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WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE  

CZŁOWIEKA I ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE  

W TRANSPORCIE DROGOWYM RZECZY 

W artykule omówiono zagrożenia generowane przez rozwój i funkcjonowanie transportu drogowego, jego wpływ na śro-

dowisko naturalne oraz zagrożenia występujące w transporcie drogowym rzeczy 

WSTĘP 

Sieci transportowe stanowią istotny element łańcucha dostaw i 
tworzą podstawy gospodarki we wszystkich krajach, umożliwiając 
dystrybucję towarów i przemieszczanie się ludzi. Rozwój sieci 
transportowych drogowych, kolejowych jak i lotniczych łączy i zbliża 
ludzi i powoduje, że nawet te najbardziej odległe miejsca stają się 
łatwo dostępne. Z gospodarczej perspektywy transport wpływa na 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na globalnym rynku, 
a transport drogowy jest główną gałęzią pozwalającą na swobodne 
przemieszczanie się osób oraz przewóz ładunków w Europie. Zde-
cydowana większość transportu śródlądowego towarów w UE od-
bywa się po drogach i w dalszym ciągu wykazuje stałą tendencję 
wzrostową. Wygoda i dostępność transportu drogowego powoduje, 
że transport ten cieszy się dużą popularnością. Transport drogowy 
swe ogromne znaczenie zawdzięcza przede wszystkim dzięki takim 
cechom jak: 
– bezpośredni przewóz, 
– szybkość przewozów zarówno na krótkie jak i średnie odległości 
– możliwy przewóz różnych towarów, 
– duża dostępność środków transportowych, 
– relatywnie tanie usługi przewozowe. 

Rozwój transportu ma ogromne znaczenie dla Zjednoczonej Eu-
ropy, ponieważ umożliwia współzawodniczenie Europy z resztą świa-
ta w dziedzinie rozwoju gospodarczego, jak również w dziedzinie 
zatrudnienia i jakości codziennego życia mieszkańców Wspólnoty. W 
2011 r. w krajach UE działalność transportową prowadziło 1142,6 tys. 
przedsiębiorstw, w tym 928,6 tys., tj. 81,3% zajmowało się transpor-
tem drogowym. Obroty w przedsiębiorstwach transportu drogowego w 
2011 r. wyniosły 419326 mln euro, z czego 74,0% stanowiły obroty w 
transporcie towarowym. Liczba osób pracujących w transporcie ogó-
łem wynosiła ponad 10 mln osób, w tym w transporcie drogowym 
wynosiła 4976,6 tys., co stanowiło 47,0% ogółu pracujących w sekto-
rze transportu i w stosunku do 2010 r. wzrosła o 1,4% [1]. 

Polskie przedsiębiorstwa transportem samochodowym w 2014 
r. przewiozły 1547,9 mln ton ładunków, tj. o 0,3% mniej niż w 2013 
r. i wykonały pracę przewozową w tonokilometrach większą o 1,2%. 
Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach wyniósł 
56,5%, zaś transportu gospodarczego – 43,5%, natomiast w pracy 
przewozowej udział transportu zarobkowego osiągnął poziom 
83,9%, a na transport gospodarczy przypadało 16,1%. Transportem 
zarobkowym przewieziono 874,3 mln ton (o 1,9% więcej niż przed 
rokiem), a praca przewozowa była wyższa o 2,0%. Transportem 

gospodarczym dostarczono 673,6 mln ton ładunków (o 3,1% mniej 
niż w 2013 r.), a praca przewozowa zmniejszyła się o 2,7%. Osią-
gnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym 
wyrażona w tonokilometrach stanowiła 14,4% w ogólnych przewo-
zach Unii Europejskiej, co lokuje Polskę wśród 28 krajów Unii Euro-
pejskiej na drugiej pozycji, za Niemcami, a przed Hiszpanią i Fran-
cją. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze więk-
szy udział, bo ponad 24% i znajdowała się na pierwszej pozycji 
przed Hiszpanią i Niemcami [2]. 
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Rys. 1. Struktura przewozów ładunków i pasażerów według rodzajów 
transportu lądowego w krajach Unii Europejskiej w 2013 r. (UE-27) [9] 

1. ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ TRANSPORT 
DROGOWY 

Rozwój transportu spowodował, że transport drogowy, będący 
najczęściej wykorzystywaną formą transportu, ma także największy 
udział w zanieczyszczeniu środowiska, a tym samym stał się jed-
nym z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Zanieczyszczenie 
powietrza, emisja hałasu, wypadki drogowe, zatory komunikacyjne, 
skażenie wody, zajmowanie coraz większej powierzchni terenu 
wiążą się z wysokimi kosztami, jakie muszą ponosić wszyscy 
mieszkańcy Ziemi, a nie tylko użytkownicy transportu. Konsekwen-
cje rozwoju transportu i jego negatywne skutki odczuwalne są już 
obecnie, a kolejne skutki będą odczuwalne w przyszłości.. Wszyst-
kie działania, mające negatywny wpływ dla środowiska powodują, 
że konieczne staje się pokrywanie zarówno strat środowiskowych 
jak też ekonomicznych.  

