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BEZPIECZE�STWO SYSTEMU  
CZŁOWIEK-POJAZD-OTOCZENIE (C-P-O)  

W RUCHU DROGOWYM 

Streszczenie 
Ruch drogowy jest to system, który zdeterminowany jest przez współdziałanie trzech elementów : 

człowiek–pojazd–otoczenie (C-P-O). Zarz�dzanie bezpiecze�stwem w tym systemie jest to zbiór 
działa� podejmowanych w celu utrzymywania bezpiecze�stwa ruchu drogowego na wybranym 
poziomie lub w celu jego poprawy. 

W artykule przedstawiono analiz� bezpiecze�stwa systemu C-P-O oraz zwrócono uwag� na relacj�
bezpiecze�stwa w ruchu drogowym z systemem C-P-O. Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
elementów C-P-O warunkuje zapewnienie pełnego bezpiecze�stwa. Wskazano na wpływ wadliwie 
działaj�cego systemu człowiek-pojazd- otoczenie na wypadki drogowe.

WST�P 
W problematyce o bezpiecze�stwie drogowym u�ywa si� poj�cia „system człowiek-

pojazd-otoczenie”. W ka�dym z elementów tego systemu mo�e dochodzi� do procesów i 
zdarze� niepo��danych, których konsekwencjami s� straty ponoszone przez człowieka. 
Poziom bezpiecze�stwa w systemie człowiek-pojazd-otoczenie zale�y od wielu czynników, a 
znaczn� grup� stanowi� czynniki decyduj�ce o mo�liwo�ci pojawienia si� zdarze�
niepo��danych, które nazywane s� zawodno�ci�. Skuteczno�� działa� na rzecz 
bezpiecze�stwa, wyra�ana stopniem obni�enia poziomu ryzyka, jest tym wi�ksza, im lepiej 
działania te s� zorganizowane (prowadzone w ramach tzw. systemu zarz�dzania 
bezpiecze�stwem).  

Celem artykułu jest analiza systemu człowiek-pojazd-otoczenie. Obszarem rozwa�a� jest 
analiza czynników decyduj�cych o stanie bezpiecze�stwa ruchu drogowego w ramach 
systemu C-P-O oraz wskazanie najbardziej zawodnych elementów tego systemu. 

1. CZYNNIKI WPŁYWAJ�CE NA BEZPIECZE�STWO RUCHU 
DROGOWEGO ZWI�ZANE Z RUCHEM POJAZDU 
Informacje o zamiarach produkcyjnych w odniesieniu do modeli samochodów nie s�

podawane przez �wiatowych producentów samochodów. Jednak�e wszyscy producenci 
wyznaj� wspólny pogl�d, �e samochód musi przede wszystkim zapewni� ochron�
�rodowiska, zwi�kszy� bezpiecze�stwo ludzi b�d�cych wewn�trz i na zewn�trz pojazdu, 
zwi�kszy� komfort jazdy, zmniejszy� konsumpcj� energii w procesie wytwarzania oraz w 
okresie u�ytkowania.  




���			��������

Nie ma jednoznacznej definicji okre�laj�cej tzw. „pojazd inteligentny”. Toyota proponuje 
nast�puj�c� definicj� pojazdu inteligentnego: „Samochód inteligentny to taki, który zapewni 
zwi�kszone bezpiecze�stwo ruchu bez zagro�enia dla �rodowiska a te zadania i stworzone 
przez siebie nowe b�d� osi�gane przez stosowanie najnowszych z nowych technik i 
technologii”. Definicja ta jest bardzo ogólna, poniewa� nie mówi o poje�dzie od strony 
rozwi�za� strukturalnych a jedynie okre�la wymagania, jakie nale�y stawia� takiemu 
pojazdowi od strony u�ytkowej [2,4].  

W pracy [4] podano uzasadnienie zastosowania okre�lenia „inteligentny” w odniesieniu 
do pojazdu : „Je�eli pojazd ma ujawni� cechy inteligencji, to nale�y dokona� w jego 
konstrukcji pewnych uzupełnie� oraz stworzy� odpowiednie �rodowisko pozwalaj�ce na 
ujawnienie si� tych cech”.  

