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PRZEGLĄD BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA KIEROWCÓW  

NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH 

 

W artykule przedstawiono przegląd 18 badań dotyczących zachowań kierujących pojazdami drogowymi ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru, jakim są przejazdy kolejowo-drogowe. Wyniki podzielono na przegląd literatury krajowej i zagra-

nicznej. Wśród badań krajowych przeglądowi poddano te przeprowadzane na symulatorach jazdy i dotyczące reakcji kierują-

cych pojazdami drogowymi na uwarunkowania i sytuacje transportowe poprzedzające zdarzenia niepożądane. Wskazano luki 

badawcze związane z tego typu badaniami. Wśród badań literatury zagranicznej przeglądowi poddano w szczególności: bada-

nia reakcji kierowców na środki redukcji ryzyka stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych, badania dotyczące subiek-

tywnej oceny prędkości obiektów oraz badania tzw. apetytu na ryzyko. Uzyskano szereg spostrzeżeń i wniosków dotyczących 

zasadności i wykorzystania przedmiotowych badań. 

 

WSTĘP 

Poziom bezpieczeństwa realizacji procesów transportowych 
zależy miedzy innymi od szybkości reakcji kierujących pojazdami  
na różnego rodzaju sytuacje. Badania wykazują, że czas reakcji 
kierującego zawiera się w przedziale od 0,3-1,7 sekundy [18]. 
Wpływa na to wiele czynników. Do tych niezwiązanych ze wskaza-
nymi sytuacjami, można za autorem pracy [18] zaliczyć: 
– wiek, 
– samopoczucie, 
– poziom zmęczenia, 
– doświadczenie, 
– różnego rodzaju dystraktory (rozmowa, słuchanie muzyki, je-

dzenie itp.), 
– choroby neurodegeneracyjne mózgu (np. demencja, Alzheimer). 

Znaczący wpływ na czas reakcji kierujących pojazdami mają 
także uwarunkowania miejsc i okoliczności, w jakich się znajdują. 
Do szczególnie wymagających należą m.in. obszary przejazdów 
kolejowo-drogowych. Świadczą o tym raporty Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Kolejowego, z których wynika, że w 2016 roku 
na przejazdach kolejowo-drogowych nastąpił wzrost liczby różnego 
rodzaju zdarzeń z udziałem pojazdów drogowych (wzrost 
o 10,9% w porównaniu z 2015 rokiem). W tym czasie ilość pojaz-
dów drogowych wzrosła o 15%, a 8,4% kierowców więcej otrzymało 
prawo jazdy. 

Różnego rodzaju zdarzenia występujące na przejazdach kole-
jowo-drogowych (kolizje, wypadki) stanowią około 0,2% wszystkich 
zdarzeń na drogach. Procentowy udział liczby ofiar ciężko rannych 
wynosi 0,7%, a ofiary śmiertelne to ok. 1,0% ogółu poszczególnych 
rodzajów ofiar. Nie mniej jednak koszty zdarzeń niepożądanych na 
drogach są kilkadziesiąt razy mniejsze niż zdarzenia na przejazdach 
kolejowo-drogowych. Istotną różnicą jest także liczba osób biorąca 
udział w zdarzeniach. Przykładowo we wrześniu 2017 roku w No-
wym Dworze Mazowieckim w zdarzeniu niepożądanym na przejeź-
dzie kolejowo-drogowym uczestniczyło aż 240 osób (210 pasaże-
rów Pendolio i 40 pasażerów autobusu).  

 Przedstawione dane wskazują na znaczne zmiany uwarunko-
wań, w jakich realizowane są procesy transportowe i wymagają 
analitycznego spojrzenia na aktualne badania w tym zakresie. Za 

kluczowy aspekt tych badań uznano zachowania kierujących pojaz-
dami. Przyjęto, zatem następujący cel niniejszego artykułu: prze-
gląd i prezentację wyników badań literaturowych dotyczących za-
chowań kierujących pojazdami drogowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem przejazdu przez przejazdy kolejowo-drogowe. 

