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IDENTYFIKACJA  ZDARZEŃ  NIEPOŻĄDANYCH  
W  SYSTEMIE  TRANSPORTU  MIEJSKIEGO 

Słowa kluczowe 

Działanie, funkcjonowanie, bezpieczeństwo działania. 

Streszczenie 

Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu 
Człowiek–Obiekt Techniczny–Otoczenie <C–OT–O>. W systemach tych zagro-
żenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez 
oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w sys-
temie oraz w jego otoczeniu. W pracy podjęto próbę oceny poziomu zagrożeń 
wynikających z zamierzonych lub niezamierzonych działań ludzi usytuowanych 
systemach transportu drogowego oraz ich otoczeniu. 

Wprowadzenie 

Systemy transportu miejskiego są systemami, których celem jest realizacja 
przewozów po wyznaczonym obszarze, z wykorzystaniem środków transportu. 
Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi systemów transportowych są: 
– bezpieczeństwo przewozów, 
– niezawodność środków transportu, 
– terminowość przewozów, 
– odpowiednia częstotliwość przewozów, 
– odpowiedni standard świadczonych usług. 
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Zasięg działania transportu miejskiego obejmuje również tereny podmiej-
skie, znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta, lecz spełniające 
analogiczne funkcje jak dzielnice miasta. Najpopularniejszym rodzajem trans-
portu miejskiego jest transport autobusowy z tego względu, że nie wymaga ona 
stosowania dodatkowych trakcji i torowisk, ponadto istnieje możliwość dowol-
nych zmian tras, po jakich autobusy realizują zadania przewozowe. Systemy te 
są przykładem systemów socjotechnicznych typu Człowiek–Obiekt Techniczny 
–Otoczenie <C–OT–O>, w których bezpośrednią realizacją zadań systemu zaj-
muje się podsystem wykonawczy złożony z podsystemów elementarnych typu 
człowiek–obiekt techniczny (operator–środek transportu) realizujących zadania 
w otoczeniu systemu.  

Ze względu na człowieka umiejscowionego w tym systemie najistotniej-
szym kryterium w ocenie realizowanych przewozów jest bezpieczeństwo ich 
działania.  

Działanie jest pojęciem odnoszącym się do człowieka, działanie oznacza 
ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn), jeśli i o ile działający, 
bądź wielu działających, wiąże z nim pewien subiektywny sens. Według autora 
pracy [4] wyróżnia się cztery typy działań: 
• działania racjonalne ze względu na cel, w którym działający kieruje się 

racjonalnością instrumentalną: ze zbioru wartości podmiot wybiera cele 
i przy uwzględnieniu alternatywnych kosztów i korzyści dobiera odpowied-
nie środki;  

• działania racjonalne ze względu na wartości, w odróżnieniu od powyż-
szych, działający podmiot nie kieruje się kalkulacją następstw działania 
(w myśl zasady „cel uświęca środki”),  

• działania afektywne, odpowiadające aktualnym stanom uczuciowym,  
• działania tradycjonalne, opierające się na nawyku.  

Funkcjonowanie natomiast jest pojęciem odnoszącym się do maszyn 
(obiektów technicznych). Analizując systemy socjotechniczne C–OT–O można 
mówić o działaniu tych systemów ze względu na zróżnicowaną rolę, jaką pełni 
człowiek w tego typu systemach. 

Bezpieczeństwo działania systemu autobusowego transportu miejskiego 
jest to jego stan, w którym wartości wyróżnionych cech opisujących ten system 
w ustalonym przedziale czasu t, [ ]kttt   ,0⊂  mieszczą się w ustalonych grani-

cach przy określonych poziomach oddziaływań czynników wymuszających. 
Czynniki te można podzielić na [3, 6]: 

– robocze (w systemie) – czynniki wymuszające, oddziałujące na środek 
transportu w wyniku realizacji funkcji użytecznych, 

– zewnętrzne – czynniki wymuszające, charakteryzujące oddziaływanie 
otoczenia na środek transportu (nieuwarunkowane jego funkcjonowaniem), 
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– antropotechniczne – czynniki wymuszające, oddziałujące na środek transpor-
tu w wyniku działalności człowieka np. na skutek błędów operatora. 

