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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KIEROWANIA 
POJAZDEM POD WP�YWEM ALKOHOLU 

Streszczenie 
W artykule omówiony zosta� wp�yw alkoholu na w�a�ciwo�ci psychofizyczne cz�owieka oraz jego 

metabolizm. Szczególn� uwag� zwrócono na wp�yw alkoholu na zdolno�� prowadzenia pojazdów. 
Zaproponowane zosta�y równie� dzia�ania jakie nale�a�oby podj�� w celu zmniejszenia zjawiska nie-
trze�wo�ci w�ród kieruj�cych pojazdami w Polsce.  

WST�P 
Analiza statystyk wypadków drogowych w Polsce pokazuje, �e prowadzenie pojazdu pod 

wp�ywem alkoholu dotyczy w dalszym ci�gu du�ej grupy kierowców. W 2009 r. nietrze�wi 
u�ytkownicy dróg uczestniczyli w 5346 wypadkach drogowych (12,1% ogó�u wypadków), 
�mier� w nich ponios�o 571 osób (12,5% ogó�u zabitych), a 6795 odnios�o obra�enia (12,1% 
ogó�u rannych). 

Tab. 1. Wypadki drogowe i ich skutki z udzia�em nietrze�wych uczestników w uk�adzie województw 

Województwo Wypadki Zabici Ranni 
ogó�em % ogó�em % ogó�em % 

Dolno�l�skie 291 5,4 16 2,8 376 5,5 
Kujawsko-pomorskie 164 3,1 22 3,9 220 3,2 
Lubelskie  369 6,9 48 8,4 503 7,4 
Lubuskie 115 2,2 10 1,8 162 2,4 
�ódzkie 566 10,6 55 9,6 709 10,4 
Ma�opolskie 514 9,6 50 8,8 618 9,1 
Mazowieckie 394 7,4 52 9,1 514 7,6 
Opolskie 108 2,0 7 1,2 132 1,9 
Podkarpackie 303 5,7 35 6,1 368 5,4 
Podlaskie 152 2,8 28 4,9 195 2,9 
Pomorskie 299 5,6 32 5,6 386 5,7 
	l�skie 764 14,3 63 11 923 13,6 
	wi
tokrzyskie 319 6,0 35 6,1 409 6 
Warmi�sko-mazurskie 294 5,5 28 4,9 394 5,8 
Wielkopolskie 337 6,3 51 8,9 420 6,2 
Zachodniopomorskie 201 3,8 28 4,9 261 3,8 
Komenda Sto�eczna Policji 156 2,9 11 1,9 205 3 
POLSKA 5346 100 571 100 6795 100 
�ród�o: [6] 
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Problem nietrze�wo�ci na polskich drogach jest dok�adnie analizowany m.in. przez Poli-
cj
, która prowadzi statystyki przyczyn wypadków powodowanych przez nietrze�wych kieru-
j�cych.  

Tab. 2. G�ówne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrze�wych kierowców w Polsce 
w latach 2008-2009 

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Niedostosowanie pr
dko�ci do warunków ruchu 2073 1841 278 213 2962 2700 
Nieudzielenie pierwsze�stwa przejazdu 402 313 26 26 582 451 
Jazda po niew�a�ciwej stronie drogi 224 151 33 24 383 205 
Nieprawid�owe wyprzedzanie  141 144 32 21 191 189 
Nieprawid�owe omijanie 86 69 9 10 107 78 
Nieprawid�owe skr
canie 93 79 4 1 106 102 
Nieprawid�owe wymijanie 85 53 9 9 122 81 
Nieprawid�owe zachowanie si
 wobec pieszego 112 99 12 16 110 93 
Niezachowanie bezpiecznej odleg�o�ci 124 119 6 3 178 175 
�ród�o: [6] 

W 2009 roku najwi
cej wypadków spowodowali nietrze�wi kieruj�cy w miesi�cach: 
czerwiec (311 - 10,4%), lipiec (313 - 10,4%), sierpie� (321 - 10,7%). 
Zgodnie z polskimi przepisami, maksymalne dopuszczalne st
�enie alkoholu we krwi lub w 
wydychanym powietrzu wynosi do 0,2‰ (0,1 mg/dcm³). Kierowanie pojazdami przy zawar-
to�ci alkoholu od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ (0,1 do 0,25 mg/dcm³) stanowi wykroczenie okre�lone w 
artykule 87 § 1 i 2 Ustawy kodeks wykrocze�, a powy�ej tej dawki - przest
pstwo okre�lone 
w artykule 178a § 1 i 2 Kodeksu karnego. 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w Polsce sta�y wzrost liczby ujawnianych kieru-
j�cych w stanie nietrze�wym oraz pod wp�ywem �rodka dzia�aj�cego podobnie do alkoholu 
(g�ównie narkotyki). W porównaniu z rokiem 2008 zanotowano wzrost liczby ujawnionych 
kieruj�cych pod wp�ywem alkoholu o 4712. 

Tab. 3. Liczba ujawnionych kieruj�cych i rodzaj wykroczenia 
Naruszony przepis 2008 2009 

Art. 87 § 1 KW 16869 19143 
Art. 87 § 2 KW 8058 8735 
Art. 178a § 1 KK 80115 83524 
Art. 178a § 1 KK 63570 61922 
Ogó�em  168612 173324 
�ród�o: [6] 

1. SPRAWNO�	 KIEROWCY 
Na bezpiecze�stwo ruchu drogowego sk�ada si
 wiele elementów. Najistotniejsze to: 

cz�owiek, pojazd, droga. Prowadzenie pojazdu na drodze jest z�o�onym systemem dzia�alno-
�ci w specyficznej sytuacji. Bezpieczne funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym w du-
�ym stopniu b
dzie zale�a�o od jego w�a�ciwo�ci psychofizycznych, radzenia sobie w z�o�o-
nej sytuacji zadaniowej, jak� jest prowadzenie pojazdu samochodowego.  

