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PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W LOGISTYCE TRANSPORTU DROGOWEGO 

 

W artykule zostały podjęte rozważania nad problematyką bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego. Opisano stan 

bezpieczeństwa w samochodowym ruchu drogowym. Dodatkowo zaprezentowano dane ankietowe zobrazowane w postaci wy-

kresów i tabel, a następnie poddano je analizie. 

 

WSTĘP 

Transport to jeden z głównych sektorów gospodarki, mający za 
zadanie zapewnienie funkcjonowania różnych dziedzin życia każ-
dego kraju. Niestety coraz częściej kojarzony jest on z potencjalnym 
zagrożeniem. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważnym ele-
mentem w mobilności społeczeństwa. Spośród wszelkich gałęzi 
transportu za najbardziej niebezpieczny uważa się transport dro-
gowy, bowiem to on niesie ze sobą największe straty wyrażone ilo-
ścią zabitych i rannych. Szacuje się, że ponad 90% wszystkich ofiar 
śmiertelnych w transporcie jest wynikiem wypadków drogowych. Co 
roku na drogach państw Unii Europejskiej ginie ponad 40 tys. ludzi, a 
1,7 mln zostaje rannych. Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym 
w Polsce jest dwukrotne wyższe niż w innych państwach UE. Na 100 
wypadków w Polsce ginie 10 osób, podczas gdy np. w Niemczech, 
gdzie na drogach jest trzy razy więcej pojazdów giną 2 osoby.  

W artykule opisano zagadnienie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz dokonano krótkiego przeglądu przyczyn wpływających na 
wypadkowość na drogach. Kolejno ukazane zostały wyniki badań an-
kietowych przeprowadzone na grupie 96 kierowców. Pytania sonda-
żowe dotyczyły czynników, które mają znaczący wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Całość wyników podsumowano odpo-
wiednimi wnioskami. 

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE  
DROGOWYM  

1.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

Korzenie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w Polsce sięgają XIX w., kiedy to obowiązywały przepisy po-
rządkowe odnoszące się głównie do ruchu pojazdów w miastach. Do-
tyczyły one m.in. uprzywilejowania niektórych rodzajów pojazdów.  

Korzystanie z powszechnego prawa do użytkowania drogi, jak 
i uczestniczenia w ruchu powinno być ujęte w określone ramy prawne 
i obejmować wszystkich uczestników ruchu drogowego. O zakłóce-
niu bezpieczeństwa oraz porządku mówi się w stosunku do działania, 
które zagraża albo narusza pewien rzeczywisty i konkretny układ sto-
sunków międzyludzkich [1].  

Obowiązek konkretnego zachowania się uczestnika ruchu na 
drogach publicznych wynika z przepisów prawa, które określają jak 
postępować w pewnych sytuacjach w ruchu drogowym. Działania 
uczestnika ruchu wynikają również z reguł zawodowych i zwyczajów 
wywodzących się z zasad współżycia społecznego, w tym przypadku 
– zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych. 

Ustawa o ruchu drogowym nie definiuje dokładnie pojęć bezpie-
czeństwa oraz porządku w ruchu drogowym. Definicję taką podaje K. 
Rajchel: „bezpieczeństwo ruchu w znaczeniu materialnym, to tak stan 

faktyczny na drogach publicznych, który umożliwia ogółowi użytkow-
ników dróg – bez narażenia z jakiejkolwiek przyczyny normalne funk-
cjonowanie lokomocji, a w szczególności zachowanie życia, mienia 
oraz korzystanie przez jednostki z przysługujących praw podmioto-
wych” [4]. 

Bezpieczeństwo to „stan niezagrożenia określonych dóbr, a bez-
pieczeństwo ruchu drogowego to ustanowiony formalnie zespół gwa-
rancji powodujących dla uczestnika ruchu niezagrożenie jego dóbr” 
[3]. 

Bezpieczeństwo transportu samochodowego dzieli się na klika 
podsystemów. Uwzględnić tu można bezpieczeństwo środków trans-
portu, uczestników ruchu drogowego, ruchu drogowego oraz przewo-
żonych ładunków. 

1.2. Przyczyny wypadków drogowych 

Działania zmierzające do zredukowania liczby wypadków drogo-
wych jak również ich skutków będą skuteczne tylko wówczas, gdy 
dobór środków i form przeciwdziałania zostanie oparty na szczegóło-
wej analizie przyczyn tego zagrożenia. Ważne jest zatem dokładne 
poznanie przyczyn wypadków, gdyż od tego będzie zależała skutecz-
ność i efektywność działalności podejmowanej w ramach ochrony 
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym [2]. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to dość złożony i interdy-
scyplinarny problem. Wypadki drogowe mogą być spowodowane 
wieloma czynnikami m.in. natężeniem ruchu, liczbą pojazdów, roz-
wiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Najprościej można stwier-
dzić, iż bezpieczeństwo ruchu drogowego w określonych warunkach 
to funkcja działania systemu: człowiek – pojazd - droga. 