Niewłaściwe oddziaływania tych czynników stanowią przyczynę powsta-
wania zdarzeń niepożądanych w systemach transportowych. 

1. Obiekt badań 

Obiektem badań jest system komunikacji autobusowej w dużej aglomeracji,  
będący systemem socjotechnicznym typu Człowiek–Obiekt Techniczny–Oto-
czenie <C–OT–O>, którego głównym zadaniem jest bezpieczne przemieszcza-
nie ludzi w wyznaczonym zakresie ilościowym i terytorialnym, za pomocą środ-
ków transportu eksploatowanych w tym systemie.  

2. Cel pracy 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w systemie autobusowe-
go transportu miejskiego, stanowiącego ogół środków i działań związanych 
z przemieszczaniem się osób, jest problemem nadrzędnym, wynikającym z dużej 
liczby osób przewożonych środkami transportu, dużego natężenia ruchu oraz nie-
właściwej infrastruktury dróg, po których realizowane są zadania przewozowe.  

Z tego powodu jako cel pracy przyjęto identyfikację zdarzeń niepożąda-
nych w systemie autobusowego transportu miejskiego, stanowi to podstawę do 
podjęcia racjonalnych działań mających na celu zmniejszenie liczby zdarzeń 
oraz minimalizację ich skutków. 

3. Identyfikacja zdarzeń niepożądanych 

Zdarzenie jest to zmiana lub trwanie stanu w chwili [5]. Jako zdarzenie 
niepożądane w pracy przyjęto zdarzenie, w wyniku zajścia którego powstają 
straty materialne bądź dochodzi do utraty zdrowia lub życia ludzi usytuowa-
nych w systemie lub w jego otoczeniu. 

Z tego powodu w pracy dokonano klasyfikacji możliwych zdarzeń niepożą-
danych na podstawie następujących kryteriów: 
 rodzaju zdarzenia, 
 miejsca zajścia zdarzenia, 
 przyczyny zajścia zdarzenia. 

Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację zdarzeń niepożądanych ze wzglę-
du na rodzaj zdarzenia. Spośród przedstawionych zdarzeń wyróżnia się: 
 Kolizję drogową – zdarzenie, w wyniku którego powstały jedynie straty ma-

terialne [1], 
 Wypadek drogowy –  zdarzenie zaistniałe w obrębie przestrzeni drogowej,  

w wyniku którego została zabita lub ranna co najmniej jedna osoba.  
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 Dewastację pojazdu – świadome działanie ludzi (pasażerów), mające na celu 
uszkodzenie pojazdu  [2]; 

 Uszkodzenie pojazdu – przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych 
przez cechy opisujące pojazd, powodujące zmianę jego stanu, ze stanu zdat-
ności do stanu ograniczonej zdatności lub niezdatności. 

 

 
Rys. 1. Klasyfikacja zdarzeń niepożądanych 

 
Na rysunku 2 przedstawiono klasyfikację zdarzeń niepożądanych ze wzglę-

du na miejsce zajścia zdarzeń niepożądanych. 
 

 
Rys. 2. Klasyfikacja zdarzeń niepożądanych w zależności od miejsca zajścia tych zdarzeń 



1-2010 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

55

Miejsca, w których dochodzi do zdarzeń niepożądanych, to: 
 Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, 

drogi (ścieżki dla pieszych) lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z toro-
wiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, prze-
znaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem 
lub pędzenia zwierząt [1], 

 Przystanek autobusowy – element infrastruktury punktowej systemu trans-
portu zbiorowego. Jest to wyznaczone miejsce zatrzymania i postoju autobu-
su w celu umożliwienia pasażerom wejścia oraz opuszczenia pojazdu, 

 Zajezdnia autobusowa, 
 Podsystem zapewnienia zdatności – podsystem systemu transportowego, 

w którym realizowane są czynności związane z obsługiwaniem i odnową au-
tobusów, polegają na przywracaniu im odpowiednich właściwości użytko-
wych oraz ich utrzymaniu w stanie zdatności zadaniowej. Stanowi to pod-
stawowy warunek, umożliwiający realizację zadań przewozowych, 

