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ZNACZENIE CZYNNIKA LUDZKIEGO  
W OCENIE NIEZAWODNO�CI SYSTEMU 

TRANSPORTOWEGO, DLA DRÓG 
KRAJOWYCH W POLSCE 

Streszczenie 
Analiza wypadków w ró�nych dziedzinach wskazuje na istotno�� wpływu człowieka jako 

u�ytkownika, operatora jak i decydenta na liczb� i ci��ko�� wypadków. Na przykład, badania w 
lotnictwie zaklasyfikowały wi�cej ni� 70% wypadków jako skutek bł�du załogi (Product Safety Boeing 
Organization, 1993). Szczególnie jest to widoczne w transporcie drogowym i wpływie kierowców na 
mo�liwo�� wystapienia wypadku. W artykule przedstawiono analiz� i prób� modelowania wpływu 
zm�czenia kierowcy na niezawodno�� systemu transportowego poprzez ocen� mo�liwo�ci jak i 
ci��ko�ci wypadku (awarii systemu) przez niego spowodowanego.  

WST�P 
     Analiza wypadków w ró�nych dziedzinach wskazuje na istotno�� wpływu człowieka 

jako u�ytkownika, operatora jak i decydenta na liczb� i ci��ko�� wypadków. Na przykład, 
badania w lotnictwie zaklasyfikowały wi�cej ni� 70% wypadków jako skutek bł�du załogi 
(Product Safety Boeing Organization, 1993).  

Szczególnie jest to widoczne w transporcie drogowym i wpływie kierowców na jego 
poziom bezpiecze�stwa, [11]. Wypadek drogowy jest zdarzeniem prowadz�cym do 
zawodno�ci systemu transportowego. 

W Polsce  podstawow� sie� dróg stanowi� drogi krajowe o długo�ci ok. 18 tys. km (6,9 % 
długo�ci dróg twardych), po których porusza si� ponad 6 mln pojazdów. Z tego 70,3 % to 
samochody osobowe, a 29,3 % to samochody ci��arowe, autobusy i ci�gniki. Ponad połowa 
wypadków, w których głównym aktywatorem zagro�enie było zm�czenie kierowców, 
wyst�piła na tych drogach. Dlatego wa�nym jest opracowanie modelu losowego 
pozwalaj�cego na ocen� ci��ko�ci tych wypadków.  

Nasz stan wiedzy jest niekompletny dlatego mamy do czynienia z wnioskowaniem o 
słuszno�ci modelu opisuj�cego wypadki drogowe w warunkach cz��ciowej ignorancji lub 
niepewno�ci, co jest przedmiotem statystyki. W artykule przedstawiono prób� modelowania 
wpływu zm�czenia kierowcy na niezawodno�� systemu transportowego, poprzez tworzenie 
modeli losowych ci��ko�ci wypadku b�d�cego jego efektem. 
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1. CHARAKTERYSTYKA WYPADKÓW ZWI�ZANYCH ZE 
ZM�CZENIEM KIEROWCÓW
W roku 2009 na sieci dróg w Polsce zarejestrowano 44,2 tys. wypadków drogowych (z 

ofiarami), w których 56,0 tys. osób było rannych a 4.572 osoby poniosły �mier�. Porównanie 
klasyfikacji strat osobowych w wypadkach drogowych przyj�tej w Polsce z klasyfikacj� wg 
skali KABCO [4], wskazuje, �e obra�enia, które w Polsce traktowane s� jako lekko ranne 
nale�� praktycznie do �rednio rannych (kategoria B) w skali KABCO. Nie mo�na wi�c 
porównywa�, w wiarygodny sposób, liczby ofiar rannych i liczby wypadków zaistniałych w 
Polsce i w innych krajach, dlatego modele i wnioski bazuj� na danych o ofiarach �miertelnych 
[6].  

W okresie pi�ciu lat (2003 – 2007), przyj�tym do analizy, na polskich drogach 
zarejestrowano 246,7 tys. wypadków drogowych (z ofiarami), w których zgin�ło 27,6 tys. 
osób, a 266,8 tys. osób odniosło obra�enia. Kierowcy pojazdów spowodowali 80,5 % 
wypadków, w których było 74,2% ogółu ofiar �miertelnych i 85,5 % ofiar rannych. Dane 
pochodz� z Policyjnej Bazy Danych o Zdarzeniach Drogowych SEWIK1.  

