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Ewa TOKARCZYK 

ŹRÓDŁA STRESU KIERUJĄCYCH POJAZDAMI 
W MIEJSKIM RUCHU DROGOWYM 

Streszczenie 
Kierując pojazdem w ruchu drogowym kierowca znajduje się w systemie wzajemnych oddziały-

wań różnych, innych – poza min samym – czynników ruchu drogowego. Każdy z tych czynników może 
być źródłem stresu kierowcy uczestniczącego w danym momencie w ruchu drogowym. To, czy dany 
czynnik będzie źródłem stresu zależy m.in. od tego, jak dana sytuacja zostanie oceniona przez kierow-
cę (podejście interakcyjne do stresu). Reakcja stresowa pojawia się wtedy, gdy kierowca sam określi 
swoją sytuację w ruchu drogowym jako zagrażającą, przekraczającą jego możliwości. 

Badani, w opracowanej do celów niniejszego badania ankiecie określali, co według nich jest stre-
sem, podawali własne rozumienie pojęcia, a następnie byli proszeni o wskazanie źródeł stresu kierow-
cy związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym lub pracy na stanowisku kierowcy i zaznaczenie 
jego natężenia na skal 1-10. 

Badania przeprowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego zostały uzupełnione o prze-
prowadzone w ramach pracy magisterskiej badania nad źródłami stresu motorniczych tramwajów 
miejskich w Warszawie. 

Wyniki badań wykazały, zgodnie z interakcyjna teorią stresu, że w zasadzie nie ma uniwersalnych 
stresorów. To co stanowi źródło stresu dla kierujących w miejskim ruchu drogowym zależy od roli, 
w jakiej w ruchu drogowym występuje. 

WSTĘP 
Kierując pojazdem w ruchu drogowym kierowca znajduje się w systemie wzajemnych 

oddziaływań różnych, innych – poza min samym – czynników ruchu drogowego. Zważając 
na możliwe źródła stresu w trakcie kierowania pojazdem należy przyjąć, iż w zasadzie nie ma 
takiej sytuacji w ruchu drogowym, w której – przynajmniej potencjalnie – kierowca nie byłby 
narażony na stres. Badania angielskie wskazują, że sześciu na dziesięciu (59%) kierujących 
podlegało stresowi w okresie ostatniego miesiąca, w tym 16% przyznaje, że bywa zestreso-
wana codziennie [7]. 

Pojęcie stresu nie posiada w psychologii powszechnie akceptowanego znaczenia. Najo-
gólniej stres bywa rozumiany na trzy sposoby, jako [9]:  
– bodziec, sytuacja lub wydarzenie, które typowo, to jest u przeciętnego człowieka wywołuje 

wysoki stopień pobudzenia emocjonalnego przeszkadzającego w normalnym reagowaniu, 
zachowaniu, funkcjonowaniu.   

– reakcja wewnętrzna człowieka, zwłaszcza reakcja emocjonalna, doświadczenie wewnętrz-
ne w postaci określonego przeżycia głównie lękowego, poczucia dyskomfortu, poczucia 
zagrożenia.  

– relacja pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a właściwościami człowieka.  
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Obecnie powszechnym jest pogląd, że w definiowaniu stresu psychologicznego należy 
uwzględnić zarówno czynniki zewnętrzne - sytuację stresową (stresor), jak i wewnętrzne – 
sposób reagowania na stres i jego uwarunkowania. Lazarus, Folkman stwierdzają, że stres 
pojawi się wtedy, gdy „relacja pomiędzy osobą i otoczeniem zostanie oceniona przez osobę 
jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”[9]. Należy 
odnotować, iż o uznaniu relacji (sytuacji) za stresową decyduje tu subiektywna ocena jej zna-
czenia przez osobę w niej uczestniczącą.   

Czynniki powodujące stres nazywany są stresorami. Są one bardzo różnorodne. Jedna 
z kategorii podziału stresorów bierze pod uwagę siłę oraz zakres ich działania. Przy uwzględ-
nieniu tego kryterium stresory należy podzielić na: 
a) dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrof, obejmujących całe grupy (np. katastrofa 

drogowa czyli wypadek ze znaczną liczba rannych lub/i zabitych), 
b) poważne wyzwania i zagrożenia, dotyczące jednostek lub kilku osób (np. długotrwała, 

daleka, zagraniczna podróż własnym samochodem),  
c) drobne, codzienne utrapienia (np. jazda samochodem w godzinach szczytu w dużym mie-

ście w tzw. „korkach”). 
Te ostatnie, chociaż najmniej stresujące, mogą mieć szczególne znaczenie ze względu na 

swoją powszechność i częstotliwość występowania.  
Wydaje się przy tym, że część z tych czynników jest wspólna dla wszystkich kierowców 

(np. rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu), część jest specyficzna dla określonych kategorii 
kierowców (np. zachowanie pasażerów może mieć znaczenie dla kierowców taksówek czy 
kierowców komunikacji miejskiej).  