Według danych Komisji Europejskiej liczba wypadków drogo-
wych i ofiar tych wypadków w poszczególnych państwach człon-
kowskich UE jest znacznie zróżnicowana, ale ogólnie europejskie 
drogi wciąż nie są bezpieczne. Poprzez podejmowane działania w 
poszczególnych państwach członkowskich liczba ofiar śmiertelnych 
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na drogach rzeczywiście znacznie się zmniejszyła, ale liczba ran-
nych jest nadal bardzo wysoka. Z szacunkowych danych wynika, że 
w 2010 r. w 1115253 wypadkach drogowych w krajach UE zostało 
rannych około 1,5 mln osób, a 25 proc. spośród nich odniosło po-
ważne obrażenia. Liczba ofiar śmiertelnych w tych wypadkach 
wynosiła 31030. Dla porównania w 2011 r. w 1128503 wypadkach 
drogowych liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 30883, a w 2012 r. w 
1078370 wypadkach liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 28126 [3]. 
Szacuje się, że na każdą ofiarę śmiertelną przypadają 4 osoby 
okaleczone na całe życie, 10 osób, które odniosły poważne obraże-
nia oraz 40 lekko rannych. 

Hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagrożeń śro-
dowiska. Światowa Organizacja Zdrowia - WHO (od 1993 roku) 
zaleca, aby hałas w środowisku nie przekraczał 50-55 dB w dzień i 
40-45 dB w nocy. W Zielonej Księdze (Green Paper) [4] zapisano, 
że nie można dopuścić do emisji hałasu wielkości 85 dB, należy 
powstrzymywać przed powiększaniem się obszarów o hałasie w 
przedziale 55-65 dB. Prawie 30 milionów mieszkańców Europy 
każdego dnia narażonych jest na hałas o natężeniu większym niż 
80 dB. Hałas może poważnie oddziaływać na samopoczucie jedno-
stek i skutkować szkodami dla zdrowia psychicznego i fizycznego. 
Według danych Instytutu Patologii Słuchu hałas na poziomie 55-75 
dB(A) ma wpływ na bezsenność i przemęczenie organizmu, bóle 
głowy, drażliwość, podwyższenie ciśnienia krwi, spowolniony rozwój 
umysłowy dzieci, ma negatywny wpływ na wydajność nauki i pracy. 
Hałas powyżej 80 dB(A) może powodować trwałe uszkodzenia 
słuchu. 

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z podstawowych efek-
tów zewnętrznych transportu i zależy od wielu czynników, w tym  
miedzy innymi od składu paliwa, cech silnika i jego utrzymania, 
rodzaju pojazdu i jego cech podstawowych, rozmieszczenia infra-
struktury, prędkości pojazdów czy też od zatorów komunikacyjnych. 
Zanieczyszczenie powietrza mierzy się za pomocą emisji i stężenia 
poszczególnych zanieczyszczeń pierwotnych, w skład których 
wchodzą tlenki azotu (NOx), dwutlenek węgla (CO2), dwutlenek 
siarki (SO2), ołów (Pb) czy też pył zawieszony (PM10 i PM2,5), jak 
kurz i sadza. Wymienione zanieczyszczenia są zdecydowanie 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Spaliny samochodowe są dużo bardziej 
szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, 
ponieważ zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się 
w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim 
sąsiedztwie ludzi którzy wdychają takie zanieczyszczenia. Ponadto 
zanieczyszczenia skutkują szkodami dla budynków, upraw rolnych i 
lasów. 

Obecnie zanieczyszczenie powietrza nie stanowi wyłącznie 
problemu lokalnego. Jest problemem globalnym. Transport jest 
drugim co do wielkości źródłem emisji zanieczyszczeń w UE. We-
dług danych odpowiada on za około 71 proc. emisji dwutlenku 
węgla z sektora transportu. Z kolei źródłem dwóch trzecich emisji z 
transportu drogowego są samochody osobowe. Inne środki trans-
portu powodują znacznie mniej zanieczyszczeń. Transport morski i 
lotniczy odpowiada odpowiednio za 14 i 13 proc. zanieczyszczeń, a 
udział emisji z żeglugi śródlądowej wynosi zaledwie 2 proc. Naj-
mniej zanieczyszczeń powoduje transport kolejowy, będący źródłem 
mniej niż 1 proc. emisji [5]. Chociaż podejmowane są liczne inicja-
tywy mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu transportu 

drogowego na środowisko naturalne człowieka, wielkość emisji 
wciąż rośnie. Mimo iż obecnie produkowane pojazdy są coraz bar-
dziej energooszczędne i coraz mniej emisyjne, podejmowane w 
ramach transportowej polityki klimatycznej działania nie przynoszą 
zamierzonych rezultatów, również dlatego że transport aż w 96% [6] 
jest zależny od ropy naftowej i produktów ropopochodnych. 

