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Joanna BRIL, Zbigniew ŁUKASIK 

BEZPIECZE�STWO TRANSPORTU 

Streszczenie 
W artykule ukazana została próba przybli�enia bezpiecze�stwa transportu, główne przyczyny 

powstawania wypadków oraz stan bezpiecze�stwa w poszczególnych gał�ziach transportu wraz z ich 
przyczynami i głównymi sytuacjami inicjuj�cymi powstanie zdarzenia. 

WST�P 
Transport, rozumiany jest w szeroko poj�tej działalno�ci, jako przemieszczanie ludzi, 

ładunków lub innych przedmiotów transportu w przestrzeni, przy u�yciu odpowiednich 
�rodków. Ze wzgl�du na �rodowisko podejmowania przemieszczenia, transport dzielimy na 
l�dowy, morski i powietrzny. 

W dzisiejszych czasach transport jest głównym motorem nap�dowym gospodarki ka�dego 
kraju a wynika to z tego, i� na przełomie dziejów aktywno�� człowieka jak i jego potrzeby 
zmieniały si� w bardzo szybkim tempie. Co wpłyn�ło na ch�� bardziej efektywnej 
działalno�ci na odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego przez �rodowisko ludzkie. 

Potrzeba przemieszczania si� w dalszym tempie ro�nie. Im bardziej łatwe, ta�sze 
i korzystne rozwi�zania s� nam udost�pniane, tym ch�tniej chcemy z nich korzysta�. 
Natomiast oprócz pozytywnych aspektów w dziedzinie transportu ułatwiaj�cych nam �ycie s�
równie� te cz�sto pomijane i nieomawiane jak skutki uboczne, Jednym z głównych 
problemów w dziedzinie transportu jest powszechne wykorzystanie paliw kopalnych do ich 
nap�dzania, co czyni ten sektor gospodarki, jako najbardziej szkodliwy na �rodowisko 
naturalne i zdrowie. Dlatego unia europejska ju� anga�uje si� w ten problem, zaostrzaj�c 
normy emisji spalin, czy promuj�c ekologiczne �ródła energii. Innym bardzo wa�nym 
problemem dotycz�cym negatywnego wpływu rozwoju transportu jest pogorszenie si� stanu 
bezpiecze�stwa w transporcie. 

Bezpiecze�stwo transportu to zwykle wszelkie działania maj�ce na celu unikni�cia szkody 
w towarze w czasie jego przewozu. To nie tylko zadbanie o ładunek w czasie jego przewozu, 
ale tak�e elektroniczne systemy poprawiaj�ce bezpiecze�stwo, cala logistyka transportowa 
oraz edukacja.

1. TRANSPORT, A WYPADKI 
Wraz z rozwojem transportu, równolegle zacz�ła wzrasta� liczba wypadków, która 

w obecnym czasie jest tak du�a, �e zd��yli�my si� ju� do nich przyzwyczai�. Wi�ksz� uwag�
polityczn�, medialn� a w konsekwencji społeczn� przykuwaj� wypadki, których straty 
szacowane s� na bardzo wielk� skal�, cz�sto równie� takie, które poci�gaj� za sob� bardzo 
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du�o ofiar �miertelnych. Doprowadzaj� do gł�bokich przemy�le�, czy aby na pewno musiały 
si� wydarzy�.  

Do głównych przyczyn powstawania i powtarzania si� wypadków mo�emy zaliczy� nie 
tylko bł�d człowieka, przypadek, czy te� stan techniczny pojazdów, ale w głównej mierze 
brak odpowiednich działa�, które w konsekwencji doprowadziłyby do zmniejszenia ilo�ci 
wypadków stale i nagannie powtarzaj�cych si�.  

Przygl�daj�c si� w przeszło��, odpowiednio ucz�c si� i podejmuj�c odpowiednie działania 
mo�na by zapobiec wi�kszo�ci katastrof, które maj� miejsce w dzisiejszych czasach. Niestety 
potrzeba nagłego działania w goni�cym za czasem �wiecie doprowadza do zignorowania 
doskonalenia prawa i poprawy bezpiecze�stwa.  