Niewątpliwe najistotniejszym elementem układu, a zarazem sta-
nowiącym najbardziej zawodną jego część jest człowiek. Trudno jest 
bowiem przewidzieć zachowanie człowieka, biorąc pod uwagę jego 
skomplikowaną istotę. Człowiek – uczestnik ruchu drogowego, może 
być definiowany w trojaki sposób: pasażer, pieszy, kierujący pojaz-
dem. 

Analizując przyczyny wypadków z winy kierującego pojazdem 
można stwierdzić, iż najczęściej dochodzi do nich przez: 
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 
– nieprzestrzeganie pierwszeństwa pojazdu, 
– nieprawidłowe wyprzedzanie, 
– nieprawidłowe omijanie, 
– nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, 
– jazda po niewłaściwej stronie drogi, 
– niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, 
– jazda pod wpływem alkoholu. 
 



I 

Logistyka 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 1537 
 

2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO 
JAZDY W ŚWIETLE BADAŃ 

W badaniach ankietowych wzięło udział 90 kierowców korzysta-
jących z usług wybranych rzeszowskich Stacji Kontroli Pojazdów. 
Przeprowadzone badanie swym zasięgiem obejmowało mieszkań-
ców Rzeszowa. Respondentami byli mężczyźni i kobiety prowadzący 
pojazdy zarówno osobowe jak i ciężarowe. Wypełniali oni kwestiona-
riusz samodzielnie. Ankietowani odpowiadali na 14 zamkniętych py-
tań sondażowych. Najważniejsze informacje, które postanowiono 
uzyskać przy użyciu ankiety to: 
– określenie doświadczenia i stażu kierowcy, 
– wpływ wybranych czynników zagrożenia na zachowania kie-

rowcy, 
– stopień przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, 
– określenie najczęstszych zagrożeń podczas prowadzenia po-

jazdu, 
– najczęściej popełniane przez kierowców błędy, 
– wpływ GPS na bezpieczeństwo jazdy, 
– określenie najskuteczniejszych metod na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa w samochodowym ruchu drogowym. 
Pierwsze pytanie sondażu dotyczyło wieku respondentów.  

W badaniach ankietowych zgodnie z założeniem ankietera wzięli 
udział mężczyźni i kobiety między 20 a >60 rokiem życia (tab. 1). 
 

Tab. 1. Podział respondentów ze względu na wiek [5]  
Wiek Liczba ankietowanych 

20-30 lat 14 

31-40 lat 23 

41-50 lat 28 

51-60 17 

>60 lat 8 

Suma 90 

 
Drugie pytanie w kwestionariuszu ankietowym różnicowało re-

spondentów pod względem płci (tab. 2). 
 

Tab. 2. Zestawienie respondentów objętych ankietą [5] 
Płeć Liczba  

ankietowanych 

Kobieta 16 

Mężczyzna 74 

Suma 90 

 
W dalszej kolejności, zamieszczono pytanie pozwalające zróż-

nicować respondentów pod względem wykształcenia (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Podział respondentów ze względu na wykształcenie [5] 

 
Następne pytanie różnicowało ankietowanych kierowców pod 

względem rodzaju prowadzonego pojazdu. Szczegółowe dane pre-
zentuje zestawienie zebranych danych na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Podział respondenów ze względu na rodzaj prowadzonego 
pojazdu [5] 

 
Odpowiedź na kolejne pytanie dotyczyło doświadczenia kierow-

ców w prowadzeniu pojazdów samochodowych (rys. 3). 
 

 
Rys. 3. Podział respondentów ze względu na doświadczenie w pro-
wadzeniu pojazdu [5] 

 
Następne pytanie odnosiło się do umiejętności prowadzenia po-

jazdu przez respondentów (rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Opinie respondentów na temat swoich umiejętności 
w prowadzeniu pojazdu względem pytania: Czy oceniasz swoje 
umiejętności prowadzenia pojazdu na tyle pewnie, żeby uważać się 
za dobrego kierowcę? [5] 

 
Kolejne pytanie służyło pozyskaniu informacji na temat stanu 

polskich dróg. (rys. 5). 
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Rys. 5. Stan polskich dróg w opinii respondentów [5] 

 
Kolejna grupa pytań dotyczyła przepisów drogowych względem 

ich łamania i przestrzegania (rys. 6). 
 