Celem podjętych prac była identyfikacja czynników wywołujących stres w ruchu drogo-
wym w różnych grupach kierujących pojazdami. Badani, w opracowanej do celów niniejsze-
go badania ankiecie byli proszeni o wskazanie źródeł stresu kierowcy związanych z uczest-
nictwem w ruchu drogowym lub pracy na stanowisku kierowcy i zaznaczenie jego natężenia 
na skal 1-10. 

Badaniami objęci  zostali:  
– kierowcy amatorzy legitymujący się prawem jazdy kategorii B, 
– kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu, 
– kierowcy taksówek miejskich. 

1. KIEROWCY AMATORZY LEGITYMUJĄCY SIĘ PRAWEM JAZDY 
KATEGORII B 
W badaniu udział wzięło 60 kierowców w wieku do 45 lat. Dominującą (55,0%) grupę 

stanowili kierowcy młodzi – do 25 roku życia.  
Źródła stresu badani wskazywali w pytaniu otwartym. Nie była ograniczona liczba moż-

liwych do wskazania stresorów. Rodzaj sytuacji stresowych, częstotliwość wskazań, średnie 
natężenia oraz zmienność ocen (odchylenie standardowe) zawierają dane tabeli 1. 

Przeciętnie badany wymieniał cztery źródła stresu. Średnie natężenie stresu na skali 1-10 
wyniosło 8,00. Największe poczucie zagrożenia – poziom stresu – wykazują stresory ukazane 
w tabeli 2. Bardzo szczegółowe wskazania przez badanych źródeł stresu w ruchu drogowym 
można pogrupować w określone kategorie. Częstotliwość wskazań na źródła stresu w po-
szczególnych kategoriach prezentuje wykres 1. 
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Tab. 1. Rodzaj sytuacji stresowych, częstotliwość wskazań, średnie natężenie stresu powodowane 
przez dany stresor  

Lp. Stresor – źródło stresu % wskazań 
N = 60 

Średnie 
natężenie stresu

1. Piesi: wbieganie w niedozwolonych miejscach, nieuwaga, ludzie starsi, dzieci 65,0 8,0 
2. Korki na ulicach 50,0 7,8 

3. Nieodpowiedzialność, brawura, „piraci drogowi”, łamanie przepisów przez 
innych kierowców, Brak wyobraźni, niedostateczna znajomość przepisów 45,0 7,9 

4. Wymuszanie pierwszeństwa, zajechanie drogi, konieczność gwałtowanego 
hamowania  35,0 7,8 

5. Zachowania innych kierowców: trąbienie, gesty, prowokacyjne zach. taksów-
karzy, blokowanie przez TIR 30,0 8,2 

6. Roboty na drogach, zły stan nawierzchni, dziury 25,0 6,2 
7. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne, poślizg, zła pogoda 20,0 8,3 

8. Awaria samochodu, popsucie się samochodu w drodze, niemożność dalszej 
jazdy 15,0 6,7 

9. Kontrola Policji, zdjęcie z fotoradaru 15,0 7,7 
10. Pijani kierowcy 10,0 10,0 
11. Zwierzęta na drodze 10,0 8,0 
12. Lęk prze kierowanie pojazdem, lęk przed dużymi pojazdami na drodze 10,0 5,5 
13. Brak, mało miejsc do parkowania 10,0 9,5 
14. Złe oznakowanie dróg, zgubienie drogi 10,0 5,5 
15. Złe oświetlenie przejść dla pieszych 5,0 7,0 
16. Zła sygnalizacja świetlna (czerwona fala) 5,0 9,0 
17. Długa jazda, obawa przed zaśnięciem 5,0 9,0 
18. Zagapienie się 3,4 10,0 
19. Złe samopoczucie w czasie jazdy 1,7 8,0 
20. Złamanie przez mnie zasad, przepisów 1,7 8,0 
21. Oślepiające reklamy, które odwracają uwagę 1,7 10,0 
Źródło: Badania własne. 

Tab. 2. Źródła stresu według jego natężenia*. 