Do jednych z pierwszych wypadków na du�� skal�, zwanych katastrofami zaliczamy te, 
które wykorzystywały transport wodny, gdzie w 1625r. Zbyt pewny konstrukcji statku 
"Waza" król Gustaw Adolf rozkazał dobudowa� dodatkowy pokład armatni. Skutkowało to 
tym, �e podczas pierwszego "wyj�cia na wod�" statek zaton�ł przewracany przez boczny 
podmuch wiatru.  

Natomiast przyczyn� jednej z najwi�kszych katastrof w transporcie, czyli zatoniecie 
Titanica było najpro�ciej mówi�c przecenienie jego mo�liwo�ci technicznych, która 
przyczyniła si� do �mierci tysi�cy osób. Tymczasem w 1987r. równie� prom przewo��cy 
pasa�erów, który miał na pokładzie trzy razy wi�cej pasa�erów ni� powinno, zderzył si�
z tankowcem w wyniku, czego zgin�ło a� 4,5 tys. osób.  

Bior�c pod uwag� wymienione wydarzenia, mo�na �miało snu� wniosek, �e zbyt du�a 
pewno�� siebie i zbyt mała wiedza konstruktorów doprowadziła do katastrof. Pozostaje tylko 
pytanie czy w dwóch ostatnich zdarzeniach nie mo�na było zaczerpn�� wiedzy z kart 
przeszło�ci. [9]

2. BEZPIECZE�STWO W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH 
TRANSPORTU 

2.1. Bezpiecze�stwo w transporcie drogowym 
Transport drogowy jest podstawowa gał�zi� transportu w Polsce. Przyjmuje si�

szacunkowo, �e prawie 12 % dochodów bud�etu pa�stwa jest generowanych przez te bran�e. 
Transport drogowy to nie tylko przewozy, tak�e usługi zwi�zane z jego obsługa takie, jak 
usługi warsztatów samochodowych, sprzeda� paliwa oraz zaplecze techniczne. W bran�y tej 
zatrudnionych jest około 450 000 osób bezpo�rednio zwi�zanych z przewozami, w tym 
kierowców, spedytorów oraz pracowników zaplecza technicznego i administracji. Do tej 
grupy osób nale�y doda� rodziny przedsi�biorców i pracowników, co ł�cznie stanowi ok. 1,5 
mln osób zwi�zanych z transportem drogowym. Grupa ta stanowi ł�cznie pot��ny sektor 
gospodarczy. Ocenia si�, �e udział transportu drogowego w realizacji współczesnych 
ła�cuchów dostaw towarów wynosi 80% w systemach transportowych poszczególnych 
krajów. Oznacza to, �e zale�y od niego nie tylko tempo wzrostu gospodarczego, ale tak�e 
przyrost PKB. [4] 

2.2. Bezpiecze�stwo w transporcie kolejowym 
„Na stan bezpiecze�stwa ruchu kolejowego maj� w szczególno�ci wpływ: 

– stan techniczny infrastruktury kolejowej, 
– stan techniczny taboru kolejowego, 
– organizacja ruchu, 
– technologia i warunki wykonywania przewozów, w tym przewozu towarów 

niebezpiecznych, 
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– kwalifikacje zawodowe i nale�yte wykonywanie obowi�zków przez pracowników 
bezpo�rednio zwi�zanych z prowadzeniem i bezpiecze�stwem ruchu na liniach kolejowych 
oraz prowadz�cych pojazdy kolejowe, 

– sprawowanie nadzoru przez zwierzchników nad prac� eksploatacyjn� kolei.” [12] 
Głównymi wyznacznikami w dokonaniu oceny bezpiecze�stwa w ruchu kolejowym jest 

zbadanie wypadków kolejowych ich przyczyn, skutków i powstałych zagro�e�. Prawo 
o transporcie kolejowym zalicza do wypadków: 
– kolizje, 
– wykolejenia, 
– po�ar pojazdu, 
– zdarzenia na przejazdach kolejowych. 