 
Rys. 6. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego względem 
pytania: Czy łamiesz przepisy ruchu drogowego? [5] 
 

Następne pytanie odnosiło się do ograniczeń prędkości w tere-
nie zabudowanym (rys. 7).  

 

 
Rys. 7. Stosowanie się do ograniczeń prędkości na terenie zabudo-
wanym względem respondentów [5] 
 

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło zapinania przez ankietowa-
nych kierowców pasów bezpieczeństwa (rys. 8). 
 
 

 
Rys. 8. Zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy [5] 

 
Kolejno zapytano respondentów o prowadzenie pojazdu po spo-

życiu alkoholu (rys. 9). 
 

 
Rys. 9. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu względem re-
spondentów [5] 

 
Następne pytanie dotyczyło nawigacji GPS. Ankietowanych za-

pytano o to, czy używają jej podczas jazdy (rys. 10).  
 

 
Rys. 10. Używanie nawigacji GPS podczas jazdy przez responden-
tów [5] 

 
Celem kolejnego pytania była chęć poznania opinii na temat naj-

częstszych przyczyn wypadków drogowych. Uzyskane dane procen-
towe zostały zobrazowane za pomocą wykresu widocznego na rys. 
11. 

 

 
Rys. 11. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w opinii an-
kietowanych [5] 
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Na koniec zapytano ankietowanych jaka wg nich jest najlepsza, 

najbardziej skuteczna metoda działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w samochodowym ruchu drogowym (rys. 12). 

. 

 
Rys.12. Najskuteczniejsza metoda na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa jazdy w opinii ankietowanych [5] 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego pozwoliły na uzyskanie istotnych wyników. 
Znaczna liczba ankietowanych to doświadczeni kierowcy, z co naj-
mniej 10 letnim stażem (28,1%). Niewielkie doświadczenie w zakre-
sie jazdy samochodem (prawo jazdy krócej niż rok) ma zaledwie 
6,3% ankietowanych biorących udział w badaniu. W wyniku tego wy-
niki respektować można w wysokim stopniu wiarygodności. 

Stan nawierzchni drogi jest niezwykle istotny pod kątem wystę-
pujących wypadków i kolizji. W wypadkach drogowych w Polsce ginie 
dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE (np. w Niemczech, 
Francji). Ponad połowa ankietowanych uważa, że polskie drogi są w 
złym stanie technicznym. Z pewnością jest to jeden  
z głównych czynników, który przyczynia się do bezpieczeństwa na 
polskich drogach. 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo 
jest znajomość przepisów ruchu drogowego. W świetle przedstawio-
nych badań niestety zauważyć można, że nawet doświadczeni kie-
rowcy popełniają błędy naruszając przepisy i tym samym zaburzają 
bezpieczeństwo na drodze. Każdy incydent, przekroczona prędkość, 
złamany zakaz może okazać się bezpośrednim narażeniem na wła-
sne bezpieczeństwo oraz innych użytkowników ruchu drogowego. 
Najczęstszym powodem łamania przepisów względem ankietowa-
nych był pośpiech.  

Prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem alkoholu jest niedo-
puszczalnym, lecz bardzo częstym zjawiskiem wśród kierowców. 
Większość zapytanych zaprzeczyła temu, jednak niepokoi fakt, że 
prawie 23% respondentów przyznało, że w przeszłości dokonała tego 
czynu. 

Zapinanie pasów to jedna z podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa podczas jazdy samochodem. Pamiętać o tym powinni nie tylko 
kierowcy, ale także pasażerowie. Zdecydowana większość ankieto-
wanych deklaruje, że zapina pasy bezpieczeństwa na miejscu kie-
rowcy, natomiast 41% ankietowanych przyznało, że robi to bez 
względu na zajmowane miejsce podczas jazdy. 

W wyniku dużej wypadkowości na polskich drogach powinno 
wdrażać się pewne rozwiązania, które mają na celu minimalizację jej 
występowania. Istnieje wiele skutecznych metod poprawy bezpie-
czeństwa na drogach. Wśród nich wyróżnić można m.in. zwiększenie 
kar za przestępstwa i przekroczenia drogowe, limity prędkości, pod-
niesienie jakości oznakowania dróg oraz ponowne szkolenia dla ka-
ranych wcześniej kierowców. 
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The problems of safety in logistics of the road traffic  

The article presents some reflections on the problem of 

safety in logistics of the road traffic. Described the state of 

safety in the motor traffic. In addition, the survey was carried 

out and pictured in graphs and schedules form and then sub-

jected to analysis, were presented there.  
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