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System zapewnienia bezpieczeństwa w zbiorowym transporcie drogowym osób
jako priorytet strategii zarządzania przedsiębiorstwem PKS w Ostrowcu Św. SA

Wstęp
Do priorytetów w strategii rozwoju

przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim zaliczono m.in. wdrożenie sys-
temu zapewnienia bezpieczeństwa
w zbiorowym transporcie drogowym. Po-
dejście do wdrażania tego systemu,
uwzględniające normy zarządzania jako-
ścią oraz filozofię kompleksowego zarzą-
dzania jakością (TQM), pozwoliło kierow-
nictwu przedsiębiorstwa PKS w Ostrow-
cu Św. w sposób systemowy przeprowa-
dzić identyfikację procesu, jego celów
i zagrożeń. Szczególną uwagę zwróco-
no na te sytuacje, których zaistnienie
mogło spowodować niespełnienie usta-
lonych standardów usługi, a w konse-
kwencji straty finansowe dla spółki a na-
wet utratę jej pozycji rynkowej i budowa-
nego od wielu lat wizerunku firmy przyja-
znej użytkownikom usług transportowych.

Wdrożony w przedsiębiorstwie PKS
w Ostrowcu Św. system zapewniania bez-
pieczeństwa, będący częścią systemu za-
rządzania jakością opartego na normie
ISO 9001:2000, ustawicznie wzmacnia
i doskonali wypracowane i sprawdzone
w praktyce mechanizmy. W przedsiębior-
stwie dąży się do tego, aby kierowców
autobusów wspierały nowoczesne tech-
nologie bezpieczeństwa połączone
z kompetencjami ustawicznie wspierany-
mi przez własny autorski program szko-
leń, treningów i doskonalenia umiejętno-
ści zawodowych. Doświadczenia związa-
ne z wdrażaniem systemu zapewniania
bezpieczeństwa są przedmiotem rozwa-
żań w niniejszym artykule.

1. Znaczenie bezpieczeństwa
w przewozach pasażerskich

Poprawa bezpieczeństwa jest jednym
z priorytetów europejskiej polityki transpor-
towej.1  Przyjęcie tego priorytetu jest wy-
nikiem bardzo dużej liczby wypadków dro-
gowych w państwa członkowskich Unii
Europejskiej oraz niezwykle wysokich
kosztów społecznych tych wypadków. Ich
niezwykle istotną część stanowi wartość
życia ludzkiego. Z raportu HEATCO, przy-
gotowanego na zlecenie Komisji Europej-
skiej wynika, że wartość ta stanowi ponad
90% kosztów wypadków drogowych2 .
Przyjęta w przywoływanym raporcie wyce-
na życia ludzkiego jest uzależniona od

warunków społeczno-gospodarczych kra-
ju, w którym się ją przeprowadza. Jest ona
ściśle związana z poziomem PKB per ca-
pita w poszczególnych krajach. W takim
ujęciu wartość życia ludzkiego w pań-
stwach zlokalizowanych na zachodzie
i północy Europy jest zdecydowanie wy-
ższa, niż w krajach Europy Wschodniej
(tab. 1). Podejście takie budzi uzasadnio-
ne wątpliwości etyczne. Prowadzi bowiem
do wartościowania istoty ludzkiej, w zależ-
ności od potencjału ekonomicznego kraju.

Przedstawione wartości życia ludzkie-
go, niezależnie od istniejących kontrower-
sji i ich szacowania, prowadzą do powsta-
wania wysokich kosztów wypadków dro-
gowych. Dla potrzeb przywoływanej Bia-
łej Księgi oszacowano, że koszty bezpo-
średnie wypadków drogowych wynoszą
około 45 mld euro. Koszty pośrednie
(w tym szkód fizycznych i psychicznych
poniesionych przez ofiary i ich rodziny) są
od trzech do czterech razy wyższe.