 Stresor – źródło stresu Średnie 
natężenie stresu

10. Pijani kierowcy 10,0 
13. Brak, mało miejsc do parkowania 9,5 
16. Zła sygnalizacja świetlna (czerwona fala) 9,0 
17. Długa jazda, obawa przed zaśnięciem 9,0 
7. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne, poślizg, zła pogoda 8,3 

5. Zachowania innych kierowców: trąbienie, gesty, prowokacyjne zach. taksówkarzy, bloko-
wanie przez TIR 8,2 

1. Piesi: wbieganie w niedozwolonych miejscach, nieuwaga, ludzie starsi, dzieci 8,0 
11. Zwierzęta na drodze 8,0 

3. Nieodpowiedzialność, brawura, „piraci drogowi”, łamanie przepisów przez innych kie-
rowców, Brak wyobraźni, niedostateczna znajomość przepisów 7,9 

2. Korki na ulicach 7,8 
4. Wymuszanie pierwszeństwa, zajechanie drogi, konieczność gwałtowanego hamowania 7,8 
9. Kontrola Policji, zdjęcie z fotoradaru 7,7 
15. Złe oświetlenie przejść dla pieszych 7,0 
8. Awaria samochodu, popsucie się samochodu w drodze, niemożność dalszej jazdy 6,7 
6. Roboty na drogach, zły stan nawierzchni, dziury 6,2 
14. Złe oznakowanie dróg, zgubienie drogi 5,5 
12. Lęk prze kierowanie pojazdem, lęk przed dużymi pojazdami na drodze 5,5 
* w tabeli uwzględniono źródła, które miały co najmniej 10% wskazań.  
Źródło: Badania własne. 
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29,5

19,5
16,2

12,5

10,0

8,7
3,6

Inni kierowcy i ich
zachowanie

Organizacja ruchu
drogowego
Piesi i ich zachowanie na
drodze

Warunki drogowe

Czynniki podmiotowe,
leżące po stronie kierowcy

Inne czynniki

Inni poza piszymi
użytkownicy dróg.  

Wykres 1. Źródła stresu kierowców amatorów (kat. B prawa jazdy) według kategorii – rozkład %  
Źródło: Badania własne. 

Z danych wykresu wynika, że podstawowym źródłem stresu w ruchu drogowym dla kie-
rowców amatorów legitymujących się prawem jazdy kategorii B są inni użytkownicy dróg. 
Łącznie stanowią oni blisko połowę (49,3%) źródeł stresu w ruchu drogowym.  

To na co najczęściej „narzekają” kierowcy, tj. stan dróg i organizacja ruchu drogowego 
nie stanowią aż takiego stresora. Na różne elementy organizacji ruchu wskazało 19,5% a na 
warunki na drodze 10,0% badanych kierowców.  

2. KIEROWCY KIERUJĄCY POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI 
W RUCHU 
W badaniu udział wzięło 50 kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, w tym: 5 

to kierowcy wozów strażackich, 10 to kierowcy wozów policyjnych, 5 to kierowcy karetek 
pogotowia ratunkowego. Dominowali badani w wieku pomiędzy 26 a 45 rokiem życia 
(68,4%), o stażu w kierowaniu pojazdem u[uprzywilejowanym do 5 lat – 70,3%, 6-10 lat – 
18,9%, powyżej 11 lat 10,8%.  

Źródła i natężenie stresu u kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ru-
chu ilustrują dane tabeli 3. 

Poszczególne źródła stresu nie mają jednakowego natężenia. Jedne występują wprawdzie 
często, ale nie są znaczące. Ich uciążliwość wynika zatem z częstotliwości, tego, że jest per-
manentny. Inne stresory występują wprawdzie rzadziej, ale gdy już mają miejsce to powoduję 
stres o znacznym natężeniu. Ocenę natężenia poszczególnych, wskazanych przez badanych 
stresorów zawierają dane tabeli 4. 
Tab. 3. Rodzaj sytuacji stresowych, częstotliwość wskazań, średnie natężenie stresu powodowane 

przez dany stresor 

Lp. Stresor – źródło stresu % wskazań 
N = 50 

Średnie 
natężenie stresu 

1. Zachowanie innych kierowców: nieprzewidywalność zachowań, błędy, nieustępowanie 
drogi, zajechanie drogi 54,3 7,2 

2. Zmienne warunki drogowe, ograniczenia widoczności, jazda w nocy, różne i zmienne 
warunki atmosferyczne 37,1 5,1 

3. Obawa przed zdarzeniami drogowymi: kolizją, wypadkiem 34,3 8,1 

4. Pośpiech, prędkość, dojechać na czas, konieczność bardzo szybkiego podejmowania 
decyzji 28,6 7,2 

5. Zachowanie przechodniów, pieszych, dzieci – ich nieuwaga 25,7 6,8 
6. Korki, zatory drogowe 17.1 6,7 

7. Jazda pojazdem uprzywilejowanym: jazda na sygnale, „łamanie” przepisów np. prze-
jeżdżanie na czerwonym świetle 17,1 6,0 

8. Awaria pojazdu w czasie akcji, prawidłowe działanie sprzętu, zły stan pojazdu 17,1 6,0 
9. Duże natężenie ruchu 14,3 7,0 
10. Rowerzyści na drodze 14,3 7,2 
11. Pijani i będący pod wpływem środków odurzających kierowcy 14,3 8,8 