1. KRAJOWE BADANIA REAKCJI KIERUJĄCYCH PO-
JAZDAMI DROGOWYMI 

Kwerenda dostępnych polskich zbiorów bibliograficznych po-
zwoliła zgromadzić 9 prac dotyczących reakcji kierujących pojaz-
dami drogowymi. Czas reakcji charakteryzuje kierowcę pod wzglę-
dem możliwości podjęcia działań w sytuacjach poprzedzających 
charakterystyczne zdarzenia (tzw. zdarzenia niepożądane [3,4,5]), 
które z definicji mogą doprowadzić do strat lub szkód. Określenie 
tego parametru ma szczególne znaczenie podczas testów kierow-
ców zawodowych oraz dla rzeczoznawcy samochodowego podczas 
rekonstrukcji zdarzeń niepożądanych. W praktyce badań dotyczą-
cych oceny czasu reakcji kierujących pojazdami stosowane są 
rożne metody [9]: 
a) badania drogowe na torach badawczych lub odcinkach dróg, 
b) badania (typu obserwacja) w rzeczywistych warunkach ruchu 

drogowego, 
c) badania w symulatorach jazdy, 
d) badania z wykorzystaniem specjalnych stanowisk do psycho-

technicznej oceny kierowców. 
Badania reakcji kierujących pojazdami najczęściej przeprowa-

dzane są w symulatorach jazdy. Pozwala to w stosunkowo wierny 
sposób odwzorować rzeczywiste sytuacje drogowe dając przy tym 
możliwość ich wielokrotnego powtarzania. Przykładem jest symula-
tor jazdy samochodem autoPW znajdujący się w Pracowni Badań 
Symulacyjnych Ruchu Samochodu na Wydziale Transportu Poli-
techniki Warszawskiej.  Posłużył on m.in. do realizacji badań reakcji 
kierujących pojazdami drogowymi przed następowaniem zdarzeń 
niepożądanych (praca [1]). Badaniu poddano 100 kierujących po-
jazdami drogowymi w celu ustalenia czasu ich reakcji na zdarzenie 
wchodzenia pieszego na ulicę z prawej strony oraz w celu oszaco-
wania częstości (prawdopodobieństwa) podjęcia przez kierujących 
określonego manewru. Charakterystyki przedstawiono w funkcji 
czasu nazywanego przez autorów pracy [8], czasem ryzyka. Do 
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osiągnięć badań należy zaliczyć porównanie czasu reakcji kierowcy 
w różnych środowiskach badawczych [6] oraz badania czasu reakcji 
młodych kierowców w różnych warunkach pracy [10]. Symulator 
wykorzystano ponadto do zbadania czasu reakcji kierującego po-
jazdem drogowym w warunkach awaryjnego hamowania. 

W pracy [7] badaniom poddano reakcję 107 kierujących pojaz-
dami drogowymi zmuszonych do wykonania manewru hamowania 
pojazdem. Wyznaczono czasy reakcji na elementach sterowania 
pojazdem i przedstawiono je w funkcji czasu do kolizji (ang. time to 
collision). 

Podobne do przedstawionych badań, przeprowadzono w 2008 
roku. Miały one na celu identyfikację czynności wykonywanych 
przez kierowcę w chwili poprzedzającej nieunikniony wypadek 
samochodowy – uderzenie w pojazd wyjeżdżający z bocznej ulicy. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami, zdarzenie to miało być niespo-
dziewane dla badanego, aby wyeliminować działania prewencyjne, 
takie jak znaczące ograniczenie prędkości podczas dojeżdżania do 
miejsca kolizji. Dodatkowo parametry jazdy, takie jak np. prędkość 
w momencie poprzedzającym zdarzenia, powinny być możliwie 
jednakowe dla wszystkich badanych osób [6]. 

W pracy [9] przedstawiono wyniki dotyczące oceny czasu reak-
cji kierujących pojazdami drogowymi uzyskane na podstawie pomia-
rów na stanowisku MCR, typowym dla standardowych testów, które 
prowadza się w pracowniach badań psychologicznych. Przedsta-
wiono tam analizę zarówno czasu tzw. reakcji prostej jak i złożonej 
na podstawie pomiarów wykonanych dla liczby ponad stu kierow-
ców. Podstawowym kryterium analizy był wiek kierowcy. 

Krajowe prace badawcze dotyczące zachowań kierowców po-
jazdów drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych dotyczyły 
zagadnień monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne i wrażliwe. Monitoring oparto na pomiarze zachowa-
nia kierujących pojazdami drogowymi z wykorzystaniem urządzenia 
do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamon-
towaniu na pokładzie pojazdu testowego akcelerometru (smartfon). 
Zastosowany układ pomiarowy umożliwił badanie charakterystyki 
procesu percepcji kierowcy w zakresie otoczenia zewnętrznego w 
obszarze przejazdów kolejowo-drogowych. Badania takie mogą 
wskazać istotne elementy w otoczeniu przejazdu kolejowo-
drogowego, które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi 
kierujących pojazdami drogowymi [16]. 

