przygniecenie, 
które może wystąpić podczas wymiany koła, pochwycenie np. przez 
elementy silnika przy obsłudze codziennej i drobnych naprawach, 
występujące elementy ostre, chropowate i wystające, uderzenie 
przez spadające przedmioty, takie jak bagaże umieszczone nad 
głowami pasażerów, potrącenie przez inne środki transportu, wypa-
dek drogowy, agresja pasażera, pożar, wybuch i inne. 

Kolejnymi czynnikami zagrażającymi kierowcy, są czynniki fi-
zyczne, biologiczne oraz chemiczne i pyły. Wśród nich występuje: 
hałas emitowany przez pojazdy, wysokie temperatury, substancje 
chemiczne, pyły, wirusy zapalenia wątroby typu B, C i D wirusy 
grypy (typ A, B, C) i inne. 

Czynniki ergonomiczne i psychiczne występują zwłaszcza u 
starszych pracowników. Należą do nich głównie: przeciążenia na-
rządów ruchu i wzroku, obciążenia psychiczne (stres) oraz zmienne 
warunki atmosferyczne, mogą wystąpić również zagrożenia związa-
ne z mobingiem. 

Warunki, w jakich pracuje kierowca, takie jak oświetlenie, tem-
peratura, czystość powietrza, hałas czy drgania zależą od stanu 
technicznego pojazdu i jego wyposażenia. Mogą wystąpić zagroże-
nia spowodowane długim pozostawaniem w pozycji siedzącej, 
nadmiernymi drganiami, brakiem klimatyzacji (zwłaszcza ogrzewa-
nia) w kabinie, uczestniczeniem w intensywnym ruchu drogowym 
oraz uciążliwościami związanymi z nadmiernym hałasem ulicznym, 
spalinami samochodowymi, zatłoczonymi ulicami. Męcząca jest też 
monotonia rutynowych czynności przy konieczności skupienia uwagi 
na warunkach drogowych czy konieczność częstego i długiego 
przebywania poza domem. 

Zagrożenia o charakterze społecznym związane są z faktem, 
że praca kierowcy (zwłaszcza autobusu) wiąże się nieodłącznie z 
koniecznością częstych kontaktów z ludźmi zarówno we własnym 
przedsiębiorstwie jak również kontrahentami i przede wszystkim 
pasażerami. Z częstych kontaktów z ludźmi może wynikać ryzyko 
konfliktów, zwłaszcza w sytuacjach awarii pojazdu czy niespodzie-
wanych przerw w podróży. 

Zgodnie z definicją w normie PN-N 18002:2011 ryzyko zawo-
dowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń wiązanych z wykonywaną pracą powodujące straty, w 
szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków 
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w 
środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.[4]. 

3. ELEMENTY SYSTEMU BHP W PRACY KIEROWCY 
AUTOBUSU 

3.1. Identyfikacja zagrożeń 

Pełna identyfikacja zagrożeń obejmuje prześledzenie wszyst-
kich możliwości zaistnienia zdarzeń mogących nieść straty mate-
rialne lub niekorzystne skutki zdrowotne. Określić należy czynniki 
mogące spowodować zagrożenie np.: 
– elemfnty mogące powodować wypadki: 
– czynniki fizyczne, 
– czynniki chemiczne i pyły, 
– czynniki biologiczne, 
– czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organi-

zacją pracy.[5]. 
Do każdej grupy czynników przyporządkowuje się możliwe za-

grożenia (wskazane w rozdziale 2) i dla każdego zidentyfikowanego 
zagrożenia należy podać potencjalne jego źródło (przyczynę) i 
możliwe skutki a następnie przeprowadza ocenę ryzyka jedną z 
proponowanych metod np. ocena ryzyka przy pomocy wskaźnika 
ryzyka Risk Score, wstępna analiza zagrożeń PHA, ocena ryzyka 
przy pomocy analizy bezpieczeństwa pracy JSA czy też metoda 
oceny ryzyka wg normy PN-N-18002:2011. Ocenę ryzyka zawodo-
wego wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których 
ocena nie była wykonywana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy 
została wprowadzona zmiana, która mogła wpłynąć na zmianę 
poziomu ryzyka. 

Badanie dokumentacji firmy wykazało, że najczęstszą przyczy-
ną wypadków były błędy kierowców, zarówno pracowników firmy jak 
również innych użytkowników dróg. 