12. Odgórne polecenia, ponaglanie przez dowódcę w czasie jazdy, mówienie, co trzeba 
robić w toku akcji 11,4 6,8 
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Tab. 3. – cd. 
Lp. Stresor – źródło stresu % wskazań 

N = 50 
Średnie 

natężenie stresu 
13. Zły stan nawierzchni ulic, dróg 11,4 6,5 

14. Właściwy dojazd do obiektu, wybór drogi jeszcze przed wyjazdem, „przejezdność” 
drogi, brak możliwości podjazdu pod wskazany adres 11,4 6,0 

15. Bycie świadkiem wypadku, głównie śmiertelnego, widok zwłok, widok pokrzywdzo-
nych 11,4 6,3 

16. Senność, zmęczenie 11,4 6,0 
17. Oznakowanie, nieprzemyślane rozwiązania dróg, brak – wyłączanie sygnalizacji 8,6 4,3 
18. Nieznajomość topografii miasta, słaba fotografia terenu 8,6 4,3 
19. Ryzyko pomyłki, błędu, „przejechania” drogi, nieznalezienia szukanego adresu 8,6 7,0 
20. Kontrola policji drogowej 8,6 5,3 
21. Egzaminy 5,6 5,5 

22. Docinki i komentarze załogi: ”jedź ostrożniej nie wieziesz kartofli”, mówienie, co 
trzeba robić 5,6 7,5 

23. Odpowiedzialność za pasażerów, załogę 5,6 5,5 
24. Brak umiejętności, brak wiary we własne możliwości 5,6 4,0 

25. Skomplikowana obsługa pojazdów (każdy jest inny), brak dokładnego obeznania z 
pojazdem 5,6 4,5 

26. 

INNE: związane z rodzajem pracy: 
wypowiedzi dla mediów, duże gabaryty pojazdów, brak możliwości pomocy osobom 
poszkodowany podczas akcji, świadomość pracy w warunkach zagrożenia życia ludz-
kiego, pijany pasażer  

13,2 6,8 

27. 

INNE: niezwiązane w rodzajem pracy: 
spóźnienie do pracy, nagłe pojawienie się przeszkody, rozproszenie uwagi, koniecz-
ność przewidywania tego co się może zdarzyć, brak wpływu na to co się dzieje na 
drodze, brak możliwości dynamicznej jazdy, ceny paliwa 

21,0 6,7 

Źródło: Badania własne. 

Tab. 4. Źródła stresu według jego natężenia 

Lp. Stresor – źródło stresu Średnie 
natężenie stresu 

11. Pijani i będący pod wpływem środków odurzających kierowcy 8,8 
3. Obawa przed zdarzeniami drogowymi: kolizją, wypadkiem 8,1 
1. Zachowanie innych kierowców: nieprzewidywalność zachowań, błędy, nieustępowanie drogi, zaje-

chanie drogi 7,2 

4. Pośpiech, prędkość, dojechać na czas, konieczność bardzo szybkiego podejmowania decyzji 7,2 
10. Rowerzyści na drodze 7,2 
9. Duże natężenie ruchu 7,0 
5. Zachowanie przechodniów, pieszych, dzieci – ich nieuwaga 6,8 
12. Odgórne polecenia, ponaglanie przez dowódcę w czasie jazdy, mówienie, co trzeba robić w toku 

akcji 6,8 

26. INNE: związane z rodzajem pracy: 
wypowiedzi dla mediów, duże gabaryty pojazdów, brak możliwości pomocy osobom poszkodowa-
ny, podczas akcji, świadomość pracy w warunkach zagrożenia życia ludzkiego, pijany pasażer  

6,8 

6. Korki, zatory drogowe 6,7 
 INNE: nie związane w rodzajem pracy: 

spóźnienie do pracy, nagłe pojawienie się przeszkody, rozproszenie uwagi, konieczność przewidy-
wania tego co się może zdarzyć, brak wpływu na to co się dzieje na drodze, brak możliwości dyna-
micznej jazdy, ceny paliwa 

6,7 

13. Zły stan nawierzchni ulic, dróg 6,5 
15. Bycie świadkiem wypadku, głównie śmiertelnego, widok zwłok, widok pokrzywdzonych 6,3 
7. Jazda pojazdem uprzywilejowanym: jazda na sygnale, „łamanie” przepisów np. przejeżdżanie na 

czerwonym świetle 6,0 

8. Awaria pojazdu w czasie akcji, prawidłowe działanie sprzętu, zły stan pojazdu 6,0 
14. Właściwy dojazd do obiektu, wybór drogi jeszcze przed wyjazdem, „przejezdność” drogi, brak 

możliwości podjazdu pod wskazany adres 6,0 

16. Senność, zmęczenie 6,0 
2. Zmienne warunki drogowe, ograniczenia widoczności, jazda w nocy, różne i zmienne warunki 

atmosferyczne 5,1 

W tabeli uwzględniono źródła, które miały co najmniej 10% wskazań. 
Źródło: Badania własne. 
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Pogrupowane źródła stresu ilustrują dane wykresu 2.  