Pojazd inteligentny powinien posiada� mo�liwo�ci postrzegania, rozumienia oraz 
zachowa� adaptacyjnych. Nadanie takich cech samochodowi mo�e nast�pi� w wyniku np. 
zautomatyzowania działania jego podstawowych układów. Dzisiejszy poziom rozwoju 
układów automatycznej regulacji, wykorzystuj�cych elektronik�, pozwala na stosowanie 
ró�nych urz�dze� działaj�cych automatycznie, tak�e do sterowania układami ruchu 
samochodu. Etapem rozwoju układów automatycznych jest wprowadzenie systemów 
zewn�trznych �ledz�cych sytuacj� na drodze. Systemy analizy otoczenia maj� na celu 
przekazanie danych o obiektach na drodze i ostrzeganiu o zaistniałej niebezpiecznej sytuacji. 
Układy bierne ograniczaj� si� w swoim działaniu do wy�wietlania takiej informacji, czynne 
za� ingeruj� w układy samochodu , zmieniaj�c jego pr�dko�� (przyspieszanie i hamowanie) a 
nawet poło�enie koła kierownicy [1,4]. Zwi�kszenie informacji przekazywanych kierowcy nie 
mo�e odbywa� si� bez dopasowania sposobu ich prezentacji do zdolno�ci przyjmowania ich 
przez człowieka.  

Współdziałanie człowiek-pojazd-otoczenie zdeterminowane jest wi�c przez wzajemn�
interakcj� (rys.1). Jest to powi�zanie mi�dzy cechami psychofizycznymi człowieka a jego 
reakcjami ruchowymi. Oznacza to sprawniejsze wykorzystanie istniej�cych sposobów 
przesyłu danych ( informacja na tablicy rozdzielczej wy�wietlana czytelnymi, jasnymi, cz�sto 
kolorowymi znakami, ułatwia ich wychwycenie i wzi�cie pod uwag� przy podejmowaniu 
decyzji). Wszystkie elementy decyduj�ce o wzajemnych funkcjach: człowiek-pojazd- 
otoczenie, maj� wpływ na stopie� wykorzystania przez kierowc� układów wewn�trznych 
pojazdów  oraz infrastruktury zewn�trznej.  

Rys. 1. Układ: człowiek- maszyna w systemie człowiek-pojazd-otoczenie [3]

Punktem wyj�cia w prowadzonych rozwa�aniach  jest analiza czynników decyduj�cych o 
stanie bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Czynniki wpływaj�ce na stan bezpiecze�stwa ruchu 
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drogowego to: kierowca – pojazd – droga. Kierowca wpływa na bezpiecze�stwo ruchu 
drogowego poprzez swoje zachowanie w ró�nych sytuacjach na drodze oraz sposób 
oddziaływania na pojazd. Pojazd wpływa na bezpiecze�stwo ruchu drogowego poprzez stan 
techniczny oraz wyposa�enie w elementy bezpiecze�stwa biernego i systemy bezpiecze�stwa 
czynnego. Droga natomiast jest jednym z elementów otoczenia oddziaływuj�cych na pojazd.  

2. KRYTERIA OCENY BEZPIECZE�STWA SYSTEMU CZŁOWIEK- 
POJAZD-OTOCZENIE (C-P-O) 
Poj�cie systemu człowiek-pojazd-otoczenie (C-P-O) jest poj�ciem powszechnie 

u�ywanym w nauce o bezpiecze�stwie ruchu drogowego. Stopie� bezpiecze�stwa w systemie 
człowiek- pojazd -otoczenie zale�y od ró�nych czynników, które decyduj� o mo�liwo�ci 
pojawienia si� zdarze� niepo��danych. 