Analizując tabor oraz liczbę zaistniałych zdarzeń można zau-
ważyć, że pomimo niewielkiej ilości posiadanych pojazdów, dość 
często dochodziło do niepożądanego incydentu, kolizji lub też wy-
padku. O ile w analizowanej firmie dochodziło do wypadków z 
udziałem autobusów, w których poszkodowani byli ludzie oraz 
uszkodzono pojazdy, o tyle w samej bazie gdzie znajduje się warsz-
tat samochodowy, nie odnotowano żadnych uszczerbków na zdro-
wiu pracowników spowodowanych wypadkiem przy pracy. 

3.2. Przykładowa analiza ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 

Analiza ryzyka zawodowego jest procesem, w którym identyfi-
kuje się zagrożenia związane z wykonywaną pracą, szacuje ryzyko 
wynikające z prawdopodobieństwa ich wystąpienia i stopnia zagro-
żenia jaki reprezentują. W przypadku przekroczenia akceptowalne-
go poziomu ryzyka podejmowane są decyzje o potrzebie i rodzaju 
działań eliminujących ryzyko lub ograniczających je do akceptowal-
nego poziomu (Rys. 2).[4]. 

 

 
Rys. 2. Przebieg analizy ryzyka zawodowego. 

Decyzję o przyjęciu ryzyka lub konieczności zastosowania od-
powiednich środków w celu jego redukcji wiąże się z ustaleniem 
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kryteriów oceny. Kryterium, które jest podstawą podejmowania 
decyzji o akceptacji ryzyka lub konieczności jego obniżenia są 
wymagania obowiązujących przepisów i norm technicznych. 

W metodzie podanej w normie PN-N 18002:2011 korzysta się z 
dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków) występu-
jących na stanowisku pracy zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z 
jakim następstwa te (urazy, choroby) mogą wystąpić. Szacowanie 
zarówno ciężkości następstw jak i ciężkości ich wystąpienia określa 
na trzech poziomach: małym, średnim i dużym dla każdego wystę-
pującego zagrożenia zgodnie z tabelą Tab. 2. 

 
Tab. 2. Szacownie ryzyka w skali trójstopniowej [4] 

Prawdopodobieństwo  
Ciężkość następstw 

Mała Średnia Duża 

Mało prawdopodobne małe - 1 małe - 1 średnie - 2 

Prawdopodobne małe - 1 średnie - 2 duże - 3 

Wysoce prawdopodobne średnie - 2 duże - 3 duże - 3 

Norma PN-N-18002 zaleca podejmowanie niezbędnych działań 
zapobiegawczych w zależności od poziomu określonego ryzyka, 
które przedstawia (w przypadku skali trójstopniowej) tabela 3. Nor-
ma PN-N 18002 pozwala też na stosowanie skali pięciostopniowej 
w określaniu poziomu ryzyka. 

 
Tab. 3. Działania zapobiegawcze [4] 

Poziom 
ryzyka 

Wartościowanie 
ryzyka 

Niezbędne działania 

Duży Niedopuszczalne 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już 
wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia 
należy podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie 
środków ochronnych). Planowana praca nie może 
być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka 
zawodowego do poziomu dopuszczalnego. 

Średni 

Dopuszczalne 

Zalecane jest zaplanowanie podjęcia działań, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowe-
go.  

Mały 
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe 
pozostanie co najwyżej na tym samym poziomie. 

 
Przykładowa ocena ryzyka dla stanowiska - kierowca autobu-

su: 
1) zagrożenie – uderzenie przez spadające przedmioty rozumiane 

jako zdarzenie spowodowane przez spadające przedmioty wy-
posażenia samochodu i używane narzędzia oraz bagaże lub 
przedmioty przewożone przez pasażerów, 
– ciężkość następstw – średnia (potłuczenia, guzy, siniaki, 

skaleczenia, otarcia naskórka, złamania, zgniecenia)  
– prawdopodobieństwo – mało prawdopodobne (nie odnoto-

wano takiego przypadku na przestrzeni ostatnich kilku lat) 
W przypadku 1 ryzyko określone zostało jako małe (poziom 1) 

co w zasadzie nie powoduje konieczności prowadzenia działań 
zmniejszających ryzyko dla tego zagrożenia. Wartość ryzyka zawo-
dowego określono jako dopuszczalne. 
2) zagrożenie – hałas rozumiany jako hałas emitowany przez 

autobus i inne pojazdy podczas ruchu oraz pasażerów, 
– ciężkość następstw – mała (uciążliwość w pracy, możliwość 

uszczerbku słuchu). 
– prawdopodobieństwo – prawdopodobne (czasami występują 

w czasie jazdy okresy wzmożonego hałasu, nie jest on jed-
nak w większości przypadków odczuwany przez kierowców 
jako szczególnie uciążliwy). 

W przypadku 2 ryzyko określone zostało – podobnie jak w 
przypadku 1 – jako małe (poziom 1) co również nie powoduje ko-
nieczności prowadzenia działań zmniejszających ryzyko dla tego 
zagrożenia. Wartość ryzyka zawodowego określono także jako 
dopuszczalne. 