 Wnętrze pojazdu. 
Kolejną klasyfikacją zdarzeń niepożądanych, jest klasyfikacja według przy-

czyn zajścia zdarzeń niepożądanych. Analizując te przyczyny należy je trakto-
wać jako zdarzenia niezależne, mogące występować pojedynczo lub łącznie, co 
przedstawiono w tabeli 1, w której odwzorowano sekwencje zdarzeń prowadzą-
cych do stanów zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego, przy czym: 
1 –  zdarzenie polegające na tym, że oddziaływanie wybranych czynników wy-

muszających miało wpływ na zajście zdarzenia drogowego; 
0 –  zdarzenie polegające na tym, że oddziaływanie wybranych czynników wy-

muszających nie miało wpływu na zajście zdarzenia drogowego. 
Stan zagrożenia bezpieczeństwa systemu (tab. 1 – pozycja 8) jest stanem 

abstrakcyjnym, na powstanie którego nie miało wpływu żadne z oddziaływań 
czynników wymuszających. 

 
Tabela 1. Możliwe sekwencje oddziaływań czynników wymuszających 
 

Lp. 
Oddziaływanie czynni-

ków roboczych 
Oddziaływanie czynników  

antropotechnicznych 
Oddziaływanie czynników 

zewnętrznych 
1 1 1 1 
2 1 0 1 
3 1 1 0 
4 1 0 0 
5 0 1 1 
6 0 1 0 
7 0 0 1 
8 0 0 0 

Dokonując szczegółowej analizy przyczyn zajścia zdarzeń niepożądanych 
każdy z czynników wymuszających możemy podzielić na szereg czynników 
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stanowiących przyczyny zajścia tych zdarzeń. Szczegółową klasyfikację przy-
czyn przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Klasyfikacja przyczyn zajść zdarzeń niepożądanych 

 
Tak przedstawione przyczyny powstawania zdarzeń niepożądanych należy 

również traktować jako zdarzenia niezależne, występujące łącznie lub pojedyn-
czo. Analizy przyczyn zajścia zdarzeń niepożądanych można dokonać na pod-
stawie następujących kryteriów: 

 

{ }321 ,, KKKK =        (1) 
 

gdzie: K1 –  oznacza, że przyczyną zajścia zdarzenia niepożądanego był stan 
ograniczonej zdatności pojazdu, 

 K2 –  oznacza, że przyczyną zajścia zdarzenia niepożądanego były nie-
właściwe działania ludzi usytuowanych w systemie i jego otoczeniu, 

 K3 –  oznacza, że przyczyną zajścia zdarzenia niepożądanego było nieko-
rzystne oddziaływanie otoczenia. 

 

Kryteria te można traktować jako kryteria nadrzędne, wśród których wy-
różnić można zbiór kryteriów podrzędnych. W każdym z kryteriów nadrzędnych 
można wyróżnić zbiór kryteriów podrzędnych, co przedstawiono za pomocą 
zależności 2. 
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Tabela 2. Możliwe sekwencje niewłaściwego oddziaływania czynników wymuszających 

 

Kryteria 
nadrzędne 

Kryteria 
podrzędne 

 Przyczyna zajścia zdarzenia niepożądanego 

K1.1 
Stan ograniczonej zdatności podsystemów krytycznych środka trans-
portu 

K1.2 
Stan ograniczonej zdatności podsystemów ważnych środka transpor-
tu 

K1.3 
Stan ograniczonej zdatności podsystemów mało ważnych środka 
transportu 

K1 

K1.4 
Stan ograniczonej zdatności podsystemów nieistotnych środka trans-
portu 

K2.1 Niewłaściwe działania kierującego pojazdem 
K2.2 Niewłaściwe działania pasażerów pojazdu 
K2.3 Niewłaściwe zachowanie ludzi oczekujących na przystanku  

K2.4 
Niewłaściwe zachowania pieszych, rowerzystów oraz innych uczest-
ników ruchu 

K2.5 Niewłaściwe działania diagnostów 

K2 

K2.6 Niewłaściwe działania mechaników 
K3.1 Niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych 
K3.2 Niewłaściwy stan nawierzchni jezdni K3 
K3.3 Nieprawidłowo zaprojektowana infrastruktura drogi 

 
 

Analizując zdarzenie drogowe i przyczynę jego zajścia, należy rozpatrzeć 
kryterium (kryteria) nadrzędne zajścia zdarzenia (przyczynę główną), a następ-
nie kryterium (kryteria) podrzędne. Wówczas podając kryteria oceny bezpie-
czeństwa działania widoczna jest przyczyna zajścia analizowanego zdarzenia 
niepożądanego. Szczegółowo przeprowadzona identyfikacja przyczyn powsta-
wania zdarzeń niepożądanych stanowi podstawę do opracowania algorytmu 
diagnozowania stanu bezpieczeństwa działania systemu transportowego. Algo-
rytm taki przedstawiono na rysunku 4.  