Ponad 60 % wypadków spowodowanych przez zm�czonych kierowców miało miejsce na 
podstawowej sieci dróg tj. na drogach krajowych. Dlatego analizy b�d� przeprowadzone dla 
wypadków drogowych (z ofiarami), które miały miejsce na drogach krajowych w latach 2003 
– 2007. W tym okresie na drogach krajowych w Polsce z powodu zm�czenia lub za�ni�cia 
kierowcy zarejestrowano 1685 wypadków, w których rannymi było 2708 osób, a �mier�
poniosło 418 osób.  

Zestawione w tablicy 1 indeksy charakteryzuj� dynamik� zmian liczby tego rodzaju 
wypadków i ich ofiar w kolejnych latach. Zarejestrowane przez Policj� wypadki zwi�zane ze 
zm�czeniem lub za�ni�ciem kierowcy na drogach krajowych stanowiły 3,2 % ogółu 
wypadków, natomiast ofiary �miertelne tych wypadków 5,0 % ogółu ofiar �miertelnych, a 
ofiary ranne 3,4 % ogółu ofiar rannych. Jest to pi�ta w kolejno�ci najwa�niejsza przyczyna 
wypadków na drogach krajowych. Jednym z narz�dzi badania dynamiki wypadków i ich ofiar 
w kolejnych latach s� wska�niki dynamiki, tablica 1, tablica 2.  

Tab. 1 Przyrosty wzgl�dne jednopodstawowe liczby wypadków i ofiar wypadków spowodowanych 
zm�czeniem lub za�ni�ciem kierowcy na drogach krajowych w Polsce w latach 2003 - 2007

Rok 
Liczba wypadków 

LW 
Liczba ofiar rannych 

LR 
Liczba ofiar 

�miertelnych LZ 

2004 8,27% 13,35% 8,33% 

2005 17,99% 11,98% 15,38% 

2006 45,32% 46,02% 27,38% 

2007 35,97% 21,99% 17,89% 

Tab. 2 Przyrosty wzgl�dne ła�cuchowe liczby wypadków i ofiar wypadków spowodowanych 
zm�czeniem lub za�ni�ciem kierowcy na drogach krajowych w Polsce w latach 2003 - 2007

Rok Liczba wypadków LW Liczba ofiar rannych LR Liczba ofiar �miertelnych LZ 

2004 8,27% 13,35% 8,33% 

2005 8,97% 0,20% 7,69% 

2006 23,17% 34,06% 13,10% 

2007 -6,44% -12,33% -6,32% 

                                                
1 Dane o wypadkach drogowych i ofiarach pochodz� z Policyjnej Bazy Danych o 
Zdarzeniach Drogowych SEWIK.
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Najcz��ciej wyst�puj�cymi rodzajami wypadków drogowych zwi�zanych ze zm�czeniem 
kierowców jako główn� przyczyn�, s�, [5]:
– najechania na przeszkod� (drzewo, słup, przyczółek mostu itp.) poło�onej przy drodze, w 

wyniku wypadni�cia z drogi, 
– zderzenia czołowe z innymi pojazdami, w wyniku zjechania z pasa ruchu, 
– wywrócenie si� pojazdu, w wyniku utraty stateczno�ci pojazdu,  
– najechanie na tył pojazdu lub zderzenia boczne, w wyniku braku hamowania lub manewru 

omini�cia pojazdu. 
W badaniach wyró�niono por� powstawania wypadków i lokalizacj� wypadków. Pora 

powstawania wypadków mo�emy zdefiniowa� w uj�ciu rocznym, tygodniowym czy te�
dobowym, [10, 12]. W ci�gu roku najwi�cej wypadków i ofiar wypadków (40 – 42 %)  
wyst�puje w trzech letnich miesi�cach: czerwcu, lipcu i sierpniu (rys. 1). Zwi�zane to jest z 
wydłu�aniem si� czasu jazdy w ci�gu dłu�szych dni oraz zwi�kszonej w tym okresie liczby 
podró�y turystycznych i weekendowych.  W ci�gu tygodnia najwi�cej wypadków i ofiar 
wypadków (46-49 %)  wyst�puje w trzech kolejnych dniach: pi�tek, sobota i niedziela. 
Zwi�zane to jest ze zm�czeniem kierowców pod koniec tygodnia w wykonywaniem długich 
podró�y w dniach weekendowych.[7, 8] 

Wypadki drogowe spowodowane zm�czeniem kierowców rejestruje si� przede wszystkim 
na drogach jedno-jezdniowych dwukierunkowych (86% ogółu wypadków). [9] 