3) zagrożenie – wypadek komunikacyjny rozumiany jako zderzenie 
z przemieszczającym się pojazdem lub nieruchomym obiektem. 
– ciężkość następstw – duża (ewentualność kalectwa, śmier-

ci) 
– prawdopodobieństwo - prawdopodobne (firma odnotowywa-

ła od 5 do 11 wypadków komunikacyjnych rocznie przez 
ostatnich 5 lat), 

W przypadku 3 ryzyko jest określone jako duże (poziom 3). 
Dopuszczalność ryzyka zawodowego jest określone jako niedo-
puszczalne. Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już 
wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć 
natychmiast. Planowanej pracy nie należy rozpoczynać do czasu 
zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. [4]. 

Należy zastosować mechanizmy kontrolne i środki profilaktycz-
ne w celu zmniejszenia ilości wypadków lub ich wyeliminowania, 
taki jak np. szkolenie kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy, 
przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących w ruchu 
drogowym m.in. zasady ograniczonego zaufania, zasady zachowa-
nia szczególnej ostrożności, zapewnienie pełnej sprawności pojaz-
du poprzez terminowe przeglądy, właściwą konserwację i bieżące 
naprawy. Warto też przeanalizować sposób i styl jazdy kierowców w 
firmie w aspekcie tendencji do nadmiernego ryzyka przy wykonywa-
niu manewrów na drodze jak i nadmiernej szybkości jazdy bez 
sensownego uzasadnienia. Wskazane jest zwiększenie świadomo-
ści kierowców, że absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo, 
zarówno własne jak i pasażerów. 

Zgodnie z wymogami prawa ocenę ryzyka należy udokumen-
tować. Dokumentacja taka powinna zawierać elementy pozwalające 
na wykazanie, że ocena ryzyka została przeprowadzona i w jaki 
sposób, jakie wymagania, normy lub zalecenia miały miejsce pod-
czas oceny. Ponadto należy zaznaczyć, że uwzględniono wymaga-
nia dla szczególnie narażonych grup pracowników oraz jakie są 
zalecenia odnośnie środków, jakie należy podjąć w celu dalszego 
ograniczenia ryzyka i jakie podjęto ustalenia odnośnie przeglądu i 
aktualizacji oceny ryzyka. Należy wziąć pod uwagę, że dokumenta-
cja oceny ryzyka zawodowego powinna spełniać co najmniej wyma-
gania zawarte w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów 
bhp. 

3.3. Propozycje zmian poprawiających system 
bezpieczeństwa na drogach. 

Błędy infrastruktury drogowej to jedna z głównych przyczyn 
powstawania wypadków drogowych i ich ciężkości (liczba rannych i 
zabitych). W raportach powypadkowych stan infrastruktury drogowej 
rzadko podawany jest jako bezpośrednia przyczyna wypadków, 
jednak to nieprawidłowości na drogach (m. in. w kształtowaniu i 
zarządzaniu infrastrukturą drogową) sprzyjają popełnianiu przez 
uczestników ruchu błędów, stając się tym samym bardzo ważną, 
pośrednią przyczyną wypadków. Istotne zagrożenie stwarzają także 
przeszkody w otoczeniu dróg, potęgując skutki wypadków. [6] 

Sytuacja na drogach oraz ilość zdarzeń drogowych pokazała, 
że obecny system bezpieczeństwa wymaga pewnych zmian, które 
mogą poprawić jego stan na lepszy. Podstawą polepszania bezpie-
czeństwa drogowego są w pierwszym rzędzie działania doskonalą-
ce obecną infrastrukturę drogową. 

Stan dróg jest jedną z przyczyn wypadków na drogach. W celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa można za-
stosować szereg nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicz-
nych. Przykładowym rozwiązaniem może być powszechne malowa-
nie znaków poziomych i linii pasów jezdni farbą fotoluminescencyj-
ną. Dzięki takiemu zabiegowi znacząco poprawiłaby się ich widocz-
ność w nocy. Dodatkowym unowocześnieniem tego rozwiązania jest 
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możliwość zastosowania farby elektroluminescencyjnej czy nałado-
wania farby światłem wydzielanym przez oświetlenie uliczne. 

Można rozważyć malowanie na jezdni odpowiednich znaków 
jak np. płatek śniegu, który ukazywałby się na powierzchni drogi w 
momencie spadku temperatury, ostrzegając tym samym kierowcę o 
możliwym wystąpieniu oblodzenia. 