Poziom bezpiecze�stwa ruchu kolejowego jest okre�lany przez miernik wypadków. Jest to 
liczba wypadków przypadaj�ca na jeden milion poc.-kn. Statystyka wypadków w transporcie 
kolejowym bierze pod uwag� wypadki spowodowane przez pojazd kolejowy oraz zaistniałych 
podczas przejazdów technologicznych lub jazd manewrowych. 

W 2010 r. nast�pił wzrost liczby kolizji w ruchu kolejowym w Polsce o 27 procent 
w stosunku do 2008 r. Natomiast zmniejszyła si� liczba wykoleje� w tych latach a� o 54 
procent. W kategorii zdarzenia na przejazdach i przej�ciach, zaobserwowano wzrost 
wypadków o 9 procent, ale zmniejszyła si� liczba zdarze� z udziałem osób spowodowana 
przez pojazd kolejowy b�d�cy w ruchu o 10 procent. Reasumuj�c liczba wypadków 
kolejowych w Polsce w latach od 2008 r. do 2010 r. zmniejszyła si� o 5 procent. 

Działania maj�ce na celu popraw� bezpiecze�stwa ruchu na przejazdach kolejowych: 
– poprawa stanu technicznego przejazdów oraz urz�dze� na przejazdach, 
– zwi�kszenie kontroli na przejazdach, na których cz�sto dochodzi do naruszania przepisów, 
– wprowadzenie na przejazdach, na których cz�sto dochodzi do wypadków Innowacyjnego 

Systemu Ostrzegania na Przejazdach Kolejowych i Przej�ciach dla Pieszych, 
– oznakowanie tablicami informacyjnymi niebezpiecznych przejazdów kolejowych, 
– bie��cego sprawdzania zachowania warunków trójk�tów widoczno�ci. 

Nieprawidłowo�ci, które najcz��ciej wyst�puj�, to czas eksploatacji elementów 
nawierzchni przekracza okres ich zdatno�ci do u�ycia oraz du�e zu�ycie eksploatacyjne 
poszczególnych elementów nawierzchni. [12] 

Przykład wypadku w ruchu kolejowym: 
„Dnia 30.10.2010 r. Stacja Białystok, okr�g nastawczy „Bł4” rozjazd nr 64. Podczas 

wjazdu poci�gu towarowego relacji Warszawa Główna Towarowa – Las Suwalski, na 
krzy�ownicy podwójnej rozjazdu nr 64 nast�piło wykolejenie osiemnastego wagonu od czoła 
poci�gu w�glarki. Przyczyn� bezpo�redni� wypadku było spadni�cie obr�czy lewego koła 
drugiego zestawu kołowego z koła bosego. Przyczyn� pierwotn� wypadku był �le 
funkcjonuj�cy hamulec poci�gu, co było powodem przegrzewania obr�czy.” [12] 

2.3.Bezpiecze�stwo w transporcie lotniczym
Bezpiecze�stwo samolotów w ubiegłym stuleciu było bez porównania na du�o ni�szym 

poziomie ni� w obecnych czasach. Przede wszystkim dzieje si� tak, poniewa� podczas 
sterowania samolotem czynnik ludzki ma coraz mniejsze znaczenie. Współcze�ni piloci 
głównie w lotnictwie cywilnym przez wi�ksz� cz��� podró�y kieruj� maszyn� pasywnie, 
elektronika odpowiada prawie za wszystko. Przyjmuje si� wr�cz, �e pilot jest rezerw� dla 
komputera pokładowego w samolocie. Teoria do praktyki ma si� nast�puj�co: je�li z maszyn�
zaczyna dzia� si� co� nieprzewidywalnego, to odpowiedni sygnał alarmuj�cy wzywa pilota do 
przej�cia kontroli nad sterami. 

W lotnictwie bardzo rygorystycznie przestrzegane s� okre�lone normy bezpiecze�stwa. 
Ka�dy segment organizacji przemieszczania powietrznego korzysta z uporz�dkowanego 
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zarz�dzania bezpiecze�stwem, zaczynaj�c od MOLC (Mi�dzynarodowej Organizacji 
Lotnictwa Cywilnego), a� po lotnictwo cywilne i wojskowe. W takim modelu powstawania 
wypadków samolotowych za istnienie wypadków odpowiadaj� całe zespoły zwi�zane 
z zarz�dzaniem lotnictwa.  