Z poniższego zestawienia jednoznacznie wynika, że samocho-
dy osobowe stanowią największy udział w ogólnej liczbie środków 
transportu drogowego. Na podstawie danych GUS najczęściej 
samochody osobowe posiadały silniki benzynowe, których udział 
w ogólnej liczbie samochodów osobowych w 2013 r. wyniósł 56,4% 
(wobec 57,7% w 2012 r.). Samochody na olej napędowy stanowiły 
27,1% (wobec 25,8% w 2012 r.). Udział samochodów na gaz (LPG) 
był na takim samym poziomie jak w 2012 r. (14,7%). Samochody 
ciężarowe stanowią drugą pod względem liczebności kategorię w 
grupie pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych w 
Polsce. Wśród pojazdów samochodowych najmniej liczną grupę 
stanowią pojazdy do 2 lat. 
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Rys. 2. Zarejestrowane samochodu osobowe wg grup wiekowych 
w 2013 roku w Polsce [1] 

 
Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w końcu 

2014 r. wyniosła 20,0 mln i była większa o 3,2% niż w roku 2013. 
Udział samochodów osobowych w wieku do 5 lat obniżył się z 9,6% 
do 9,1%. Wzrósł jednakże udział pojazdów w przedziale wiekowym 
16 – 30 lat z 40,1% w 2013 r. do 41,0% w 2014 r., a wieku powyżej 
30 lat wyniósł 12,2% (w 2013 r. – 11,1%). 
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Rys. 3. Samochody ciężarowe według grup wiekowych w 2013 roku 
w Polsce [1] 

Tab. 1.  Środki transportu drogowego w Polsce [1, 2]  

Rok Motorowery Motocykle Samochody 
osobowe 

Autobusy Samochody 
ciężarowe 

Ciągniki 
siodłowe 

Samochody 
specjalne 

2000 922 126 1 013 014 17 239 800 97 044 2 767 035 214 581 139 680 

2012 1 100 296 1 107 260 18 744 412 99 858 2 920 779 257 226 149 774 

2013 1 163 441     1 153 169 19 389 446   102 602    2 962 064   280 420   162 401 

2014 1 216 578 1 189 527 20 003 863 106 057 3 037 427 304 112 163 158 
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Liczba samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-
osobowymi) na koniec 2014 r. wyniosła ponad 3,0 mln szt., tj. o 
2,5% więcej niż w roku 2013 r. W 2014 r. Zanotowano spadek 
udziału pojazdów w wieku do 5 lat z 4,6% w 2013 r. do 13,8%, 
natomiast wzrost udziału pojazdów w przedziale wiekowym 16 – 30 
lat z 31,2% do 32,8%. Udział zarejestrowanych samochodów cięża-
rowych w wieku powyżej 30 lat zwiększył się z 15,9% do 16,7%.  

W końcu 2014 r. zarejestrowanych było 106,1 tys. autobusów 
(o 3,4% więcej niż w 2013 r.). Udział autobusów w wieku do 5 lat 
obniżył się z 8,8% w 2013 r. do 8,1% w 2014 r. Udział autobusów w 
przedziale wiekowym 16 – 30 lat zmniejszył się z 46,1% do 45,7%. 
Udział zarejestrowanych autobusów w wieku powyżej 30 lat wyniósł 
18,0% (w 2013 r. – 16,2%). 

Ogólna liczba pojazdów samochodowych i ciągników zareje-
strowanych (według centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) według stanu w dniu 
31 XII 2014 r. wyniosła 26,5 mln (przed rokiem 25,7 mln) [2]. 

 
Tab. 2. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce przez środki 

transportu drogowego [7] 
Rok Samochody 

osobowe 
Autobusy Samochody 

ciężarowe 

2000 238762 818,6 34092,5 

2011 244011 817,6 34273,9 

2012 246343 816,1 34251,7 

 
W 2012 roku w krajach Unii Europejskiej emisja gazu cieplar-

nianego z transportu ogółem w mln ton CO2 wynosiła 1173,2 wobec 
1223,2 w 2011 roku. Natomiast z transportu drogowego wynosiła w 
2012 roku 843,2 wobec 875,1 w 2011 roku. Spadek emisji gazu 
cieplarnianego jest widoczny. Unia Europejska nie zrezygnuje ze 
swojej polityki klimatycznej zaprezentowanej w białej księdze i nie 
odstąpi od wprowadzania obligatoryjnych celów dla redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Realizacja unijnych celów w zakresie zwal-
czania zmian klimatu wymaga znacznego zmniejszenia emisji ze 
środków transportu: emitowany przez transport dwutlenek węgla 
stanowi co najmniej 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Aby 
utrzymać zmiany klimatu w bezpiecznych granicach (zakładany 
wzrost temperatury o nie więcej niż 2°C), należy ograniczyć świa-
towe emisje gazów cieplarnianych o 80 proc. Aby zrealizować ten 
cel, do 2050 r. sektor transportu musi zmniejszyć swoje emisje o 60 
proc. Kraje UE zobowiązały się do ograniczenia emisji w UE do 
2020 r. o co najmniej 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
oraz do 2050 r. o 80-95 proc., co oznacza, że musi nastąpić przej-
ście na gospodarkę niskoemisyjną. 