Z pewnością najlepszym rozwiązaniem poprawiającym bezpie-
czeństwo na drodze byłby system, który stale monitoruje sytuację 
na drodze. W przypadku korków, wypadku lub innego zdarzenia 
system wyświetlałby odpowiednią informację ostrzegającą pozosta-
łych kierowców o tym zdarzeniu. 

Do tej pory od dróg, znacznie szybciej rozwijają się pojazdy. 
Według danych statystycznych pojazd stosunkowo rzadko jest 
główną przyczyną zdarzenia drogowego, jednak często jego stan 
techniczny znacząco wpływa na ciężkość wypadku. w Polsce naj-
częstszą przyczyną wypadków były przede wszystkim braki w 
oświetleniu i usterki układu hamulcowego stanowiąc ponad 76 % 
wskazanych przyczyn (dane za 2011 r., Rys. 3).[6]. 
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Rys. 3. Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu.[6] 
 
Wskazane byłoby przeanalizownie możliwości zwiększenia lub 

zmodernizowania oświetlenia bryły pojazdu poprawiając jego wi-
doczność. Można rozważyć potrzebę wprowadzenia nadzoru nad 
prawidłowością działania oświetlenia i jego kompletnością np. po-
przez wprowadzenie odpowiedniej procedury nakazującej kontrolę 
układu hamulcowego, oświetlenia i ogumienia przed każdym wyjaz-
dem z bazy. 

Problemem do jak najszybszego rozwiązania jest niska kultura 
techniczna, która przekłada się na zaniedbania stanu technicznego 
pojazdów, zwłaszcza w zakresie elementów wpływających na bez-
pieczeństwo np. hamulców, oświetlenia, amortyzatorów, układu 
kierowniczego, ciśnienia w oponach.[6], 

Technologia pozwala na doskonalenie konstrukcji autobusów 
oraz materiałów z jakich są wykonywane. Powszechnie do budowy 
autobusów używa się takich materiałów jak aluminium czy stal, a 
ramy pojazdów są spawane. W celu poprawy bezpieczeństwa, 
zastosowanie mogłyby mieć tworzywa z włókna szklanego lub 
kompozytów. Są to materiały lekkie a zarazem wytrzymałe. Zastą-
pienie tym materiałem aluminium mogłoby zmniejszyć zagrożenie 
jakie powstaje np. w przypadku kolizji, w wyniku której poszycie 
aluminiowe może ulec rozdarciu, a powstałe w ten sposób ostre 
krawędzie mogą zagrozić kierowcy oraz pasażerom. 

Wnętrza autobusów powinny być projektowane tak aby zapew-
nić bezpieczeństwo pasażerom oraz kierowcy. W celu poprawy ich 
bezpieczeństwa powinno się stosować odpowiednie konstrukcje 

zmniejszające obciążenia działające na pasażerów i w razie potrze-
by stanowiące dodatkową ochronę. Jednym z takich działań jest 
wprowadzenie stref zgniotu w częściach czołowych i tylnych pojaz-
dów. Obecnie w autobusach takie strefy nie występują.  

PODSUMOWANIE 

Zagadnienia bezpieczeństwa powinno być zawsze priorytetem 
w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Ocena ryzyka zawodowego 
powinna stać się podstawowym instrumentem wykorzystywanym 
przez pracodawców w celu skutecznego zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia i życia pracowników. To wszystko powoduje, 
że należy intensyfikować wszelkie działania w celu poprawy bezpie-
czeństwa w szeroko rozumianym obszarze określanym jako trans-
port drogowy. Wsparcia potrzebują zwłaszcza prywatni właściciele 
niewielkich firm transportowych, którzy nie zatrudniają na co dzień 
specjalistów od bezpieczeństwa i analizy ryzyka. Proponowane 
działania profilaktyczne mają na celu obniżenie poziomu ryzyka do 
akceptowalnego lub utrzymania ryzyka na poziomie akceptowal-
nym. 

Przedstawione zostały zagadnienia związane z analizą ryzyka 
zawodowego na przykładzie stanowiska kierowcy autobusu metodą 
podaną w normie PN-18002:2011. Przedstawione przykłady nie 
wyczerpują dostępnych możliwości identyfikacji zagrożeń, sposobu 
przeprowadzania analizy ryzyka i wprowadzania działań profilak-
tycznych, ale mogą stanowić podpowiedź lub wskazówkę dla tych, 
którzy nie dysponują wystarczającą wiedzą w omawianym zakresie.  
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Road safety in bus transport 

The paper presents the problems of safety of bus 

transport in the small business people and a sample analysis 

of selected hazards for the driver in accordance with the 

requirements of PN-N-18002:2011. Propose the introduction 

of no-improvement of road infrastructure that could improve 

road safety.  
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