W algorytmie tym wyróżnić można trzy zasadnicze człony, będące algoryt-
mami składowymi [6]: 
algorytm A – dotyczący oceny bezpieczeństwa działania środków transportu, 
algorytm B –  dotyczący oceny oddziaływania otoczenia systemu na bezpie-

czeństwo działania tego systemu, 
algorytm C – dotyczący oceny oddziaływania ludzi usytuowanych w systemie 

i jego otoczeniu na bezpieczeństwo działania tego systemu. 
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Poszczególne algorytmy składowe A, B i C wyznaczają sposób komplek-
sowej oceny bezpieczeństwa działania systemu transportowego. W tabeli 3 
przedstawiono opis poszczególnych bloków algorytmu. 

 

A B C

1

A1

54
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Rys. 4. Algorytm diagnozowania stanu bezpieczeństwa działania systemu transportowego 
 



1-2010 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

59

Tabela 1. Opis bloków ogólnych algorytmu oceny bezpieczeństwa działania systemu transporto-
wego 

 

Kod 
bloku 

Opis kodu 

1 
Wyznacz zbiór zdarzeń drogowych zaistniałych w  analizowanym przedziale czasu 
Zi; i = {1, 2, 3, …, k}. 

2 
Wybierz zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa działania analizowane-
go systemu. 

3 Uszereguj zdarzenia według daty zajścia Z1, Z2, Z3, …, Zk. 
4 Wybierz do oceny pierwsze zdarzenie Zi, i = 1. 
5 Wybierz do oceny kolejne zdarzenie drogowe Zi + 1. 

A 
Czy przyczyną zajścia analizowanego zdarzenia było uszkodzenie podsystemu środ-
ka transportu? 

A1 Ustal kryteria oceny istotności uszkodzonego podsystemu. 
A2 Dokonaj oceny istotności uszkodzonego podsystemu. 

A3 
Czy uszkodzony podsystem jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa działania 
środka transportu? 

A4 
Czy uszkodzenie podsystemu istotnego miało wpływ na niewłaściwe działania opera-
tora? 

A5 
Oceń poziom zmian stanu zdatności środka transportu jako skutku uszkodzenia 
analizowanego podsystemu. 

A6 Wyznacz zbiór wskaźników do oceny bezpieczeństwa działania środka transportu. 
A7 Ustal kryteria oceny bezpieczeństwa działania środka transportu. 

A8 
Wyznacz zbiór wskaźników reprezentatywnych do oceny bezpieczeństwa działania 
środka transportu. 

A9 Dokonaj oceny bezpieczeństwa działania środka transportu. 
A10 Czy analizowane zdarzenie Zi = Zk? gdzie i = {1, 2, 3, …, k} 
A11 Czy model wynikowy jest adekwatny? 
A12 Sprawdź, czy również zaszło zdarzenie B. 

B Czy przyczyną zajścia analizowanego zdarzenia było  oddziaływanie otoczenia? 

B1 
Czy przyczyna zajścia analizowanego zdarzenia był niewłaściwy stan nawierzchni 
jezdni? 

B11 
Czy niewłaściwy stan nawierzchni jezdni był przyczyną uszkodzenia środka trans-
portu? 

B2 Czy przyczyną zajścia zdarzenia była niewłaściwa infrastruktura drogi? 

B21 
Czy niewłaściwa infrastruktura drogi była przyczyną niewłaściwych działań ludzi 
usytuowanych w systemie i jego otoczeniu? 

B3 Czy przyczyną zajścia zdarzenia było oddziaływanie czynników atmosferycznych? 

B31 
Czy oddziaływanie czynników atmosferycznych było przyczyną niewłaściwych 
działań ludzi usytuowanych w systemie i jego otoczeniu? 

B4 
Wyznacz zbiór wskaźników do oceny bezpiecznego oddziaływania otoczenia na 
ludzi i środki transportu. 