Zanieczyszczone powietrze zagraża zdrowiu człowieka. Może 
powodować choroby dróg oddechowych czy też wady wzroku. Ma 
wpływ na obniżenie odporności organizmu na infekcje bakteryjne. 
Np. tlenek węgla - łączy się z hemoglobiną i ogranicza transport 

Tab. 3. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce przez środki transportu drogowego [7]  

Wyszczególnienie 
CO2 CH4 N2O CO 

NMLZO 
NMVOC 

NOx PMb SO2 Pb 

w tys. ton 

2010 rok 

Ogółem 46466,0 4,96 1,84 688,33 98,56 272,74 20,81 1,31 0,02 

Samochody osobowe 23904,0 3,05 0,94 517,72 48,49 106,91 6,46 0,62 0,02 

Samochody inne niż 
osobowe, o masie całkowi-
tej do 3,5 t. 

7044,0 0,57 0,30 80,43 9,80 33,54 2,54 0,20 0,00 

Samochody ciężarowe o 
ma- się całkowitej  powyżej 
3,5 t. 

12709,0 1,04 0,52 50,08 27,00 100,23 8,92 0,40 0,00 

Autobusy o masie całkowi-
tej powyżej 3,5 t. 

1766,0 0,09 0,03 10,08 3,74 16,69 1,37 0,06 0,00 

Motocykle 79,8 0,11 0,00 12,00 4,50 0,16 0,00 0,00 0,00 

Motorowery 28,7 0,04 0,00 4,50 2,70 0,02 0,00 0,00 0,00 

Ciągniki rolnicze 933,0 0,05 0,05 13,52 2,34 15,18 1,52 0,03 0,00 

2011 rok 

Ogółem 47001 4,88 1,881 675,0 161,0 282,2 83,9 1,34 0,016 

Samochody osobowe 23582 2,94 0,941 501,8 47,2 106,6 6,9 0,62 0,014 

Samochody inne niż 
osobowe, o masie całkowi-
tej do 3,5 t. 

7188 0,55 0,308 79,1 9,8 34,8 2,7 0,21 0,002 

Samochody ciężarowe o 
ma- się całkowitej  powyżej 
3,5 t. 

12303 1,09 0,545 53,3 28,8 106,7 9,5 0,42 - 

Autobusy o masie całkowi-
tej powyżej 3,5 t. 

1849 0,10 0,033 10,7 4,0 17,8 1,4 0,06 - 

Motocykle 76 0,11 0,001 11,4 4,3 0,2 0,0 0,00 0,000 

Motorowery 27 0,04 0,000 4,3 2,6 0,0 0,0 0,00 0,000 

Ciągniki rolnicze 977 0,05 0,052 14,4 2,5 16,1 1,6 0,03 - 

2012 rok 

Ogółem 45123,3 4,84 1,84 653,6 145,7 271,3 80,1 1,30 0,015 

Samochody osobowe 22599,4 2,87 0,91 486,8 45,4 103,2 6,9 0,60 0,014 

Samochody inne niż 
osobowe, o masie całkowi-
tej do 3,5 t. 

6911,0 0,53 0,30 76,8 9,4 33,5 2,7 0,20 0,002 

Samochody ciężarowe o 
ma- się całkowitej  powyżej 
3,5 t. 

12797,7 1,06 0,53 51,0 27,5 102,0 9,0 0,4 - 

Autobusy o masie całkowi-
tej powyżej 3,5 t. 

1778,7 0,10 0,03 10,3 3,8 16,9 1,4 0,06 - 

Motocykle 71,2 0,10 0,00 10,9 4,1 0,15 00 0,00 0,000 

Motorowery 25,6 0,04 0,00 4,1 2,5 0,02 0,0 0,00 0,000 

Ciągniki rolnicze 939,6 0,05 0,05 13,8 2,4 15,4 1,5 0,03 - 
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tlenu do tkanek powodując zawroty głowy, zaburzenia równowagi 
a nawet choroby serca, tlenki azotu - choroby alergiczne i astmę, 
szczególnie u dzieci, a ołów hamuje i zaburza równowagę mózgu,. 
W dużych stężeniach ołów wywołuje śmierć. Rak płuc znacznie 
częściej występuje wśród ludności miejskiej niż w populacji wiejskiej 
ponieważ w miastach zanieczyszczenie powietrza jest znacznie 
większe. Według dr Tadeusza Kopty z Politechniki Krakowskiej, w 
krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
skupiająca wysoko rozwinięte kraje) pojazdy samochodowe są 
największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go ponad 15 
tysiącami związków chemicznych. Środki transportu drogowego są 
odpowiedzialne za następujący procent ogólnej emisji szkodliwych 
substancji: 
– 63% tlenków azotu  
– 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego  
– 80% tlenku węgla  
– 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu  
– 6,5% dwutlenku siarki 

 
Inne zagrożenia powodowane przez transport to m. in. sukce-

sywne zajmowanie coraz większej powierzchni terenu i wzrost 
rozwoju infrastruktury transportowej. . Przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej umożliwiło skorzystanie z funduszy strukturalnych na 
modernizację systemu transportowego, w tym autostrad i dróg szyb-
kiego ruchu. Na koniec 2011 roku w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE – 27) było 5 milionów km dróg, w tym 70151 km 
autostrad. W 2014 r. długość autostrad w Polsce zwiększyła się o 74 
km i w końcu roku wyniosła 1556 km. Oznacza to, że na 1000 km2 
powierzchni kraju długość autostrad stanowiła 5,0 km, natomiast na 
100 tys. ludności kraju przypadało 4,0 km. Chociaż długość autostrad 
w Polsce systematycznie wzrasta, to jest to w dalszym ciągu jeden z 
najniższych wskaźników w Unii Europejskiej (w 2011 r. średnia dla 27 
krajów UE wyniosła odpowiednio 16 km i 14 km). W porównaniu do 
2013 r. długość dróg ekspresowych (jedno i dwujezdniowych) wzrosła 
o 204 km i w końcu 2014 r. wyniosła 1448 km. 

Kolejnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego człowieka 
ze strony transportu drogowego to budowanie szlaków komunika-
cyjnych na terenach najcenniejszych przyrodniczo. Rozbudowa 
sieci drogowej uniemożliwia pominięcie w całości terenów objętych 
ochroną. W Polsce obszary objęte ochroną stanowią 33% po-
wierzchni kraju (włączając obszary Natura 2000). W tej sytuacji 
uniknięcie ingerencji w obszary cenne przyrodniczo jest wręcz 
niemożliwe. Oddziaływanie szlaków komunikacyjnych w przyrodę 
powoduje przede wszystkim wzrost fragmentacji terenu poprzez 
„efekt bariery”, który prowadzi do zmniejszenia powierzchni bytowa-
nia zwierząt oraz przerwania ich szlaków migracyjnych, czego 
następstwem jest zmniejszenie możliwości doskonalenia i wymiany 
materiału genetycznego. Wybudowanie drogi może odciąć zwierzę-
ta od wodopoju czy terenów łowieckich. Dla zwierząt, które boją się 
hałasu szlak komunikacyjny stanowi barierę nie do pokonania. Poza 
tym szlaki komunikacyjne powstające w pobliżu siedlisk zwierząt 
narażają zwierzęta na śmierć w wyniku potrąceń przez pojazdy 
samochodowe.  

W związku z powyższym budując nowe drogi należy brać pod 
uwagę nie tylko wysokie wymaganie odnoście jakości elementów 
budowanej drogi, ale również urządzeń ochrony środowiska, które 
pozwolą na zminimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji na 
naturalne środowisko. Przejście dla zwierząt to jedyna skuteczna 
metoda pozwalająca na zachowanie drożności korytarzy ekologicz-
nych. Wśród obiektów, które umożliwiają migrację zwierząt najwięk-
szą grupę stanowią przepusty, przejścia górne i dolne.  

Kolejne, nie mniej ważne zagrożenia powodowane przez 
transport drogowy to zanieczyszczanie szlaków komunikacyjnych 

nie tylko spalinami, ale także olejami, smarami i benzyną. Płyny 
eksploatacyjne są spłukiwane z dróg razem z deszczem, po czym 
trafiają do dróg gruntowych powodując skażenie terenu. Utrzymanie 
dróg w dobrym stanie w okresie zimowym powoduje zanieczysz-
czenie wód i ziemi solą. Drzewa rosnące wzdłuż ulic w polskich 
miastach są w bardzo złym stanie, co roku setki z nich umierają, 
czego bezpośrednią przyczyną jest solenie dróg. 

2. ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM 

Rozwój transportu drogowego, to nie tylko negatywny wpływ 
transportu na środowisko naturalne człowieka, ale również wzrost 
zagrożeń dla samego transportu drogowego. Głównym celem funk-
cjonowania transportu jest bezpieczny i terminowy przewóz pasaże-
rów do miejsca docelowego podróży, czy też przewóz rzeczy do 
odbiorcy.  

Z transportem związane jest ryzyko, które powoduje, że nie 
zawsze ładunek dojeżdża do odbiorcy w całości czy też w stanie 
nieuszkodzonym. Większość firm transportowych kontroluje możli-
wość wystąpienia ryzyka w mniejszym lub większym stopniu, jed-
nakże nie można stwierdzić, że podejmowane działania są w stanie 
w całości wyeliminować zagrożenia. Zagrożenia bowiem istnieją i 
realizują się niestety dość często.  

Z uwagi na tak duży udział transportu drogowego w przewo-
zach ładunków ogółem, można stwierdzić, że odpowiednia liczba 
bezpiecznych miejsc parkingowych ma kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania przestępczości. Parkingi 
muszą być dostosowane do potrzeb nowoczesnej logistyki w trans-
porcie drogowym. Bezpieczne parkingi mogą również przyczynić się 
do swobodnego przepływu towarów i osób, zgodnie z zasadą, która 
jest fundamentem procesu integracji europejskiej.  

Występujące kradzieże ładunków są poważnym problemem dla 
przedsiębiorstw realizujących transport drogowy rzeczy. W Europie 
drogie, ubezpieczone ładunki oraz przewożące je samochody cięża-
rowe padają ofiarą napadów i giną z alarmującą częstotliwością. 
Wraz ze wzrostem zagrożenia, rośnie ilość towarów kradzionych 
przy użyciu przemocy i wcześniej opracowanej taktyki przez zorga-
nizowane grupy przestępcze. Taktyka ta często prowadzi do zagro-
żenia życia kierowców wykonujących transport towarów. Chociaż 
kradzieże zdarzają się praktycznie wszędzie, to są miejsca, które są 
szczególnie narażone na ryzyko kradzieży. Do napadów dochodzi 
często na parkingu dla samochodów ciężarowych, gdy kierowca 
robi sobie przerwę w miejscu do tego przeznaczonym. 