44,1

14,5

15,8

9,7

5,9

10,0

Źródła stresu związane
bezpośrednio z
wykonywanym zawodem 

Zachowanie innych
kierowców 

Warunki drogowe 

Zachowanie innych
użytkowników drogi (piesi,
rowerzyści) 

Organizacja ruchu
drogowego 

INNE nie związane z
wykonywana pracą 

 
Wykres 2. Źródła stresu kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu w 

poszczególnych kategoriach – rozkład % 
Źródło: Badania własne. 

3. KIEROWCY TAKSÓWEK MIEJSKICH 
Kierowcy taksówek miejskich okazali się być grupą najbardziej niechętną do uczestnic-

twa w badaniu. Większość proszonych o wypełnienie krótkiej ankiety odmawiała w obawie 
o utratę kursu. Stąd z zaplanowanej liczby ok. 50 kierowców zbadać udało się jedynie 20. 
W badaniu wzięli udział kierowcy w wieku średnim. Nie było w tej grupie kierowców mło-
dych. Kierowcy starsi wiekiem najczęściej odmawiali udziału w badaniu. 80,0% badanych 
stanowili kierowcy w wieku 36 – 55 lat, pozostałe 20,0% kierujący powyżej 60 roku życia. 
Wszyscy posiadali uprawnienie i kierowali pojazdem powyżej 16 lat. Bardziej szczegółowe 
dane wskazuje, że w przypadku 60,0% badanych było to ponad 20 lat, 40,0% ponad 30 lat. 
Równie znaczący był też staż w pracy kierowcy taksówki. W przypadku 80,0% był to staż 20-
30 lat, u 20,0% – 31-35 lat.  

Źródła i natężenie stresu u kierowców w zawodzie taksówkarza ilustrują dane tabeli 5. 

Tab. 5. Rodzaj sytuacji stresowych, częstotliwość wskazań, średnie natężenie stresu powodowane 
przez dany stresor 

Lp. Stresor – źródło stresu % wskazań 
N = 20 

Średnie 
natężenie stresu 

1. Duże natężenie ruchu w mieście 80,0 6,0 
2. Brak stabilności finansowej, nieregularne zarobki  60,0 9,7 
3. Nieuregulowane sprawy (przepisy) taxi, nieuczciwa konkurencja 60,0 8,3 
4. Brak perspektyw rozwoju 40,0 9,0 
5. Praca z ludźmi, pijani pasażerowie 20,0 9,0 
6. W przyszłości niska emerytura 20,0 8,0 
7. Kłopoty rodzinne 10,0 5,5 
8. Tzw. zlecenia bezgotówkowe, przewozy na przelew 2,0 7,0 
9. Stan zdrowia, konieczność pracy pomimo złego samopoczucia 2,0 7,0 
10. Stan infrastruktury drogowej 1,0 6,5 
Źródło: Badania własne. 

Ocenę natężenia poszczególnych, wskazanych przez badanych stresorów zawierają dane 
tabeli 6. 
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Tab. 6. Źródła stresu według jego natężenia 
Lp. Stresor – źródło stresu Średnie natężenie stresu 
2. Brak stabilności finansowej, nieregularne zarobki  9,67 
4. Brak perspektyw rozwoju 9,0 
5. Praca z ludźmi, pijani pasażerowie 9,0 
3. Nieuregulowane sprawy (przepisy) taxi, nieuczciwa konkurencja 8,3 
6. W przyszłości niska emerytura 8,0 
8. Tzw. zlecenia bezgotówkowe, przewozy na przelew 7,0 
9. Stan zdrowia, konieczność pracy pomimo złego samopoczucia 7,0 

10. Stan infrastruktury drogowej 6,5 
1. Duże natężenie ruchu w mieście 6,0 
7. Kłopoty rodzinne 5,5 

Źródło: Badania własne. 

Pogrupowane źródła stresu ilustrują dane wykresu 3.  

30,0
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20,0
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Brak stabilizacji,
niepewność zarówno
aktualnie, jak i w
przyszłości 
Problemy wynikające z
wykonywania zawodu

Warunki drogowe,
infrastruktura 

INNE

 

Wykres 3. Źródła stresu u kierujących taksówkami miejskimi w poszczególnych kategoriach – 
rozkład % 

Źródło: Badania własne. 