B5 
Ustal kryteria oceny bezpiecznego oddziaływania otoczenia 
na ludzi i środki transportu. 

B6 
Wyznacz zbiór wskaźników reprezentatywnych do oceny bezpiecznego oddziaływa-
nia otoczenia na ludzi i środki transportu. 

B7 Dokonaj oceny bezpiecznego oddziaływania otoczenia na ludzi i środki transportu. 
B8 Czy analizowane zdarzenie Zi = Zk? gdzie i = {1, 2, 3, …, k} 
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Tabela 1. cd. 
 

B9 Czy model wynikowy jest adekwatny? 
B10 Sprawdź, czy również zaszło zdarzenie C. 

C 
Czy przyczyną zajścia analizowanego zdarzenia było oddziaływanie ludzi usytu-
owanych w środku transportu i jego otoczeniu? 

C1 Czy przyczyną zajścia zdarzenia były niewłaściwe działania kierowcy? 

C11 
Czy niewłaściwe działania kierowcy były przyczyną uszkodzenia podsystemu 
środka transportu? 

C2 
Czy przyczyną zajścia zdarzenia były niewłaściwe działania pasażerów środka 
transportu? 

C21 Czy  niewłaściwe działania pasażerów miały wpływ na błędne działania kierowcy? 

C3 
Czy przyczyną zajścia zdarzenia były niewłaściwe działania ludzi usytuowanych  
w otoczeniu środka transportu? 

C31 
Czy  niewłaściwe działania ludzi usytuowanych w otoczeniu środka transportu 
miały wpływ na błędne działania kierowcy? 

C4 
Czy przyczyną zajścia zdarzenia były nieprawidłowe działania ludzi usytuowanych 
w podsystemie przywracania zdatności? 

C41 Czy przyczyną zajścia zdarzenia były nieprawidłowe działania diagnostów? 

C411 
Czy nieprawidłowe działania diagnostów były przyczyną nieprawidłowych działań 
kierowcy? 

C42 Czy przyczyną zajścia zdarzenia były nieprawidłowe działania mechaników? 

C421 
Czy nieprawidłowe działania mechaników były przyczyną nieprawidłowych dzia-
łań kierowcy? 

C5 
Wyznacz zbiór wskaźników do oceny niepożądanych oddziaływań ludzi usytu-
owanych w środku transportu i jego otoczeniu. 

C6 
Ustal kryteria oceny bezpiecznych oddziaływań ludzi usytuowanych w środku 
transportu i jego otoczeniu. 

C7 
Wybierz zbiór wskaźników reprezentatywnych do oceny oddziaływań ludzi usytu-
owanych w środku transportu i jego otoczeniu. 

C8 
Dokonaj oceny bezpiecznego oddziaływania ludzi usytuowanych w środku trans-
portu i jego otoczeniu. 

C9 Czy analizowane zdarzenie  Zi = Zk, gdzie i = {1, 2, ..., k} 
C10 Czy model wynikowy jest adekwatny? 

6 Dokonaj zbiorczej oceny bezpieczeństwa działania systemu transportowego. 
7 Pokaż wynik. 

Podsumowanie 

 Zaproponowany w pracy sposób analizy bezpieczeństwa działania systemu 
transportowego stanowi innowacyjne podejście oceny bezpieczeństwa sys-
temów transportu drogowego. 

 Metoda jest uniwersalna i może służyć do oceny bezpieczeństwa działania 
różnego typu systemów transportu drogowego. 

 Składowe części algorytmu mogą stanowić odrębne metody oceny oddzia-
ływania poszczególnych czynników wymuszających na poziom bezpie-
czeństwa działania analizowanego systemu. 
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 Istnieje konieczność dalszej analizy podjętego w pracy problemu w celu 
dokładnego ukazania wszystkich zachodzących relacji pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami analizowanego systemu. 
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Summary 

Road transport systems are socio-technical systems of the type Human – 
Technical object- Environment  <H-TO-E>. In these systems, the following can 
cause hazards: man C, the technical object OT, and the influence of the 
environment on the technical object and the people who are present in the 
system and its environment. The authors of the paper make an attempt to 
evaluate the level of threats resulting from intended or unintended actions of 
people situated  in this environment. 
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