Pozostałe, krajowe prace dotyczące przedmiotowych badań 
związane były z modelowaniem zachowań kierujących pojazdami 
drogowymi bez i z zastosowaniem zaproponowanego modelu sys-
temu dodatkowego ostrzegania kierowców na przejazdach kolejo-
wo-drogowych kategorii D wyposażonych w sygnalizację przejaz-
dową świetlną i dźwiękową [13]. Analiza modeli przejazdów kolejo-
wo-drogowych kategorii D z i bez dodatkowych urządzeń umożliwiła 
wyznaczenie granicznych prawdopodobieństw przebywania kierują-
cych pojazdami drogowymi w stanach niebezpiecznych. Do wyzna-
czenia tych stanów w modelach wykorzystano stochastyczne pro-
cesy Markowa. 

Podobną tematykę jak w pracy [13] przedstawiono w [14]: „Mo-
delowanie zdarzeń na niestrzeżonych przejazdach kolejowych”. 
Symulację zdarzeń niepożądanych przeprowadzono na przejazdach 
kolejowo-drogowych bez i z dodatkowym systemem ostrzegania 
kierujących pojazdami drogowymi. Symulacje zostały przeprowa-
dzone w programie Matlab/Simulink w module SimEvents. Program 
ten został wybrany ze względu na możliwości symulacyjne odzwier-
ciedlenia funkcjonowania badanych systemów. SimEvents jest 
specjalizowanym modułem programu Simulink przeznaczonym do 
symulacji układów o skończonej liczbie stanów oraz pozwala mode-
lować systemy, które nie są taktowane przez upływ czasu, ale przez 
dyskretne zdarzenia takie jak przemieszczanie się obiektów.  

2. BADANIA PROWADZONE W INNYCH KRAJACH 

Z dostępnych opracowań naukowych indeksowanych w bazie 
Scopus i innych bazach naukowych wybrano 9 prac poświęconych 
reakcji kierowców na sytuacje podczas zbliżania się i przejeżdżania 
przez przejazdy kolejowo-drogowe. Wyróżniono trzy grupy: 
1. Porównanie reakcji kierowców na różne środki redukcji ryzyka 
2. Badanie subiektywnej oceny prędkości obiektów 
3. Badania apetytu na ryzyko. 

Do grupy nr 1 zaliczono 7 prac, natomiast do pozostałych grup 
– po jednej pracy. W dalszej części niniejszego artykułu przedsta-
wiono analizę opracowań należących do wymienionych grup. 

2.1. Porównanie reakcji kierujących pojazdami na różne 
środki redukcji ryzyka 

Zagadnieniem, któremu poświęcono największą liczbę anali-
zowanych publikacji, jest badanie reakcji kierujących pojazdami na 
różne środki redukcji ryzyka instalowane na przejazdach kolejowo-
drogowych. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, gdyż obejmuje 
zarówno istniejące rozwiązania i ich modyfikacje, jak i całkowicie 
nowe pomysły na ograniczanie ryzyka zagrożeń, w szczególności 
poprzez informowanie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kole-
jowo-drogowego. 

Najbardziej podstawowym typem badań w tym zakresie jest 
próba opisania reakcji kierowców na standardowe środki redukcji 
ryzyka. Przykładem takiej pracy jest australijskie badanie opisane 
w 2001 roku przez E. Wiggleswortha [21]. Zgodnie z nim, 15 kie-
rowców z grupy liczącej 92 osoby zachowało się odwrotnie, niż 
można było się tego spodziewać, tj. rozejrzało się na przejeździe 
wyposażonym w sygnalizację przejazdową (aktywnym) oraz przeje-
chało bez rozglądania się przez przejazd wyposażony jedynie 
w znaki drogowe (pasywny). Zaobserwowaną sytuację tłumaczono 
faktem, że po linii kolejowej, przez który prowadził przejazd aktyw-
ny, przejeżdża zdecydowanie więcej pociągów. Istotniejsze jednak 
jest to, że 52 kierowców zachowało się dokładnie tak samo na 
przejazdach. Stało się to impulsem do zintensyfikowania wymiany 
znaków drogowych i lepszego informowania kierowców o różnicach 
pomiędzy obu typami środków redukcji ryzyka. 