4. ŹRÓDŁA STRESU W RÓŻNYCH GRUPACH KIEROWCÓW 
Analiza porównawcza wskazuje, iż badani kierowcy w zasadzie nie różną się w postrze-

ganiu jako źródła stresu warunków drogowych, organizacji ruchu drogowego, tj. czynników, 
które potocznie, przy pierwszym skojarzeniu poczytywane są za źródło stresu kierowców. 
Największy odsetek odnotowano w grupie kierowców amatorów o kat. Prawa jazdy B, ale 
u tych kierujących wśród stresorów nie wystąpiły te, które są bezpośrednio związane z wyko-
nywana praca w zawodzie kierowcy. Ilustrują to dane wykresu 4.  
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Wykres 4. Warunki drogowe, organizacja ruchu drogowego jako źródła stresu różnych grup 
kierowców – %  do ogółu źródeł stresu. 

Źródło: Badania własne. 
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Analogiczna tendencję odnotowana w odniesieniu do takiego stresora, jakim jest zacho-
wanie innych kierowców i innych użytkowników dróg. Ilustrują to dane wykresu 5. 
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Wykres 5.  Zachowanie innych kierowców i innych użytkowników dróg jako źródło stresu – % do 
ogółu źródeł stresu. 

Źródło: Badania własne. 

W grupach kierowców, dla których kierowanie pojazdem związane jest w wykonywa-
niem pracy zawodowej stresorami okazują się być nie ogólne warunki ruchu drogowego, 
a szczegółowe sytuacje odnoszące się do wykonywanej pracy, związane bezpośrednio z wy-
konywanym zawodem. Można to odczytać z danych zawartych na wykresie 6. 
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Wykres 6. Źródła stresu związane bezpośrednio z wykonywana pracą zawodową kierowców - % do 
ogółu źródeł stresu 

Źródło: Badania własne. 

Oznacza to, iż w tych grupach kierowców ograniczeń źródeł stresu należy poszukiwać 
w organizacji pracy, poprawie warunków pracy itd.  

5. MOTORNICZY TRAMWAJÓW W WARSZAWIE 
Badanie źródeł stresu w zawodzie motorniczego tramwajów dokonane zostało inna meto-

dą. Motorniczy tramwajów nie wyrażali zgody na badanie z wykorzystaniem pytań otwar-
tych. Udzielali wtedy odpowiedzi wymijających, ograniczali się do wskazania jednego – 
maksymalnie dwóch źródeł stresu1. Stąd badanie przeprowadzone zostało dwuetapowo. 
W etapie pierwszym, w luźnych rozmowach z motorniczymi odnotowywane były wskazywa-
ne przez nich źródła stresu. W oparciu o te dane opracowany został kwestionariusz źródeł 
i natężenia stresu w pracy motorniczych tramwajów. Kwestionariusz ten stał się narzędziem 
do badania właściwego.  

                                                 
1 Badania przeprowadziła Elżbieta Orgocka studentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Warszawie w ramach pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem dr Ewy Tokarczyk pt. „Stres 
i radzenie sobie ze stresem u motorniczego tramwaju”. 
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W badaniu udział wzięło 96 osób w wieku od 20 do 60 lat. Średnia wieku wyniosła blisko 
39 lat. Staż pracy w zawodzie motorniczego – to od mniej niż jednego miesiąca do 37 lat. 
Średnia wyniosła 7,55 lat.  

Poszczególne stresory - spośród 46 uwzględnionych w badaniu - w są różnym stopniu po-
strzegane jeśli chodzi o ich natężenie. Badani oceniali natężenie każdego ze stresorów na skali 
od 1 do 10. W tabeli 7 uszeregowane zostały poszczególne źródła stresu według ich natężenia.  
Tab. 7. Częstotliwość wskazań, średnie natężenie i indywidualna zmienność przy wskazaniach  na 

źródła stresu motorniczych tramwajów – według natężenia poszczególnych stresorów. 
 Stresor – źródło stresu Średnie natężenie stresu 

34. Śmierdzący fotel 8,51 
27. Zmiany na pętlach odległych od zakładów 8,20 
36. Szpary w kabinie 8,06 
8. Pasażerowie, którzy wstawiają nogę do drzwi 8,05 
3. Chamski pasażer 7,92 

29. Materiał na mundury 7,66 
32. Niewygodny fotel 7,60 
4. Palący pasażer 7,44 

33. Brudny pulpit 7,39 
8. Pasażerowie, którzy biegną na końcówce świateł i wybierają odległe drzwi 7,38 

40. Klimatyzacja 7,36 
26. „Podciąganie” na pętlach 7,33 
46. Problemy z wycieraczkami 7,27 
7. Brak reakcji pasażera na dzwonek 7,20 