Wysokie koszty wypadków wynikają
z ogromnej ich liczby. Z informacji zawar-
tych w bazie danych o wypadkach drogo-
wych Komisji Europejskiej (CARE – Com-
munity Road Accident Database) wynika,
że na terenie 27 państw członkowskich UE
wydarzyło się w 2006 r. 1 277,1 tys. wypad-
ków drogowych, w których zginęło 42,9 tys.
osób i zostało rannych 1 678,5 tys. osób.
Łącznie w tych państwach w latach 1991-
2006 wydarzyło się ponad 22 417 tys. wy-
padków, w których zginęło 923,5 tys.
osób i zostało rannych 29 806,9 tys. osób.
Syntetyczną informację o wypadkach
w Unii Europejskiej przedstawiono na
rysunku 1.

Udział wypadków z udziałem autobu-
sów i autokarów w Unii Europejskiej jest
relatywnie niski. Z tego powodu Baza
CARE nie zawiera pełnej informacji o wy-
padkach z udziałem tej grupy pojazdów.
Z dostępnych danych wynika, że we
wszystkich wypadkach z udziałem tej gru-
py pojazdów w siedemnastu krajach UE
ginie ok. 700 osób rocznie. W 2005 r.
w trzynastu krajach UE zginęło 42 kierow-
ców autobusów oraz 151 pasażerów.

Z danych Komendy Głównej Policji3
wynika, że w 2007 r. wydarzyło się w Polsce
niemal 50 tys. wypadków drogowych, w tym
w 450 pojazdem sprawcy wypadku były
autobusy. Stanowiło to 0,9% wszystkich

wypadków. Zginęło w nich 23 osoby
(0,41% ogółu zabitych na drogach), a 813
osób zostało rannych (1,3% ogółu rannych
w wypadkach drogowych). W 2007 r. zda-
rzyły się 323 wypadki (0,65% ogólnej licz-
by wypadków), w których pojazdem
sprawcy był autobus komunikacji publicz-
nej. Zginęło w nich 13 osób (0,23% zabi-
tych na drogach), a rannych zostało 481
osób (0,76% łącznej liczby rannych).

Mimo relatywnie niskiego udziału wy-
padków, w których uczestniczą autobusy,
poprawa bezpieczeństwa z ich udziałem
powinna być priorytetem w działalności
przedsiębiorstw transportowych. Jest to
tym bardziej istotne, że podróżni zazwy-
czaj nie uświadamiają sobie zagrożenia
wypadkiem, korzystając z transportu pu-
blicznego. Zazwyczaj użytkownicy usług
transportowych, jak wynika z badań mar-
ketingowych, zwracają uwagę na zagro-
żenia osobiste związane z możliwością
okradzenia czy rozboju4 .

Brak świadomości czynników zagroże-
nia u użytkowników usług transportowych
nie zwalania kierownictwa i pracowników
przedsiębiorstw transportowych z dbało-
ści o zagwarantowanie pełnego bezpie-
czeństwa. Tymczasem wiele osób podej-
muje działania sprzyjające, a co najmniej
tolerujące występowanie zagrożenia. Ich
przejawami mogą być m.in.:
o kierowanie pojazdami pod wpływem al-

koholu,
o nieprzestrzeganie przepisów ruchu dro-

gowego,
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o wyrażanie zgody na podejmowanie
pracy bez należytego wypoczynku,

o akceptowanie jazdy niesprawnym po-
jazdem,

o nieprzestrzeganie norm czasu pracy
kierowców.
Licznych przykładów, potwierdzają-

cych zidentyfikowane czynniki zagrożenia
bezpieczeństwa realizowanych usług
transportowych, dostarczają wyniki kontro-
li Inspekcji Transportu Drogowego.5