Według statystyk Urz�du Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, o stanie bezpiecze�stwa 
lotów polskiego lotnictwa cywilnego, w 2007 roku zniszczonych zostało 10 samolotów, jeden 
�migłowiec, cztery samoloty sportowe, jeden motoszybowiec, dwa szybowce i dwie 
motolotnie. Natomiast w 2008 roku katastrofa lotnicza zdarzała si� raz na jeden mln. trzysta 
tys. lotów. W 2009 roku w skutek katastrof lotniczych zmarło 538 pasa�erów na całym 
�wiecie, natomiast w Stanach Zjednoczonych, 738 osób poniosło �mier� w samych 
wypadkach rowerowych w tym samym roku. W tym tak�e roku w Polsce w wypadkach 
drogowych 5473 osób poniosło �mier�, a rannych zostało 62097 osób. Mo�emy, wi�c 
zaobserwowa�, �e liczba wypadków drogowych ro�nie, natomiast liczba wypadków 
lotniczych maleje. [2] 

Na przyczyny katastrof lotniczych składa si� przewa�nie kilka czynników. Głównymi s�: 
– zły stan warunków atmosferycznych, 
– bł�d człowieka, 
– problemy z urz�dzeniami oraz podwoziem, 
– uszkodzenia systemów, 
– bł�dy w kontroli, 
– bł�dy obsługi technicznej, 
– zwierz�ta i inne obiekty, 
– bł�dy konstrukcyjne, 
– zła infrastruktura lotnisk, 
– zamachy terrorystyczne (bomby, terroryzowanie załogi). 

Czynniki wpływaj�ce na stan bezpiecze�stwa w ruchu lotniczym to: 
– organizacja ruchu lotniczego, 
– wyszkolenie, predyspozycje oraz stan zdrowia załogi statku powietrznego, 
– infrastruktura lotniska, 
– warunki klimatyczne i atmosferyczne, 
– niezawodno�� techniki lotniczej. 

W celu zwi�kszenia bezpiecze�stwa w lotnictwie opracowywana jest koncepcja systemu 
zarz�dzania bezpiecze�stwem transportu lotniczego. W dalszych etapach pracy b�dzie 
projektowany technologiczny system informatyczny. System b�dzie funkcjonował w formie 
wska�ników i charakterystyk opisuj�cych stan bezpiecze�stwa i wła�ciwego działania 
szkolenia lotniczego oraz skuteczno�ci wielu innych przedsi�wzi�� profilaktycznych. 
Kierownicy odpowiedzialni za ewidencj� i sprawozdawczo�� w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych b�d� mogli si� posłu�y� jednolitym systemem ewidencji lotów i zderze�
oraz automatycznym systemem tworzenia dokumentacji szkoleniowej i lotniczej. 

System zarz�dzania bezpiecze�stwem b�dzie zmieniał podsystemy: 
– gromadzenia informacji o zaistniałych zdarzeniach, przyczynach ich powstawania, 

skutkach niepo��danych zdarze�, przesłankach do ich powstawania oraz cechach obiektu, 
– analizy oraz oceny stanu bezpiecze�stwa w transporcie, 
– bank wiedzy o zdarzeniach, stanie bezpiecze�stwa, wpływie poszczególnych czynnikach 

na bezpiecze�stwo, 
– analizy i przetwarzania zgromadzonych informacji, który umo�liwia bie��ce badanie stanu 

bezpiecze�stwa, 
– oceny skuteczno�ci przedsi�wzi�� ratowniczych i profilaktycznych. [5] 
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Rys. 1. Wypadki drogowe z udzi
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U kierowcy mo�na odró�ni�: 
– stan po spo�yciu alkoholu, 
– stan nietrze�wo�ci. 