11. Pasażerowie wchodzący mimo braku miejsc 7,20 
31. Rzadka wymiana munduru 7,17 
19. Bezsensowny cykl świateł 7,16 
42. Popiół w kabinie 7,11 
15. Samochód stojący na torach 7,06 
18. Krótkie cykle świateł 6,95 
23. Brudne Toy-Toy 6,88 
38. Śmierdzące grzejniki 6,72 
16. Krótkie przerwy 6,70 
20. Tramwaj jadący zbyt wolno 6,55 
9. Pasażer bez przygotowanej kwoty na bilet 6,54 

44. Niezamykające się drzwi w kabinie 6,51 
28. Brak przejścia dla motorniczych i drenaż trawników 6,34 
6. Pasażerowie przeskakujący z wagonu do wagonu 6,26 

35. Halogenowe kontrolki 6,10 
12. Brak automatów do sprzedaży biletów 5,93 
2. Pijący pasażer 5,85 

22. Brak ekspedycji na pętlach 5,85 
37. Wąskie pierwsze drzwi w pierwszym wagonie 5,69 
45. Brak kamery dla II wagonu 5,66 
21. Trąbiący tramwaj 5,58 
41. Ogrzewanie w kabinie 5,52 
10. Sprzedawanie biletów 5,48 
1. Pijany pasażer 5,23 

25. Zbyt długie kursowanie tramwajów po północy 5,19 
24. Nieotwarte zwrotnice 4,92 
13. Matki z wózkami 4,87 
43. Brak w kabinie miotełki i szufelki 4,87 
17. Długie przerwy w nocy 4,77 
14. Słońce 4,69 
5. Pasażerowie wchodzący środkowymi drzwiami 4,58 

30. Kolor munduru 4,49 
39. Bardzo głośny dzwonek 3,63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20] 
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Średnie natężenie stresu motorniczych tramwajów to 6,41, odchylenie standardowe = 1,17. 
W porównaniu poprzednio opisywanymi grupami uczestników ruchu drogowego jest to natę-
żenia najniższe. 

Podobnie jak w poprzednich analizach i tutaj dokonane zostało grupowanie stresorów 
w określone kategorie. Są to kategorie: 
1. Zachowanie się pasażerów. 
2. Bezpośrednia obsługa pasażerów. 
3. Organizacja pracy. 
4. Higiena miejsca pracy. 
5. Warunki techniczne i środowiskowe pracy (w tym miejsca pracy). 
6. Problemy związane z umundurowaniem. 
7. Organizacja ruchu drogowego. 
8. Zachowanie innych użytkowników ruchu drogowego. 

Największy stres u motorniczych tramwajów w Warszawie – biorąc pod uwagę jego na-
tężenie – powodują złe warunki higieniczne pracy, głównie panujące w kabinie motorniczego. 
Znaczącym źródłem jest też zachowanie pasażerów. Stosunkowo najmniej stresu przysparzają 
motorniczym inni uczestnicy ruchu drogowego. 

PODSUMOWANIE 
Analiza wykazała, iż w ruchu drogowym nie ma uniwersalnych stresorów. Nie są nimi – 

uważane za powszechne źródło stresu – warunki panujące na drodze czy organizacja ruchu 
drogowego. W przypadku kierujących legitymujących się prawem jazdy kategorii B kierują-
cych samochodem amatorsko – źródłem stresu są przede wszystkim inni kierujący i inni 
użytkownicy dróg. W grupie kielujących, dla których kierowanie pojazdem jest wykonywa-
niem pracy zawodowej, źródłem stresu są właśnie specyficzne dla danego zawodu czynniki. 
Odrębne czynniki są źródłem stresu motorniczych tramwajów. Zatem działania profilaktyczne 
muszą być działaniami specyficznymi odnoszącymi się do różnych grup kierujących pojazdami. 

SOURCES OF THE DRIVERS’ STRESS IN THE 
URBAN TRAFFIC 

Abstract  
Driving a vehicle in the road traffic the driver is situated in the system of the interactions, differ-

ent from himself. Each of these factors can be the source of the stress of the driver participating the 
given moment in the traffic. The factor can be a source of the stress in dependence of the evaluation of 
the given situation by the driver (interactive approach to the stress). The stress reaction appears then, 
when the driver himself qualifies his situation in the road movement as threatens, exceeding his capa-
bilities. 

The volunteers, tested in the inquiry, determined what was the stress in their opinion, they defined 
their own understanding of the notion, and then they were asked for the indication of the sources of 
the driver stress connected with participation in road movement or work on the driver position and 
mark of his intensity on scales 1 - 10. 