W celu kradzieży ładunków, 33% napadów ma miejsce na po-
stoju, np. w czasie oczekiwania na przeprawę promową, czy miej-
scach odpoczynku, na parkingach. Parkingi, na których dochodzi do 
kradzieży, często znajduje się już w niewielkiej odległości od maga-
zynów dystrybucyjnych, a więc miejsca docelowego. W sytuacji, gdy 
magazyny nie pracują 24/h, kierowca, który nie dotrze do miejsca 
rozładunku w określonym czasie nie ma możliwości rozładowania 
pojazdu. Musi więc udać się na odpoczynek, który zwykle wykorzy-
stuje na najbliższym parkingu, często są to parkingi przy stacjach 
benzynowych lub wydzielone miejsca dla samochodów, które ocze-
kują na rozładunek. Brak strzeżonych parkingów powoduje, że 
miejsca te cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród kierow-
ców jak i zorganizowanych grup przestępczych. 

Dużym problemem są także wyłudzenia. Proceder kradzieży 
i wyłudzeń jest ułatwiany z uwagi na fakt, że bardzo często firmy nie 
dokonują z należytą starannością weryfikacji kontrahentów.  

Występujące kradzieże na miejscach postoju kierowców to 
zjawisko bardzo niepokojące, chociażby z uwagi na obowiązujące 
przepisy prawne, które nakładają na kierowcę obowiązek wykorzy-
stania przerwy, odpoczynku dobowego, czy też odpoczynku tygo-
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dniowego w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Ponadto 
w Polsce obowiązuje zakaz jazdy np. z powodu świąt czy z powodu 
upałów. Wówczas kierowcy muszą obowiązkowo przerwać jazdę, 
nierzadko nawet na całą dobę. Kierowca, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nie może uniknąć odbycia obowiązkowego odpoczynku, 
a często też nie ma możliwości wyboru innej trasy, gdyż niejedno-
krotnie jej po prostu nie ma. 

Gdzie więc parkować, skoro brak jest nie tylko w Polsce, ale i w 
pozostałej części Europy w ogóle parkingów, które gwarantują 
bezpieczeństwo pojazdu i kierowcy w czasie postoju? Coraz czę-
ściej na stronach internetowych można znaleźć informacje o miej-
scach parkingowych. Te przydatne z praktycznego punktu widzenia 
informacje można uzyskać m.in. na stronie: www.truckinform.eu, 
oraz na stronie IRU w publikacji pt. „Truck Parking Areas in Europe 
2009”, czy też na stronie www.etransport.pl/dobry_parking, na której 
dane o miejscach parkingów w Europie tworzą sami kierowcy. 
Kierowcy polecają te miejsca, które znają, ale zwykle nie są to 
bezpieczne i chronione miejsca parkingowe.  

Wypoczynek kierowcy zależny jest miejsca odpoczynku, jako-
ści i dostępności miejsc parkingowych. Ponieważ kierowcy odpo-
wiadają za przewożony towar, przed zatrzymaniem szukają miejsca, 
w którym bezpieczny będzie ładunek, samochód, a na końcu i sam 
kierowca.  

Istniejąca sieć parkingów przy zbudowanych obiektach paliwo-
wo-gastronomiczno-hotelowych nie gwarantuje bezpiecznych miejsc 
postojowych, jednak spośród dostępnych parkingów, kierowcy 
najchętniej wybierają te parkingi, o których słyszeli lub które sami 
znają. Są to zazwyczaj duże parkingi usytuowane przy głównych 
trasach komunikacyjnych, gdzie zazwyczaj parkuje wiele samocho-
dów, gdzie jest pełne oświetlenie i monitoring otoczenia obiektów 
jak i samego parkingu. Poza wyżej wymienionymi, o atrakcyjności 
miejsca decyduje również dostęp do sieci Internet, co ostatecznie 
przekłada się na korzyści również dla właściciela obiektu. Kierowcy 
ciężarówek przekazują między sobą informację, które stacje i par-
kingi są godne odwiedzenia, które w jak najszerszym zakresie 
zaspakajają potrzeby kierowców. Kierowcy realizujący przewozy w 
transporcie międzynarodowym na dalekich trasach jak i osoby 
indywidualne będące w długiej podróży, szukają możliwości skon-
taktowania się ze swoją firmą, rodziną i znajomymi. Możliwość 
dostępu do Internetu jest dla nich ważna i może stanowić istotny 
element wyboru miejsca postoju. 