Podobne badanie zostało wykonane około 10 lat później przez 
M. Lenné i in. [11] na grupie 22 australijskich kierowców o różnym 
doświadczeniu. Wykorzystano w tym celu specjalnie przygotowany 
pojazd drogowy, wyposażony w siedem kamer dokumentujących 
zachowania kierowców. Ich zadaniem było pokonanie ok. 30-
kilometrowej trasy, na której zlokalizowanych jest 10 przejazdów 
kolejowo-drogowych, wyposażonych w zróżnicowany zestaw środ-
ków redukcji ryzyka. 

Uzyskane w pracy [11] wyniki dotyczą przede wszystkim liczby 
ruchów głowy kierowcy w celu kontroli sytuacji na przejeździe, 
a także czasu trwania pojedynczego spojrzenia w kierunku możli-
wego przyjazdu pociągu oraz miejsca, w których kierowcy rozpo-
czynali rozglądanie się. Tym razem zauważono, że doświadczenie 
kierowców nie ma znaczącego wpływu na analizowane zachowanie, 
chociaż zauważalny jest spadek zaufania do urządzeń rogatkowych 
wraz ze wzrostem doświadczenia. Ogólny wniosek płynący z zebra-
nych danych pozwala stwierdzić, że kierowcy dostosowują swoje 
zachowanie do typu zastosowanych środków redukcji ryzyka. 

W badaniach z wykorzystaniem symulatora, wykonanych 
w Stanach Zjednoczonych przez Liu i in. [15], podjęto bardziej 
szczegółową tematykę różnicy w zachowaniu kierowców w reakcji 
na różne znaki drogowe: 
– znak „STOP”, 
– znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, 
– krzyż św. Andrzeja. 
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Wyniki uzyskanych badań wskazują m.in. na wzrost prawdopo-
dobieństwa rozejrzenia się kierowcy przed przejazdem kolejowo-
drogowym o 13,6% w sytuacji, gdy zamiast krzyża św. Andrzeja 
wykorzystywany jest znak „STOP”. Nie stwierdzono natomiast 
różnicy w reakcji na znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” w po-
równaniu do standardowego krzyża św. Andrzeja.  

W pracy [12] badano różnicę pomiędzy reakcją kierowców na 
znak „STOP”, sygnalizację ze światłami migającymi i z typowymi  
światłami drogowymi (czerwone-żółte-zielone). Wykorzystano w niej 
symulator samochodu i skorzystano z pomocy 25 ochotników. 
Uzyskane wyniki wskazują na zasadność instalowania typowej 
sygnalizacji kolejowej, gdyż ma wyższą skuteczność działania niż 
sygnalizacja trójkolorowa. Badanie to zostało nieznacznie zmodyfi-
kowane i uzupełnione o urządzenia rogatkowe [17]. Także w tym 
przypadku wyniki wskazują na mniejszą skuteczność sygnalizacji 
trójkolorowej. 

Najbardziej zaawansowane z analizowanych badań zostały 
opisane w pracach [19,20]. Zespół badawczy w pierwszym etapie 
dokonał walidacji wyników uzyskiwanych podczas badań symula-
cyjnych poprzez porównanie ich z wynikami analogicznych ekspe-
rymentów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Wybrano 
w tym celu trzy rzeczywiste przejazdy kolejowe, wyposażone w: 
a) znak „STOP”, 
b) sygnalizację świetlną, 
c) sygnalizację świetlną i półrogatki, 
o różnych liczbach torów i średniej liczbie przejeżdżających pocią-
gów. Przejazdy odwzorowywane w symulatorze nie odpowiadały 
całkowicie przejazdom rzeczywistym, ale wyposażone były w ana-
logiczne środki redukcji ryzyka.  

Wyniki w obu wersjach badania – rzeczywistym i symulacyjnym 
– były porównywalne, co pozwoliło na przejście do kolejnego etapu 
prac. Polegały one na weryfikacji skuteczności działania nowych 
środków redukcji ryzyka: 
a) pasów zwalniających, 
b) urządzenia ostrzegawczego montowanego wewnątrz samocho-

du. 
Na podstawie uzyskanych wyników autorzy sugerują stosowa-

nie pasów zwalniających jedynie przed skrzyżowaniami o skompli-
kowanej geometrii lub w miejscach, gdzie kierowcy mogą odczuwać 
zmęczenie. Zwrócono także uwagę na konieczność dopracowania 
szczegółów technicznych urządzenia ostrzegawczego, m.in. treści 
i czasu emisji komunikatu ostrzegawczego. 