Stan po spo�yciu alkoholu wyst�puje wtedy, gdy stwierdzone zostanie st��enie alkoholu 
we krwi wynosz�ce od 0,2 do 0,5 promila lub 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

wydychanego powietrza. Natomiast o stanie nietrze�wo�ci mo�emy mówi� wtedy, gdy osoba 
uprawniona do wykonywania takiego badania stwierdzi w organizmie, co najmniej 0,5 
promila alkoholu we krwi lub 25 mg alkoholu w jednym dm3 wydychanego powietrza. 
Ró�nica mi�dzy tymi stanami jest bardzo du�a. Kierowcy jad�cy w stanie po spo�yciu 
alkoholu mo�na przypisa� wył�cznie wykroczenie, natomiast jad�c w stanie nietrze�wo�ci 
popełnia przest�pstwo. 

Tab. 2. Przyczyny wypadków z udziałem nietrze�wych

	ródło: Symon E., Stan bezpiecze�stwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. II, 06.03.2012 r. 

Coraz cz��ciej mamy tak�e do czynienia z osobami, które prowadz� pojazd pod wpływem 
substancji psychoaktywnych. W najwi�kszej grupie ryzyka mieszcz� si� ludzie w wieku 18-
25 lat. Bardzo du�y odsetek z nich, to osoby, które dopiero zaczynaj� przygod� z czterema 
kółkami. Nie tylko nie maja do�wiadczenia w prowadzeniu pojazdów, ale te� bior�c narkotyki 
ograniczaj� swoj� zdolno�� kierowania. Jazda po spo�yciu takich �rodków jest przez prawo 
surowo zabroniona. Zakazane s� nie tylko narkotyki, ale równie� substancje, które działaj�
negatywnie na układ nerwowy, np. dopalacze. Jazda pod wpływem narkotyków jest 
przest�pstwem, poniewa� powoduj� one problemy z oszacowaniem ryzyka. Inne zagro�enia 
to: 
– zaburzenia ostro�ci widzenia, 
– zaburzenia oceny odległo�ci, 
– zawroty głowy, 
– mdło�ci, 
– zmienne emocje, np. reakcje impulsywne i agresywne.

Działanie narkotyków no�e by� odmienne u ró�nych osób. Konsekwencje kierowania pod 
wpływem tych substancji s� takie same jak przy je�dzie na podwójnym gazie. Kodeks karny 
jednoznacznie okre�la, �e prowadzenie pojazdu pod wpływem �rodka odurzaj�cego to 
przest�pstwo, za które mo�na dosta� nawet do roku pozbawienia wolno�ci. [1] 
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4. POJAZD, A BEZPIE
Bezpiecze�stwo bierne – t

wypadku lub kolizji. Pomioty 
– elementy konstrukcyjne nad
– optymalny kształt nadwozia

poza pojazdem, 
– odkształcona kolumna kiero
– pasy, 
– napinacze pasów, 
– poduszki powietrzne, 
– zagłówki. 

Bezpiecze�stwo aktywne-
niebezpiecze�stwa kolizji lu
pojazdów:  
– budowa pojazdu poprawiaj

oraz posiadaj�ca aerodynam
nawierzchni (np. spoiler), 

– układ hamulcowy wł�czeni
trakcji (ABS, AFU, ASR, E

– odpowiedni stan zawieszen
pojazdu. [7] 

Rys. 2. Bezpiecze�stwo ruchu d

	ródło: [7] 

5. TRANSPORT NIEBE
Transport niebezpiecznyc
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ownicy,

to czynniki, które maj� za zadanie wpłyn�
ub wypadku drogowego. Nale�� do nich 

�ca widoczno�� z wn�trza pojazdu, jak równi
miczny kształt maj�cy na celu zapewni� stabi

ie z systemami wspomagania, jak równie� uk
ESP),
nia oraz ogumienia maj�cy na celu zapewnien

drogowego

EZPIECZNYCH TOWARÓW
ch ładunków np. substancje truj�ce, mate
buje od firmy przyjmuj�cej zlecenia spełn
e tylko do�wiadczenia i wiedzy, ale równi
pieczny transport niebezpiecznych towarów. 