390   AUTOBUSY 

BIBLIOGRAFIA 
1. AAA Foundation for Traffic Safety – Quizzes. www.aaafundation.org/quizzes/index.cfm? 

button=aggressive, dostęp 6.11.2007. 
2. An introduction to anxiety and stress management www.stedwards.edu/apss/docs/Anxiety 

_&Str, dostęp 14.11.2007. 
3. Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zacho-

rować. Fundacja IPN, Warszawa, 1995. 
4. Binnebesel J. Pedagogiczne możliwości kształcenia poczucia koherencji w kontekście sa-

lutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego. Psychoonkologia, 2006, nr 2. 
5. Bishop G., Psychologia zdrowia. Wyd. Astrum, Wrocław, 2000. 
6. Chodkiewicz J., Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobów osobistych. 

http://psychologia.net.pl/artykul.php?/evel=136, dostęp 06.11.2007 
7. Dorn L., Professional driver training and driver stress, [in:] Underwood G. (ed), Traffic 

and Transport Psychology. Theory and Application, 2005. 
8. Driver stress and emotions and psychometric testing. Royal Society for the Prevention of 

Accidents, www.brake.org.uk/index.php?p=987, dostęp 06.11.2007. 
9. Heszen-Niejadek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w] Strelau J. (red.) 

Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2000. 

10. Johansson E., Life’s Driver’s License – Causes of stress. www.lifesdriverslicense. 
com/en/stress-management/, dostęp 6.11.2007. 

11. Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, PTP, Warszawa, 2001. 
12. Klonowicz T., Eliasz A., Traumatyczny stres w zawodowym doświadczeniu pracowników 

pogotowia. Rola niedopasowania osobowościowych regulatorów zachowania, [w:] Strelau 
J. ( red.), Osobowość a ekstremalny stres. GWP, Gdańsk, 2004. 

13. Kompier M. A. J., Bus drivers: Occupational stress and stress prevention.  International 
Labor Office, Geneva, www.infobus.com.pl/text.php, dostęp 27.10.2007. 

14. Korcz I., Koncepcja salutogenezy Antonovsky’ego jako fundament edukacji zdrowotnej. 
Materiały Konferencji Naukowej Edukacja bez granic, Zakopane 24-27.10.2007, 
www.konferencja.21.edu.pl/publikacje/4/1/18, dostęp 8.11.2007 

15. Kosslyn S. M., Rosenberg R. R., Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Wydawnictwo 
Znak, Kraków, 2006. 

16. Kultura i agresja na drodze – Raport KRBRD, Warszawa 16 marca 2004. 
17. Matthews G., Desmond P.A. Joyner L., Carcary B., Gilland K., Validation of the Driver 

Stress Inventory and Driver Coping Questionnaire, Department of Psychology University 
of Dundee, Scotland, Raport z Międzynarodowej Konferencji Treffic and Transport Psy-
chology, Velencia, Spain, May 1996, www.drivemetric.co.uk/publications/Matthaws, 
dostęp 7.11.2007. 

18. Motyka M., Zasoby osobiste determinujące zdrowie. Uniwersytet Jagielloński, Collegium 
Medicum, www.psychologia-stosowana-uj.pl/sections/25, dostęp 11. 11.2007. 

19. Najmiec A, Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy mechaników lotniczych. Bezpieczeństwo 
Pracy, 2006, nr 11 

20. Orgocka E., Stres i radzenie sobie ze stresem motorniczego tramwaju. Praca magisterska 
pisana pod kierunkiem dr Ewy Tokarczyk, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finan-
sów i Zarządzania w Warszawie, 2011. 

21. Pasikowski T., Stres i zdrowie. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 2000.  
22. Pompier M.A.J., Bus drivers. Occupational stress and stress prevention, International 

Labor Office Geneva, www.infobus.com.pl/text.php?id=256, dostęp 9.11.2007 



AUTOBUSY   391 

23. Schwartzer R., Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań 
zdrowotnych. Dotychczasowe podejście teoretyczne i nowy model, [w:] Henszen-Niejadek I., 
H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa, 1997. 

24. Smith M., Jaffe-Gill M.A.E. et.al., Stress management: how to reduce, prevent, and cope 
with stress, www.helpguide.org/mental/stress_manegement_relief_coping.htm, dostęp 
14.11.2007. 

25. Stress prevention for bus drivers. SafeWork. www.ilo.org/english/protection/safework/ 
stress/busdrver.htm, dostęp 6.11.2007 

26. Szymona K., Poczucie koherencji (SOC) u osób zdrowych i pacjentów z zaburzeniami 
nerwicowymi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, 2003, Vol. LVII, 
SUPPL. XIII, 253, sectio D.  

27. Terelak J. F. Psychologia menedżera. Difin, Warszawa, 1999. 
28. Widerszal-Bazyl M., Stres psychologiczny w pracy – pojęcie, źródła i konsekwencje, różnice 

indywidualne, prewencja, [w:] Koradecka D., ( red.) Nauka o pracy – bezpieczeństwo, hi-
giena, ergonomia. Tom 5: Czynniki psychologiczne i społeczne, Warszawa CIOP, 2002. 

 
 
 
 
 
Autor: dr Ewa Tokarczyk – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 