2.2. Badanie subiektywnej oceny prędkości obiektów 

H. Clark i in. opisali w 2013 roku [2] badanie dotyczące subiek-
tywnej oceny prędkości różnych obiektów. Już w latach 80-tych XX 
wieku zauważono, że ludzie odbierają prędkość dużych obiektów 
jako mniejszą niż w rzeczywistości. W przeprowadzonym badaniu 
postanowiono sprawdzić, czy efekt ten dotyczy także pociągów 
zbliżających się do przejazdów kolejowo-drogowych. 

Badanie wykonano przy pomocy symulatora na próbie 10 
ochotników – studentów i pracowników uczelni. Wykonano 126 
prób, podczas których proszono o wskazanie momentu, w którym  
– w ocenie badanego – pociąg porusza się z tą samą prędkością, 
co jadący 80 km/h samochód. Rzeczywista prędkość pociągu  
w momencie wskazywania przez uczestników była jednak prawie 
zawsze większa, średnio o 10-17%, w zależności od odległości 
punktu obserwacji od przejazdu kolejowo-drogowego. 

2.3. Badanie apetytu na ryzyko 

Badanie zachowania kierowców może odbywać się także nie 
poprzez bezpośrednią obserwację w warunkach rzeczywistych czy 
symulacyjnych, a z wykorzystaniem ankiet. Jednym z przykładów 

jest wykonane w końcu XX wieku przez K. Witte i W Donohue 
w Stanach Zjednoczonych badanie apetytu na ryzyko [22]. Oparto 
je na wynikach 891 ankiet wypełnianych przez mieszkańców jedne-
go ze stanów. Wyniki wskazują, że 10-20% respondentów wykazuje 
zwiększony apetyt na ryzyko, m.in. „ściga się z pociągiem”, wjeżdża 
na przejazdy kolejowo-drogowe przy włączonej sygnalizacji – mimo 
świadomości prawdopodobieństwa i możliwych konsekwencji takich 
działań. Autorzy proponują profilowanie kampanii społecznych 
szczególnie do tej grupy osób. 

PODSUMOWANIE 

Wyniki analiz krajowych prac literaturowych stanu badań za-
gadnień związanych z reakcjami kierujących pojazdami drogowymi 
w różnych obszarach i sytuacjach wskazały, że nie prowadzi się:  
– badań drogowych na odcinkach dróg, 
– badań w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. 

Na podstawie dostępnej polskiej literatury stwierdzono, że bra-
kuje badań reakcji kierujących pojazdami drogowymi na tak newral-
giczne punkty infrastruktury transportowej jak przejazdy kolejowo-
drogowe. Przeprowadzony przegląd badań wyraźnie wskazał, że 
spełniają one wiele funkcji. Oprócz kluczowych rezultatów jak cha-
rakteryzowanie badanych zjawisk i procesów, pozwalają wyciągnąć 
wiele naukowych i utylitarnych wniosków oraz są impulsem do 
wprowadzenia zamian w analizowanych obszarach. 

Spośród wielu aspektów i koncepcji tych badań, wyróżnić nale-
ży badania reakcji kierujących pojazdami drogowymi na środki 
redukcji ryzyka, badania dotyczące subiektywnej oceny prędkości 
obiektów oraz badania tzw. apetytu na ryzyko. 
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Review of research on driver behavior on the level crossings 

The article presents an overview of 18 studies on behav-

ior of road vehicle drivers, with particular regard to the area 

of level crossings. The results were divided into a review of 

national and foreign literature. In the national studies, driv-

ing simulators have been used and they have been devoted to 

drivers' responses to traffic conditions and situations preced-

ing adverse events. Areas of further research of this type have 

been identified. Among the studies of foreign literature, par-

ticular attention has been paid to the following subjects: 

reaction of drivers to the risk reduction measures used at 

level crossings, subjective assessment of the speed of objects, 

as well as so-called risk appetite. A number of observations 

and conclusions have been made regarding the appropriate-

ness and the use of the research in question. 
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