wzrasta liczba przewo�onych niebezpiecz
nia zagro�enia z ich udziałem. Podczas wy
� na zewn�trz niebezpiecznych substancji,

DROGOWYM 
alizowanie skutków 
ne to:
a,
najduj�cych si�

�� na zmniejszenie 
nast�puj�ce cechy 

ie� samego pojazdu 
lno�� i docisk do 

kładami kontroli 

nie poprawnej pracy 

eriały wybuchowe, 
nienia konkretnych 
ie� odpowiedniego 

znych towarów, co 
ypadku drogowego 
, co wi��e si� np. 



z miejscowym ska�eniem �ro
i zdrowia ludzi mieszkaj�cych
ra�enia lub po�aru. Głów
niebezpiecznych jest umowa 
niebezpiecznych (ADR). Zaw
zmniejszenie ryzyka pow
wprowadzaj�cych. Polska pod

Tab. 3. Wykaz towarów niebezp

	ródło: [10] 

6. OBOWI�ZKI OSÓB
Osoba odpowiedzialna za 

z wytycznymi ADR. Jego zad
opakowane, sklasyfikowane i
opakowania musz� posiada� 
wydostania si� z nich trans
opakowanie nie mo�e wchodz

Do podstawowych obowi�
– znajomo�� przepisów ustaw
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���
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wy prawy o ruchu drogowym, 
ych okoliczno�ci przewozu substancji niebezp
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– udzielenie pierwszej pomocy w razie konieczno�ci, 
– likwidacja zagro�enia w przypadku jego zaistnienia. 

Zadaniem odbiorcy ładunku, jest odebranie towaru w wyznaczonym terminie, aby nie 
doszło do opó�nienia bez wa�nych powodów. Po rozładunku musi on sprawdzi� czy wobec 
przewiezionych towarów dopilnowano spełnienia wymogów ADR. Odbiorca jest 
zobowi�zany równie� do: 
– odka�enia i oczyszczenia kontenerów i pojazdów, 
– likwidacji oznakowania wskazanego w dziale 5.3 ADR z rozładowanych, odka�onych oraz 

oczyszczonych kontenerów. 
Odpowiedni przewóz materiałów niebezpiecznych rozpoczyna si� od wypełnienia 

wymogów ADR. Procedura ta ma na celu unikni�cie niepo��danych zdarze�, które 
w konsekwencji doprowadziłyby do odnoszenia strat. [10] 

7. PRZYCZYNY I OKOLICZNO�CI, A WYPADKI 
Wypadki ró�ni� si� nie tylko skal�, ale równie� przyczynami i okoliczno�ciami. 

Ró�nicuj�c rozpoznanie przyczyn powstawania wypadków mo�emy wyró�ni�: 
– czynnik ludzki, 
– czynnik techniczny, 
– czynnik �rodowiskowy, 
– czynnik organizacyjny, 
– czynnik nieustalony (brak wystarczaj�cej informacji o wypadkach). 

Udział czynnika ludzkiego ma najwi�kszy wpływ na wypadkowo�� i szacuje si� tak jak 
przedstawia tabela poni�ej. 

Tab. 4. Czynnik ludzki, a wypadkowo�� w poszczególnych rodzajach transportu

	ródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 
Poziom bezpiecze�stwa w transporcie jest dla ludzko�ci bardzo wa�nym aspektem, 

dlatego oprócz istniej�cych ju� działa� poprawy bezpiecze�stwa powinni�my wdra�a� coraz 
to nowsze kierunki i działania, aby stworzy� innowacyjny i bezpieczny system transportowy. 
Wprowadzenie takich strategii przyczyni� si� do zlikwidowania istniej�cych niedoci�gni��, 
równie� do stworzenia nowej jako�ci zarówno w infrastrukturze przewozowej, jak 
i w systemach transportowych. 
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TRANSPORT SAFETY 

Abstract 
In Article an attempt has been depicted to approximate of transport safety, the main causes 

of accidents and the security situation in the various transport sectors, including their causes and the 
main situations initiating the formation of road events. 
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