Prowadzenie pojazdów pod wpływem
alkoholu jest istotnym problemem na pol-
skich drogach. Według danych Komendy
Głównej Policji6  w 2006 r. ujawniono po-
nad 201 tys. kierowców pod wpływem al-
koholu (w stanie po użyciu oraz w stanie
nietrzeźwości), a w 2007 r. niemal 160 tys.
Nietrzeźwi kierowcy spowodowali w 2007 r.
6 503 wypadków drogowych (13,1%
łącznej liczby wypadków), w których zgi-
nęło 774 osób, a rannych zostało 8 139
osób. Wśród nietrzeźwych sprawców wy-
padków w 2007 r. było dwóch kierowców
autobusów. Przywoływane statystyki Ko-
mendy Głównej Policji odnoszą się do
ujawnionych przypadków prowadzenia
pojazdów pod wpływem alkoholu. Brak
jest natomiast danych – i zapewne nigdy
nie będą dostępne – ilu osób nietrzeźwych
bądź pod wpływem środków odurzających
kieruje pojazdami. Problem ten staje się
na tyle istotny, że Inspekcja Transportu
Drogowego podejmuje zmasowane akcje
kontroli trzeźwości kierowców autobusów
i pojazdów ciężarowych. Prowadzą one
często do ujawnienia nietrzeźwych kierow-
ców. Przykładem mogą być kontrole w wo-
jewództwie podlaskim. Na 414 skontrolo-
wanych kierowców w pierwszym półroczu
2008 r. aż 12 kierowało autobusami i cię-
żarówkami pod wpływem alkoholu. Znacz-
na część nietrzeźwych kierowców to ob-
cokrajowcy. Z informacji ITD wynika, że są
również pozytywne przykłady. Podczas
zmasowanej kontroli trzeźwości w sierp-
niu br. w powiecie rzeszowskim nie było
ani jednego kierowcy, który prowadziłby
autobus pod wpływem alkoholu.

Najczęstszą przyczyną wypadków dro-
gowych – jak wynika z przywoływanego
raportu Komendy Głównej Policji – jest nie-
dostosowanie prędkości do warunków
drogowych. Niemal 12 tys. wypadków
(24,2% łącznej liczny wypadków) w 2007 r.
spowodowane było nadmierną prędko-
ścią. Zginęło w nich 1749 osób (31,2%),
a 17 933 zostały ranne (28%). Brak jest wia-
rygodnych danych, dotyczących przekracza-
nia prędkości przez kierujących autobusa-
mi. Jadąc za autobusem czy mikrobusem

często można jednak zaobserwować, że
dopuszczalna prędkość jest znacznie
przekraczana. Dotyczy to w szczególno-
ści mikrobusów. Na problem ten wielokrot-
nie zwracali uwagę zarządzający przedsię-
biorstwami PKS. Zagrożenie bezpieczeń-
stwa stanowi, oprócz nadmiernej prędko-
ści, nieprzestrzeganie innych przepisów
ruchu drogowego. Przykładem może być
umożliwianie pasażerom wsiadania i wy-
siadania poza wyznaczonymi przystanka-
mi, także w miejscach, w których obowią-
zuje zakaz zatrzymywania się.

Potencjalną przyczyną wypadków dro-
gowych może być także zły stan technicz-
ny autobusów. Inspektorzy ITD często
ujawniają niesprawności w autobusach
wykonujących zarówno przewozy regular-
ne, jak i turystyczne. Znamienny może być
tytuł jednej z informacji prasowych na stro-
nie GITD Autobusy „wraki” miały przewo-
zić przedszkolaki na wycieczkę. Jak wyni-
ka z tej informacji, badania wykonane na
stacji diagnostycznej pokazały, że w auto-
karach prawie nie działały hamulce, z po-
jazdów wyciekał olej, amortyzatory nada-
wały się do wymiany, opony były nadmier-
nie zużyte, zaś wyjścia awaryjne były nie-
oznaczone lub ich brakowało. Wykorzysta-
nie takich pojazdów do przewozu pasa-
żerów świadczy o braku świadomości nie
tylko kierowców, ale także właścicieli
i osób zarządzających firmą transportową.
Jak istotny jest stan techniczny autobusów
można przekonać się podczas jazd testo-
wych, organizowanych przez producen-
tów autobusów. Przykładem mogą być
pokazy zorganizowane przez firmy NEO-
PLAN i Solaris.7

Istotne zagrożenie bezpieczeństwa
w transporcie drogowym stanowić może
zmęczenie kierowców. Chęć uzyskania
dodatkowego wynagrodzenia jest czyn-
nikiem, który powoduje, że kierowcy po-
dejmują ryzyko kierowania autobusem
w czasie znacznie dłuższym niż pozwa-
lają na to przepisy ustawy o czasie pracy
kierowców.8  Przykładem mogą być wy-
niki kontroli ITD komunikacji miejskiej
w Warszawie. Stwierdzono w niej, że nie-
którzy kierowcy w tym samym dniu
świadczą pracę w dwóch przedsiębior-
stwach, co uniemożliwia odebranie pra-
widłowych odpoczynków a także prowa-
dzi do znacznego przekroczenia dopusz-
czalnego dziennego czasu prowadzenia
pojazdu. Często czas prowadzenia pojaz-
du bez wymaganego odpoczynku kształ-
tuje się na poziomie 20-21 godzin.