Najbardziej zawodnym elementem systemu człowiek-pojazd-otoczenie jest czynnik 
ludzki. Prawdopodobie�stwo popełnienia okre�lonego bł�du przez człowieka zale�y w 
głównej mierze od czynników psychologicznych [3,5]:
– zdolno�� do koncentracji, 
– zdolno�� do podejmowania decyzji w sytuacjach deficytu czasu, 
– postawa wobec zdrowia i �ycia własnego i innych, 
– postawa wobec obowi�zuj�cych przepisów. 

Wa�n� grup� problemów bezpiecze�stwa w ruchu drogowym s� problemy techniczne, 
gdy� urz�dzenia techniczne stanowi� najliczniejsz� grup� �ródeł zagro�e� dla współczesnego 
człowieka. Problemy te s� rozwi�zywane przez in�ynierów ju� w fazie projektowania, a tak�e 
pó�niej, w fazie eksploatacji. Dotycz� szerokiej analizy stanu bezpiecze�stwa w systemie  

C-P-O, skuteczno�ci planowanych działa� na rzecz bezpiecze�stwa (dokonywanej 
poprzez analiz� ryzyka) oraz analizy przyczyn  wypadków drogowych [3,4]. 

Jednym z najwa�niejszych problemów bezpiecze�stwa jest przeprowadzenie 
odpowiednich analiz ryzyka, a wykonywane jest to w celu: 
– wskazania najbardziej niebezpiecznych fragmentów rozpatrywanego systemu C- P- O oraz 

faz jego funkcjonowania, 
– wskazania najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia ryzyka w celu poprawy 

bezpiecze�stwa w tym systemie, 
– dokonania racjonalnej oceny poziomu bezpiecze�stwa w rozpatrywanym systemie C-P-O 

przez organ zarz�dzaj�cy tym systemem oraz podj�cia przez ten organ decyzji,  czy ten 
poziom jest zadowalaj�cy, czy te� wymaga zmian. 
Działania na rzecz poprawy bezpiecze�stwa bez dokonania wcze�niej analizy ryzyka w 

systemie C-P-O s� na ogół mało skuteczne, a �rodki finansowe z tym zwi�zane s� du�e w 
stosunku do efektów. Działania te s� bowiem najskuteczniejsze i najta�sze, je�li s�
podejmowane w fazie projektowania systemu C- P- O i jego elementów, zwłaszcza urz�dze�
technicznych b�d�cych �ródłami zagro�e�. 

O mo�liwo�ci pojawienia si� strat w systemie C-P-O w okre�lonym czasie jego 
funkcjonowania �wiadczy poziom ryzyka, który zale�y od nast�puj�cych czynników [3,4,5]: 
a) decyduj�cych o mo�liwo�ci pojawienia si� zdarze� niepo��danych w tym systemie, czyli 

warunkuj�cych poziom zawodno�ci, 
b) decyduj�cych o poziomie zagro�e� powstaj�cych w wyniku pojawiaj�cych si� zdarze�

niepo��danych. 
Wiedza w zakresie niezawodno�ci umo�liwia: 

– wpływanie na poziom bezpiecze�stwa obiektu ( całego systemu C- P- O, urz�dzenia 
technicznego i jego elementów) przez odpowiednie zaprojektowanie jego struktury i cech, 

– wskazywanie najskuteczniejszych sposobów poprawy niezawodno�ci obiektu, 
– okre�lenie prawdopodobie�stwa wypełnienia przez obiekt jego wa�nej funkcji, 
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– przewidywanie potrzebnej liczby cz��ci zamiennych. 
Analiza niezawodno�ci jest prowadzona zwykle na modelach probabilistycznych, 

uwzgl�dniaj�cych w sposób jawny losowe rozrzuty cech rozwa�anego obiektu i losowo��
przebiegu zjawisk, które mog� prowadzi� do pojawiania si� zdarze� niepo��danych.  

Na przykład, w przypadku urz�dzenia technicznego na model jego niezawodno�ci mo�e 
składa� si� opis pocz�tkowego stanu technicznego, pocz�tkowych wła�ciwo�ci a nast�pnie 
proces pogarszania si� jego stanu [3]. 