2. MODELOWANIE WPŁYWU PORY DNIA NA RYZYKO 
WYPADKÓW DROGOWYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ 
ZM�CZONYCH KIEROWCÓW
Do analizy i oceny ryzyka na sieci dróg przyjmuje si� najcz��ciej trzy grupy miar 

opisuj�cych [8]:  
– ryzyko indywidualne, odnosz�ce si� do zachowa� pojedynczego uczestnika ruchu 

drogowego na sieci dróg lub pojedynczym obiekcie drogowym, 
– ryzyko grupowe, odnosz�ce si� do zachowa� grupy uczestników na analizowanym 

obiekcie drogowym,  
– ryzyko społeczne, odnosz�ce si� do zachowa� całych grup społecznych na analizowanym 

obszarze (kraju, regionu, miasta).  
Kierowcy, s� zainteresowani własnym ryzykiem na drodze jako indywidualni uczestnicy 

ruchu. Ryzyko indywidualne w niniejszym artykule rozumiane jest jako prawdopodobie�stwo 
poniesienia strat o okre�lonej ci��ko�ci w ci�gu jednej podró�y lub w ci�gu wybranego 
okresu czasu, kiedy dany uczestnik ruchu jest nara�ony na niebezpiecze�stwo ze strony 
infrastruktury drogowej i innych pojazdów. 

Ryzyko indywidualne pojedynczego uczestnika ruchu jest istotne dla zrozumienia roli 
infrastruktury drogowej i zachowa� uczestnika ruchu jak� odgrywaj� w tworzeniu ryzyka na 
drodze [7]. Ryzyko indywidualne mo�e by� kontrolowane i efektywnie obni�any jego 
poziom. 
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Rys.1 Krzywe cz�sto�ci rozkładu
zm�czeniem na sieci dró
w ci�gu doby.
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Rys.2. Modele rozkładu liczby wypadków spowodowanych zm�czeniem, w skali doby, w 
poszczególnych godzinach.

Rys.3 Porównanie kwantyli empirycznych z modelowymi

Tab. 4 Test Cramer-Von Mises W2 zgodno�ci rozkładu 
Birnbaum-Saunders Loglogistic (3-Parameter) Lognormal

W^2 0,382515 0,296193 0,34341 
Modified Form 0,382447 0,295771 0,343182 
P-Value <0.10 >=0.10 >=0.10 

Test ten ma lepsze wła�ciwo�ci ni� test Kołmogorowa-Smirnowa, lecz jest mało czuły na 
odst�pstwa od rozkładu w punktach dalekich od �redniej (pozwala to na zmniejszenie wpływu 
skali czasowej na odliczanie pocz�tku godzi nocnych), [2].  
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Rys. 4 Porównanie charakterystyk rozkładów liczby rannych, ci��ko rannych i zabitych 

Wskazuje na zró�nicowanie ich rozkładów. Potwierdzaj� to tak�e wyniki testów �redniej i 
testu zgodno�ci rozkładu 

Tab. 5 Test wielokrotnych porówna�, Fisher's least significant difference, 95,0 % (LSD) 
 Count 	rednia Homogeneous Groups
Ci��ko rannych 117 7,35897 X 
Rannych  365 8,36712   X 
Zabitych 448 8,41518   X 

Oszacowanie ró�nic dla poszczególnych par zmiennych.   
Contrast Sig. Difference +/- Limits
Rannych  - Zabitych  -0,0480553 0,643535
Rannych  - Ci��ko rannych  * 1,00815 0,969609
Zabitych - Ci��ko rannych  * 1,0562 0,947556

* oznacza statystycznie istotn� ró�nic� na 95,0% poziomie ufno�ci. 

Tabela ta odnosi si� wielokrotnej procedury porównawczej okre�laj�cej, które �rednie s�
znacz�co ró�ne od których inni. Dwie jednorodne grupy s� okre�lone przy u�yciu kolumn z 
X. W obr�bie ka�dej kolumny, poziomy zawieraj�ce postaci X to grupa �rednich w którym 
nie ma �adnych istotnych statystycznie ró�nic. Dzi�ki tej metodzie jest 5,0% ryzyka bł�dnego 
przyporz�dkowania, [13]. 

Wyniki testu zgodno�ci Kołmogorowa-Smirnowa dla Rannych  i Zabitych: 
Estymowana DN = 0,16228 
Dwustronna K-S statystyka = 2,30147 
Oszacowana warto�� P  = 0,000050157  
Poniewa� warto�� P jest mniejszy ni� 0,05, wyst�puje statystycznie znacz�ca ró�nica mi�dzy 
tymi dwoma dystrybucji na poziomie ufno�ci 95,0%. 
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Rys.5 Wykresy g�sto�ci poszczególnych rozkładów.  