Przekraczanie dopuszczalnego cza-
su pracy akceptują często właściciele
i zarządzający przedsiębiorstwami trans-
portowymi. Jak argumentował, w przywo-
ływanym przykładzie kontroli komunika-
cji miejskiej w Warszawie, prezes jednej
z kontrolowanych firm konieczność ak-
ceptacji takiej sytuacji wynika z braku kie-
rowców na polskim rynku. Związanie
przedsiębiorstwa długoterminowymi
umowami na obsługę komunikacji miej-
skiej zmusza do akceptowania takich
sytuacji, a zatrudnienie pracownika (za
jego zgodą) z przekroczeniem norm cza-
su pracy stanowi „mniejsze zło” niż ści-
słe trzymanie się owych norm, gdyż do-
prowadziłoby to do utraty milionowych
sum zabezpieczenia i upadłości przed-
siębiorstwa.

Rys. 1. Wypadki drogowe w Unii Europejskiej i ich skutki
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Przedstawione czynniki potencjalnego
zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie
drogowym wskazują, że konieczne jest
podejmowanie działań zmierzających do
ich eliminowania. Przedsiębiorstwa trans-
portowe powinny dążyć do wdrażania sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem.
Przykład takiego systemu, funkcjonujące-
go w przedsiębiorstwie PKS w Ostrowcu
Św. zaprezentowano w kolejnych czę-
ściach niniejszego artykułu.

2. System zarządzania
bezpieczeństwem w PKS
w Ostrowcu Św. SA

Dostrzegając znaczenie bezpieczeń-
stwa w kreowaniu pozycji rynkowej przed-
siębiorstwa transportowego, podjęto dzia-
łania zmierzające do wdrożenia strategii
zarządzania bezpieczeństwem PKS
w Ostrowcu Św. SA. Strategię te zbudo-
wano według filozofii TQM w oparciu
o strukturę procesową, gdzie logika jest
podstawą skutecznego działania i osiąga-
nia pożądanych wyników.

Wdrażając strategię zarządzania bez-
pieczeństwem, dokonane zostały zmiany
w systemie zarządzania przedsiębior-

stwem, uwzględniające funkcjonowanie
mechanizmów usprawniających zgodnie
z założeniami koncepcji TQM. Następnie
w system zarządzania włączono zagadnie-
nia bezpieczeństwa, uwzględniając ziden-
tyfikowane w PKS w Ostrowcu Św. SA pro-
cesy. Schematycznie przedstawiono je na
rysunku 2.

Wdrażając system zarządzania bezpie-
czeństwem, wypracowane zostały spójne
procedury angażujące wszystkich uczest-
ników procesów w podnoszenie efektyw-
ności finansowej i umacnianie pozycji spół-
ki na rynku. W konsekwencji doprowadzi-
ło to system zarządzania firmy do zgod-
ności z normą PN-EN ISO 9001:2001
i gotowości certyfikacyjnej. W wyniku
wprowadzonych zmian zarządzanie po-
szczególnymi działaniami i związanymi
z nimi zasobami odbywa się w sposób sys-
temowy, tak jak procesem, a wszystkie
działania charakteryzuje czytelność, zro-
zumienie, rzetelność i konsekwencja.

System zapewnienia bezpieczeństwa
w zbiorowym transporcie drogowym
osób, jako autorskie rozwiązanie w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem transportowym
został wdrożony do realizacji zgodnie

ze Strategią zarządzania bezpieczeństwem
w zbiorowym transporcie drogowym osób
w świetle jakości według filozofii TQM,
w PKS w Ostrowcu Św. SA.