Badanie przyczyn i przebiegu wypadku drogowego umo�liwia łatwiejsze rozpoznanie 
mo�liwych sposobów poprawy bezpiecze�stwa w ruchu drogowym. Przepisy prawne w 
zakresie bezpiecze�stwa ustanowione s� w celu ochrony �ycia i zdrowia ludzi. Maj� one 
skłania� i motywowa� ludzi do takich działa� i zachowa� aby: 
– poziom zawodno�ci, okre�laj�cy mo�liwo�� pojawienia si� zdarze� niepo��danych w 

rozwa�anym systemie był niski, 
– poziom zagro�e�, okre�laj�cy konsekwencje zdarze� niepo��danych w tym systemie był 

minimalny. 
Obni�anie poziomu zawodno�ci i zagro�e� powoduje obni�anie poziomu ryzyka strat 

ludzkich, a wi�c zwi�kszenie bezpiecze�stwa. Pojawia si� coraz wi�cej przepisów, których 
zadaniem jest stymulowanie działa� na rzecz bezpiecze�stwa ludzi, w tym przepisów 
zobowi�zuj�cych producenta do tworzenia urz�dze� technicznych bezpiecznych dla 
człowieka. Działania wynikaj�ce z przeprowadzonej analizy ryzyka w rozwa�anym systemie 
odgrywaj� du�� rol� w podnoszeniu poziomu bezpiecze�stwa. 

Dwa najwa�niejsze poj�cia u�ywane w nauce o bezpiecze�stwie to ryzyko i 
zagro�enie[3,5]. Ryzyko to mo�liwo�� pojawienia si� okre�lonych strat w rozwa�anym 
systemie człowiek- pojazd-otoczenie w okre�lonym czasie jego funkcjonowania. Zagro�enie 
jest to mo�liwo�� powstawania okre�lonych strat, ustalana dla sytuacji powstałej po zaj�ciu 
pojedynczego zdarzenia niepo��danego w rozpatrywanym systemie człowiek- pojazd- 
otoczenie. 

W problematyce bezpiecze�stwa ruchu drogowego wyst�puje równie� poj�cie zdarzenia 
niepo��danego [3,5]. Zdarzenie niepo��dane jest to zdarzenie, którego zaj�cie w 
rozpatrywanym systemie C- P- O wywołuje w efekcie zagro�enie dla chronionych dóbr. 

Pojawienie si� zdarzenia niepo��danego wywołuje stan zagro�enia, któremu mo�na 
przypisa� „ potencjał niebezpiecze�stwa”  mog�cy doprowadzi� do powstania strat. Je�li 
wyzwalanie potencjału niebezpiecze�stwa zachodzi w sposób nagły, a oprócz strat 
finansowych powstaj� straty ludzkie, to takie przej�cie ze stanu zagro�enia do strat jest 
nazywane wypadkiem. 

W systemie C-P-O s� stosowane systemy przeciwdziałania zagro�eniom w celu 
zmniejszenia zagro�e� po ich pojawieniu si�. S� to ró�nego rodzaju techniczne 
zabezpieczenia oraz systemy bezpiecze�stwa o charakterze technicznym [3]. 

3. CZYNNIKI WPŁYWAJ�CE NA BEZPIECZE�STWO W RUCHU 
DROGOWYM W RAMACH SYSTEMU CZŁOWIEK-POJAZD-
OTOCZENIE 
Bezpiecze�stwo ruchu drogowego jest to system, który stanowiony jest przez 

współdziałanie trzech elementów: człowiek-pojazd-otoczenie. Bezpiecze�stwo w tym 
systemie to działania podejmowane w ramach zarz�dzania tym systemem w celu 
utrzymywania bezpiecze�stwa na drogach [4,5]. 

Elementy okre�laj�ce bezpiecze�stwo w ruchu drogowym zwi�zane z człowiekiem to 
głównie znajomo�� przepisów prawnych dotycz�cych ruchu drogowego, umiej�tno��
prowadzenia pojazdu (prawidłowe zachowanie si� na drodze, równie� w przypadkach 