W przypadku rozkładu liczby ci��ko rannych w poszczególnych godzinach doby mo�na 
zastosowa� rozkład Lognormalny, Tab.6. 

Tab. 6 Modele probabilistyczne dla ci��ko rannych 
Birnbaum-Saunders Lognormal (3-Parameter)
kształt = 0,936878 �rednia = 7,74891 
skala = 5,31049 odchylenie stand.= 8,35241 

lower threshold = 0,112988 
Testy zgodno�ci dla Cramer-Von Mises 
W2

Birnbaum-Saunders Lognormal(3-
Parameter)

W2 0,53136 0,454038 
Modified Form 0,532497 0,454515 
P-Value <0.05 <0.10 

W przypadku rozkładu liczby zabitych oraz  rannych w poszczególnych godzinach doby 
nie mo�na zastosowa� �adnego z wcze�niej badanych rozkładów. 

Dlatego do modelowania rozkładu  liczby rannych  i zabitych nale�y wykorzysta�
warunkowe rozkłady opisuj�ce bycie rannym czy zabitym pod warunkiem wyst�pienia 
wypadku spowodowanego zm�czeniem . 

Tab. 7 Modele rozkładu bycia uczestnikiem wypadku w wyró�nionych okresach dnia.
Godziny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B-S 2,00% 11,02% 12,70% 11,22% 9,42% 7,84% 6,54% 5,48% 4,62% 3,92% 3,34% 2,85%

Loglogistic 1,77% 9,42% 12,42% 12,18% 10,60% 8,75% 7,07% 5,68% 4,57% 3,71% 3,03% 2,50%

Lognormal 6,52% 11,61% 12,05% 10,82% 9,21% 7,68% 6,37% 5,27% 4,37% 3,64% 3,05% 2,56%

Godziny 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

B-S 2,45% 2,11% 1,82% 1,58% 1,37% 1,19% 1,04% 0,91% 0,79% 0,69% 0,61% 4,52%

Loglogistic 2,08% 1,75% 1,48% 1,26% 1,09% 0,94% 0,82% 0,72% 0,63% 0,56% 0,50% 6,49%

Lognormal 2,17% 1,84% 1,57% 1,34% 1,16% 1,00% 0,87% 0,75% 0,66% 0,58% 0,51% 4,42%
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PODSUMOWANIE 
Przeprowadzona analiza statystyczna danych historycznych pozwoliła na dobór trzech 

rozkładów Birnbauma Sandersa, Logistic lub Log-normalny które mo�na przyj�� jako model 
liczby wypadków w dobowych okresach godzinowych.   

Jako model rozkładu liczby ci��ko rannych w poszczególnych godzinach doby mo�na 
zastosowa� rozkład Log-normalny, bo taki jest charakter rozkładu empirycznego. 

W przypadku rozkładu liczby zabitych oraz  rannych w poszczególnych godzinach doby 
nie mo�na zastosowa� �adnego z wcze�niej badanych rozkładów. 

Porównanie charakterystyk rozkładów liczby rannych, ci��ko rannych i zabitych wskazuje 
na zró�nicowanie ich rozkładów. Co potwierdzaj� tak�e wyniki testu wielokrotnych 
porówna� jak i testu zgodno�ci rozkładów. 

Dlatego do modelowania rozkładu  liczby rannych  i zabitych nale�y wykorzysta�
warunkowe, pod warunkiem wyst�pienia wypadku spowodowanego zm�czeniem, rozkłady 
opisuj�ce bycie rannym czy zabitym . 

Modele liczby wypadków, przedstawione w pracy, mo�na wykorzysta� jako rozkład a 
priori w bayesowskiej analizie bezpiecze�stwa na drogach krajowych. 
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HUMAN FACTORS’ ASPECTS IN TRANSPORT 
SYSTEM RELIABILITY 

Abstract 
Analysis of accidents in different areas indicates the importance of human impact as a user, 

operator and decision-maker on the number and severity of accidents. For example, research in 
aviation have classified more than 70% of accidents as a result of crew error (Boeing Product Safety 
Organization, 1993). It is especially visible in the road and the impact of drivers on the possibility of 
occurrence of an accident. The paper presents the analysis and modeling of the impact test driver 
fatigue reliability of the transport system by assessing opportunities and severity of an accident 
(system crash) caused by him. 
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