System, stworzony na podstawie dłu-
goletnich doświadczeń przedsiębiorstwa,
w pełni wdrożony został – wraz ze zmianą
w strukturze organizacyjnej przedsiębior-
stwa – 26 kwietnia 2006 r. System ten pre-
cyzyjnie definiuje, identyfikuje i nadzoruje
bezpieczeństwo przewozu osób w przed-
siębiorstwie PKS w Ostrowcu Św. SA.
W dniu 11 maja 2006 r. system został au-
dytowany przez Głównego Inspektora ITD
oraz Inspektorów Wojewódzkich z całego
kraju, uczestniczących w akcji promującej
doskonalenie bezpieczeństwa w transpor-
cie drogowym. Następnie w dniach 3-5 lip-
ca 2006 r. audytowany był przez British
Standards Institution Management Sys-
tems. PKS w Ostrowcu Św. SA uzyskał
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
na zgodność z normą PN–EN ISO
9001:2001.

Wdrożony w PKS w Ostrowcu Św. SA,
system zapewniania bezpieczeństwa zo-
stał nagrodzony w 2006 r. wyróżnieniem
specjalnym w Konkursie o Medale

Rys. 2. Mapa procesów w PKS w Ostrowcu Św. S.A.
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i Wyróżnienia Targów Kielce na Międzyna-
rodowych Targach Lokalnego Transportu
Zbiorowego TRANSEXPO 2006. W 2007 r.
system ten został uhonorowany przez Sta-
ropolską Izbę Przemysłowo-Handlową ty-
tułem i statuetką „NOVATOR 2006” jako
projekt w dziedzinie „Inwestycje innowa-
cyjne w usługach” w kategorii dużych
przedsiębiorstw.

3. Zarządzanie ryzykiem
w PKS w Ostrowcu Św. SA

Ryzyko jest pojęciem wielowymiaro-
wym i niełatwym do jednoznacznego zde-
finiowania. Termin ten interpretowany jest
najczęściej jako możliwość, lub też niebez-
pieczeństwo osiągnięcia rzeczywistych
wyników odbiegających od wielkości pla-
nowanych. W praktyce termin ryzyko jest
używany w znaczeniu negatywnym, tj.
w odniesieniu do odchyleń niekorzyst-
nych, choć może dotyczyć również pozy-
tywny wpływ na organizację.

Niezależnie od trudności interpretacyj-
nych należy mieć świadomość, że ryzyko
jest nieodłącznym elementem działalności
gospodarczej. Konieczne jest więc sku-
teczne zarządzanie ryzykiem. Pojęcie to
można zdefiniować jako logiczną i syste-
matyczną metodę tworzenia kontekstu,
identyfikacji, analizy, oceny, działania, nad-
zoru oraz informowania o ryzyku w spo-
sób, który umożliwi organizacji minimali-
zację strat i maksymalizację możliwości.9

W przedsiębiorstwie transportowym
zarządzanie ryzykiem staje się ważnym
zadaniem każdego przedsiębiorcy. Jest to
proces wymagający ciągłego dostosowy-
wania się do ewoluujących warunków pro-
wadzonej działalności przewozowej. Złożo-
ne otoczenie rynkowe, presja konkurencji
i coraz ściślejsza współzależność podmio-
tów znacznie utrudniają znalezienie właści-
wego podejścia do różnych rodzajów ry-
zyka i wyboru optymalnych rozwiązań,
w tym np. nabycia polisy ubezpieczenio-
wej właściwie chroniącej działalność i od-
powiadającej potrzebom przedsiębiorstwa,
a której poziom kosztu będzie optymalny
w stosunku do zakresu ubezpieczenia. Pro-
cedury zarządzania ryzykiem w PKS Ostro-
wiec Św. SA przedstawiono na rysunku 3.

W procesie zarządzania ryzykiem nie-
zwykle istotna jest identyfikacja czynników
ryzyka oraz jego ocena. Skalę oceny ry-
zyka przedstawiono w tabeli 2. Wykorzy-
stując matrycę analizy wpływu oraz praw-
dopodobieństwa wystąpienia ryzyka obli-
czono wynik ryzyka, będący iloczynem
prawdopodobieństwa i konsekwencji.
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 3.

Objaśnienie znaków: W - wykonuje, Oi - otrzymuje informację, Ws - wspiera, Ui - udziela infor-
macji
Z  - zatwierdza Znaki "strzałek" w POŁĄCZENIACH: DZ.K. - działania korygujące i zapobie-
gawcze; ZARZ - zarządzanie strategiczne; Dz. doskon. - działania doskonalące
Proc. audytu - procedura audytu

Rys. 3. Procedura zarządzania ryzykiem
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Wartości przyjmowane do obliczeń często
mają charakter niewymierny. W takiej sy-
tuacji konieczne jest zastosowanie metod
heurystycznych, wykorzystujących wiedzę
ekspertów.