Zgodnie z rezolucją Rady UE [8], zapobieganie i zwalczanie 
przestępczości związanej z drogowym transportem towarów powin-
no być realizowane, poprzez: 
– uzyskanie monitorowania sytuacji krajowej dotyczącej prze-

stępczości transportu drogowego, 
– motywowanie wszystkich partnerów łańcucha dostaw w trans-

porcie drogowym w celu ich odpowiedzialności i przewidywania 
wszystkich niezbędnych środków zapobiegawczych oraz bez-
pieczeństwa, 

– wymianę najlepszych praktyk w zakresie transportu drogowego 
w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, 

– zapewnienie krajowego punktu kontaktowego w celu wymiany 
informacji między państwami członkowskimi na temat bez-
piecznych parkingów ciężarówek, 

– tworzenie bezpiecznych parkingów samochodowych, ale bez 
ustalenia odpowiedzialności prawnej wobec tych stref parkin-
gowych, 

– ustalenie, gdzie parkingi istnieją dziś i gdzie występują czarne 
punkty, 

– rozwój aktualnych i przyszłych inicjatyw na rzecz bezpiecznych 
parkingów samochodowych poprzez wymianę informacji na 
temat zapobiegania i zwalczania kradzieży ładunków,  

– wdrożenie modelu oznakowania parkingów zgodnego 
z wymogami rezolucji unijnej. 
 
Niewystarczająca liczba parkingów, zwykle bez gwarancji bez-

pieczeństwa oraz braku ogólnodostępnej informacji, uniemożliwia 
zaplanowanie miejsc postojowych w czasie podróży. Utrudnia za-
tem wyznaczenie odpowiedniej trasy przewozu. Kierowcy samo-
chodów ciężarowych pozbawieni informacji, gdzie można bez obaw 
o ładunek i samochód się zatrzymać i odpocząć, najczęściej za-
trzymują się na stacjach benzynowych. Wybranie odpowiedniego 
miejsca parkingowego jest bardzo istotne z uwagi na rodzaj prze-
wożonego ładunku. Za pomocą transportu drogowego realizowane 
są przewozy różnych ładunków, w tym m.in. towarów niebezpiecz-
nych, w przypadku których parkingi powinny spełniać szczególne 
wymagania. Nie zawsze wskazane jest, aby obok pojazdów prze-
wożących towary niebezpieczne, zatrzymywały się inne pojazdy, 
ponieważ stwarza to dodatkowe zagrożenie. Informacje o miejscach 
parkingowych na wszystkich szlakach komunikacyjnych w Polsce, 
dodatkowe informacje dotyczące infrastruktury parkingu (hotel, 
restauracja itp.) w sposób zdecydowany wpłynie na usprawnienie 
planowania trasy dla kierowców. Możliwa ocena parkingów przez 
użytkowników, na bieżąco aktualizowana w systemie, pozwoli na 
wybór właściwego miejsca, bez obaw o kierowcę, ładunek i samo-
chód.  

Gorzej przedstawia się sytuacja na parkingach przy trasach do-
jazdowych do przepraw promowych. Ilości kradzionego towaru 
z jednego środka transportu są tam zazwyczaj większe. I tak np. 
w zleceniach transportowych często zdarzają się uwagi, aby nie 
parkować w nocy w pasie 200-300 km od Calais. Czy jest to wykonal-
ne w każdym przypadku? Raczej nie, gdyż przepisy o czasie pracy 
nakładają obowiązek odbywania odpoczynków, a jeśli taki odpoczy-
nek wypadnie w takim rejonie, kierowca jest zmuszony do postoju 
[10]. 

W przypadku, gdy przewozy są wykonywane przez rejony 
o dużym nasileniu ruchu imigracyjnego, np. Francja - Wielka Bryta-
nia, Grecja, Turcja i Włochy, należy liczyć się z tym, że do prze-
strzeni ładunkowej mogą przedostać się nielegalni imigranci. Gdy 
przedmiotem przewozu są towary żywnościowe lub wyroby farma-
ceutyczne, ingerencja w dany ładunek osób z zewnątrz może do-
prowadzić do zdyskwalifikowania przez odbiorcę całego towaru. 
W takiej sytuacji dochodzi do szkody całkowitej, której koszt może 
sięgać nawet kilkuset tysięcy euro (np. przy wyrobach farmaceu-
tycznych). Przy przewozach do lub przez ww. kraje i w sytuacji, gdy 
przewożone są towary bardzo wrażliwe na obecność osób postron-
nych w przestrzeni ładunkowej, należy zachować szczególną 
ostrożność i dochować należytej staranności.. Warto przy tym rów-
nież pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za powsta-
łe z tego powodu szkody przewoźnik ponosi pełną odpowiedzial-
ność. W tej sytuacji ubezpieczenie przewozu jest raczej niezbędne, 
nawet jeśli wiąże się to z dodatkowym kosztem. 

 Zgodnie z art. 17 Konwencji CMR „Przewoźnik odpowiada za 
całkowite lub częściowe zaginiecie ładunku lub za jego uszkodze-
nie, które nastąpi w czasie miedzy przyjęciem ładunku a jego wyda-
niem, jak również za opóźnienie dostawy. Przewoźnik jest zwolnio-
ny od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginiecie, uszkodzenie lub 
opóźnienie spowodowane zostało wina osoby uprawnionej, jej 
zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wada własna ła-
dunku lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i 
których następstwom nie mógł zapobiec. 