Przedstawione w tabeli 3 wyniki ryzy-
ka stanowią podstawę do budowy proce-
su zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie. Dla procesów o największym wyni-
ku ryzyka (w tabeli 3 pola czerwone) ko-
nieczne jest opracowanie planu reakcji
oraz osób odpowiedzialnych i terminów
realizacji. Przykład programu zarządzania
ryzykiem dla jednego ze zidentyfikowa-
nych czynników ryzyka w PKS Ostrowiec
Św. przedstawiono w tabeli 4.

4. Procedura i dokumenty
zarządzania bezpieczeństwem
w PKS w Ostrowcu Św. SA

Schemat procedury zarządzania bez-
pieczeństwem w PKS w Ostrowcu Św.
przedstawiono na rysunku 4, a w tabeli 5
uprawnienia i odpowiedzialność za po-
szczególne procedury zarządzania bezpie-
czeństwem przewozów.

5. Szkolenia kierowców i służb
przewozowo-technicznych
w programie „Bezpieczna jazda”

PKS w Ostrowcu Św. SA realizuje au-
torski program „Bezpieczna jazda” od
2002 r. Uczestnikami szkoleń odbywają-
cych się cyklicznie wiosną i jesienią każ-
dego roku są wszyscy kierowcy oraz pra-
cownicy służb przewozowych i technicz-
nych. W każdej edycji szkolenia bierze
udział ponad 250 osób. Geneza realizo-
wanego programu szkoleniowego sięga
początku lat 90. XX w., gdy corocznie –
szczególnie przed okresem zimowym –
kadra techniczna przeprowadzała podsta-
wowe szkolenia, przekazując często ele-
mentarną, niezbędną wiedzę dla kierow-
ców i mechaników z zakresu prawidłowe-
go przygotowania taboru i infrastruktury
przedsiębiorstwa do okresu zimowego.

Szkolenie według programu ostro-
wieckiego PKS „Bezpieczna jazda” ma na
celu zapewnienie, aby kierowca, dzięki
swojej wiedzy i kwalifikacjom mógł w opty-
malny sposób, bez przeszkód wykonywać
działalność w zakresie zbiorowego przewo-
zu osób, dbając szczególnie o szeroko po-
jęte bezpieczeństwo i podmiotowość prze-
wożonych pasażerów. Szkolenia kierowców
autobusowych i służb przewozowo-tech-
nicznych w ostrowieckim PKS są drogą
do podnoszenia jakości świadczonych

Rys. 4. Diagram procedury zarządzania bezpieczeństwem przewozów
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usług, poprzez ustawiczne rozwijanie
umiejętności, podnoszenie kwalifikacji
oraz kształtowanie „świadomości rynko-
wej” kierowców.

Szkolenia obejmują tematykę z zakre-
su przepisów ruchu drogowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tematów bezpo-
średnio związanych z BRD, z zakresu cza-
su pracy kierowcy i sposobu jego rejestro-
wania oraz prawa przewozowego i BHP
oraz doskonalenie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ważną rolę zajmują zasady ekonomicznej
jazdy, w tym szczególnie wnioski wynika-
jące z prowadzonych analiz zużycia pa-
liw, które mają pomóc kierowcy zrozumieć,
w jakim stopniu styl i technika jego jazdy
wpływa na koszty eksploatacji pojazdu.

Szkolenia te mają formę wykładów
i zawsze poprzedzane są okresowym
sprawdzianem testowym z zakresu prze-
pisów ruchu drogowego i prawa przewo-
zowego. W szkoleniach każdorazowo
uczestniczą czynnie jako prelegenci

członkowie IPA (International Police Asso-
ciation) i przedstawiciele ruchu drogowe-
go policji, przedstawiając problemy z za-
kresu BRD, a także specjaliści z zakresu
Obronności i OC, instruując służby prze-
wozowe o ryzyku zagrożeń terrorystycz-
nych i sposobach działań prewencyjnych
związanych z profilaktyką w tym obszarze.

Celowość realizowanego programu
szkoleń potwierdza obserwacja rosnącej
wiedzy i odpowiedzialności pracowników
oraz pozytywnego postrzegania ich posta-
wy przez pasażerów. Niezwykłe przydat-
nym dopełnieniem programu szkoleń był-
by trening na profesjonalnym torze z płytą
poślizgową. Trening taki, wg programu
EvoBus odbyło dotychczas kilka osób
z przedsiębiorstwa. Barierą w objęciu
wszystkich kierowców takim treningiem są
jednak zbyt wysokie koszty.

Zakończenie
Ranga i znaczenie bezpieczeństwa

usług przewozowych wymagają świado-
mego zarządzania ryzykiem oraz wdroże-
nia systemów zapewniania bezpieczeń-
stwa. Wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom, zarząd PKS w Ostrowcu Św. SA
podjął działania zmierzające do opraco-
wania, wprowadzenia i certyfikowania ta-
kiego systemu. W jego budowaniu wyko-
rzystano wieloletnie doświadczenia, wyni-
kające realizowanego programu „Bez-
pieczna jazda” (opracowanie własne PKS
w Ostrowcu Św. SA). Program ten polegał
m.in. na ustawicznym doskonaleniu prak-
tycznych umiejętności poprzez:
o samokształcenie,
o udział w treningach na placu manew-

rowym i na torze,
o udział w cyklicznych Samochodowych

Rajdach Nawigacyjnych,
o rozwijaniu umiejętności przewidywania

czynników ryzyka dzięki uczestnictwu
w seminariach i szkoleniach z udziałem
Inspektorów ITD, przedstawicieli ruchu
drogowego policji i jednostek ratownic-
twa drogowego straży pożarnej.
Tworząc system zapewniania bezpie-

czeństwa, PKS w Ostrowcu Św. wyprze-
dził rozwiązania prawne (Dyrektywa 2003/
59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierow-
ców niektórych pojazdów drogowych do
przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca roz-
porządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz
dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca
dyrektywę Rady 76/914/EWG i ustawę
z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz o zmianie

Rys. 4. Diagram procedury zarządzania bezpieczeństwem przewozów - ciąg dalszy
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ustawy Prawo o ruchu drogowym), mające
na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Te akty prawne wprowadzały
m.in. obowiązkowe okresowe szkolenia
osób wykonujących zawód kierowcy.

Podczas wdrażania „Systemu zapew-
nienia bezpieczeństwa”, grupa pracow-
ników PKS w Ostrowcu Św. SA, przy wy-
korzystaniu Europejskiego Funduszu

Społecznego poszerzyła swoją wiedzę nie-
zbędną do skutecznego wdrożenia Sys-
temu Zarządzania Jakością.

Wdrożenie „Systemu zapewnienia
bezpieczeństwa” w ostrowieckim PKS po-
zwoliło uzyskać:
o zdecydowany wzrost świadomości służb

przewozowo-technicznych, tj. dyspozyto-
rów, diagnostów, kontrolerów technicz-

nych, mistrza Stacji Obsługi Pojazdów,
o ograniczenie do minimum ilości kolizji

zawinionych,
o niedopuszczenie do podjęcia pracy

przez pracownika po spożyciu alkoho-
lu lub podobnie działającego środka
(w okresie ostatnich dwunastu miesię-
cy nie wystąpiły przypadki podjęcia pra-
cy pod wpływem alkoholu),
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o ograniczenie ilości kolizji ogółem, na co
szczególny wpływ ma profilaktyka po-
legająca na konsekwentnym kształce-
niu u pracowników, jak i innych użyt-
kowników dróg umiejętności przewidy-
wania zdarzeń, np. poprzez działalność
prewencyjną prowadzoną podczas
okresowo organizowanych „Dni Otwar-
tych Centrum Motoryzacji PKS dla
mieszkańców miasta i okolic”,

o poprawić wizerunek firmy, co w konse-
kwencji skutkuje wzrostem zaufania klien-
tów i kontrahentów do PKS w Ostrowcu
Św. SA jako marki kojarzonej z bezpie-
czeństwem, w ruchu drogowym.
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