Oszustwa i wyłudzenia ładunku to kolejny problem pojawiający 
się podczas przewozu ładunków. Do tego procederu dochodzi 
wówczas, gdy spedytorzy lub przewoźnicy nieumiejętnie korzystają 
z usług podwykonawców, co w konsekwencji jest powodem licznych 

http://www.truckinform.eu/
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przypadków wyłudzania zleceń przez oszustów. Głównym siedli-
skiem oszustów są kraje z południa Europy, gdzie spedytorzy mają 
ograniczone możliwości ich weryfikacji, a bariera językowa często 
uniemożliwia właściwą ocenę dokumentów. Oszustem może okazać 
się nie tylko podwykonawca, ale również zleceniodawca zlecający 
przewóz, który zmienia miejsce dostawy i doprowadza do wydania 
ładunku osobie innej niż wynika to z listu przewozowego. 

Odpowiedzialność kierowcy 

Nadzór nad przewożonym towarem faktycznie sprawuje kie-
rowca i to od kierowcy w dużej mierze zależy, czy towar zostanie 
bezpiecznie i terminowo dostarczony do odbiorcy. W tej sytuacji 
ważne jest odpowiednie przeszkolenie kierowcy i wyposażenie 
w takie instrukcje, które pozwolą na właściwe zareagowanie wsytu-
acji, kiedy zajdzie potrzeba odpowiedniego działania.  

Do wypadków drogowych najczęściej dochodzi z winy kierow-
ców, a są następstwem niezastosowania się przez kierowcę do 
przepisów prawa o ruchu drogowym (nadmierna prędkość, wymu-
szenie pierwszeństwa), zmęczenie i zaśnięcie kierowcy w czasie 
prowadzenia pojazdu, sprawstwo innych użytkowników ruchu dro-
gowego i awarie pojazdów. Wypadku powodują szkody w pojazdach 
i przewożonym ładunku  

Terminowość dostaw i ograniczanie kosztów doprowadza do 
sytuacji, gdy kierowcy za wszelką cenę chcą dojechać do miejsca 
odbioru. Łamanie przepisów drogowych i jazda bez wymaganego 
odpoczynku pomaga im w tym, ale z całą pewnością pozytywnie nie 
wpływa na bezpieczeństwo przewożonego ładunku jak i samego 
kierowcy i innych użytkowników drogi. 

PODSUMOWANIE 

Rozwoju transportu nie można powstrzymać, towarzyszy 
on nieodzownie postępowi ludzkości. Należy jednak podejmować 
takie działania, które umożliwią zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
oraz obniżą jego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. 
Cel ten można starać się osiągnąć poprzez nieustanne udoskona-
lanie oraz unowocześnianie transportu, poprzez szukanie nowych 
rozwiązań, np. pomagających zneutralizować wydzielane substan-
cje, poprzez zwiększanie wydajności transportu, poprzez budowanie 
dróg z rozmysłem. Należy pamiętać, że nie przyniosą pozytywnego 
efektu żadne obciążenia, które mają na celu odstręczenie kierow-
ców od jazdy samochodami (jak na przykład wysoko opodatkowane 
paliwo, opłata za poruszanie się po mieście). 

Unia Europejska wspiera liczne działania, które skutkują wdra-
żaniem nowych ekologicznych technologii transportowych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami kraje UE muszą promować czyste 
technologie (samochody napędzane elektrycznie lub wodorem, 
ciężarówki, barki i statki napędzane gazem ziemnym). Podejmowa-
ne działania w ciągu ostatnich 20 przez UE w dziedzinie transportu 
doprowadziły do istotnych zmian w sektorze transportowym, a 
mianowicie do: 
– wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lotniczym i mor-

skim  
– unormowania godzin pracy osób zatrudnionych w sektorze 

transportu 
– większego wyboru środków transportu dla podróżnych i firm 
– mniejszego zanieczyszczenia  
– przejścia na bardziej ekologiczne technologie. 

Od stycznia 2014 r. UE realizuje nową politykę w zakresie in-
frastruktury transportowej, dzięki której cały kontynent zostanie 
połączony ze wschodu na zachód i z północy na południe. Celem tej 
polityki jest zniwelowanie różnic pomiędzy krajowymi sieciami 
transportowymi, usunięcie przeszkód, które nadal utrudniają spraw-

ne funkcjonowanie jednolitego rynku, i przeszkód natury technicz-
nej, jakimi są m.in. niespójne standardy w ruchu kolejowym. 

Środki finansowe na realizację tej polityki pochodzą z instru-
mentu „Łącząc Europę”, dysponującego budżetem w wysokości do 
26 mld euro do 2020 r., a także z trzyletniego planu inwestycyjnego 
Komisji, który pozwoli uwolnić inwestycje publiczne i prywatne 
o wartości co najmniej 315 mld euro do 2017 r. 

Dobro naszej Planety i proekologiczny model życia stały się 
priorytetami polityki państw wysokorozwiniętych, które stać na 
finansowanie polityki uwzględniającej działania wpływające pozy-
tywnie na ochronę środowiska naturalnego. Co jednak z państwami, 
które świadomie lub z przyczyn ekonomicznych nie podejmują 
zapobiegawczych działań ekologicznych? Konsekwencje takich 
postępowań są oczywistą, stąd każdą inicjatywę wpływającą na 
aktywizację działań proekologicznych, a tym samym ochronę śro-
dowiska naturalnego należy zdecydowanie popierać. 
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