Ruch drogowy zak�ada wspó�zale�no�� mi
dzy procesami poboru informacji ze �rodowi-
ska kierowcy (drogi) a zachowaniem kierowcy (kierowanie pojazdem). Aby ten proces prze-
biega� bez zak�óce�, kierowca musi charakteryzowa� si
 odpowiedni� sprawno�ci� psychofi-
zyczn�. Na sprawno�� psychofizyczn� sk�ada si
 w�a�ciwe funkcjonowanie wszystkich tych 
narz�dów i uk�adów, które warunkuj� cztery podstawowe sk�adowe reakcji: 
1. Dop�yw informacji, który zale�y mi
dzy innymi od sprawnego funkcjonowania narz�dów 

zmys�u wzroku i s�uchu. 
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2. Przetwarzanie informacji zachodz�ce w o�rodkowym uk�adzie nerwowym. 
3. Przekazywanie impulsu do efektorów realizowane przez nerwy ruchowe. 
4. Realizacja impulsów nerwowych odbywaj�ca si
 za po�rednictwem mi
�ni. 

Powy�sze procesy  ulegaj� upo�ledzeniu pod wp�ywem alkoholu. Powstaj� b�
dy w kie-
rowaniu pojazdem, które dotycz�: 
– orientacji - niepe�ne, niew�a�ciwe wykorzystanie informacji z receptorów np. niedostrze-

�enie sygna�u; 
– decyzji - niew�a�ciwe przetwarzanie informacji w centralnym uk�adzie nerwowym skutku-

j�ce niew�a�ciwym wyborem dzia�ania; 
– wykonania - b�
dy efektorów najbardziej widoczne i decyduj�ce o nast
pstwach. 

2. WP�YW ALKOHOLU NA KIEROWC� 
Pomimo do�� rozpowszechnionej w spo�ecze�stwie praktycznej znajomo�ci dzia�ania al-

koholu na organizm cz�owieka trudno wiedz
 t
 okre�li� inaczej ni� jako stereotypow� i nie-
dok�adn�. Przyk�adem najwi
kszych nieporozumie� jest ocena tzw. ma�ych dawek alkoholu, 
czy te� niskich st
�e� alkoholu we krwi. 

Alkohol jest substancj� obc� dla organizmu i jest wch�aniany za po�rednictwem drogi po-
karmowej do krwi. Generalnie wyró�nia si
 trzy podstawowe fazy dzia�ania alkoholu na or-
ganizm ludzki: 
1. Faza wch�aniania w czasie, której st
�enie alkoholu w organizmie cz�owieka wzrasta a� 

do chwili osi�gni
cia maksymalnego st
�enia. 
2. Faza wyrównania st
�e�. 
3. Faza eliminacji, podczas której alkohol jest wydalany z organizmu. 

Ka�da z faz charakteryzuje si
 innymi w�a�ciwo�ciami, w ka�dej z nich dzia�anie alkoho-
lu na organizm cz�owieka jest odmienne. Fazy dzia�ania alkoholu na organizm w formie 
uproszczonej mo�na przedstawi� w postaci tzw. krzywej alkoholowej.  

Alkohol wy�ej st
�ony (zawarty np. w wódce) powoduje odmienne narastanie st
�e� ni� 
zawarty w napojach niskoprocentowych (np. w piwie). Maksymalne st
�enie alkoholu we 
krwi po spo�yciu piwa wyst
puje pó�niej i ma �agodniejszy przebieg. Po spo�yciu wódki st
-
�enie alkoholu we krwi wzrasta szybko i prowadzi do osi�gni
cia stosunkowo wysokiego 
st
�enia maksymalnego. St�d zmiany w zachowaniu cz�owieka po spo�yciu alkoholi wysoko-
procentowych s� szybsze i wyra�niejsze ni� po spo�yciu niskoprocentowych. 

Obecno�� alkoholu we krwi wywiera istotny wp�yw na funkcjonowanie organizmu. 
W tabeli 4 przedstawiono skutki wywo�ane alkoholem dla organizmu cz�owieka. Na podsta-
wie przedstawionego tam oddzia�ywania alkoholu na organizm nale�y uzna�, �e ka�da ilo�� 
spo�ytego alkoholu wp�ywa niekorzystnie na bezpiecze�stwo ruchu drogowego. Niepo��dane 
dzia�anie alkoholu jest zauwa�alne prawie zawsze bezpo�rednio po jego spo�yciu, nawet nie-
du�ych dawek.  

Pod wp�ywem alkoholu zaburzone zostaj� o�rodki, od których zale�y zdolno�� analizy 
i syntezy, my�lenia logicznego, w�a�ciwa koordynacja funkcji psychicznych. Te zaburzenia 
funkcjonowania s� charakterystyczne dla st
�enia do 0,7‰. Ujawnia si
 utrata zdolno�ci do 
samokontroli, wi
ksza pobudliwo��, gadatliwo��, obni�enie napi
cia, wzrost poczucia w�a-
snej warto�ci, zaburzenia uwagi i precyzji ruchów. W�a�nie ten stan i st
�enie alkoholu do 
0,7‰ przy nieuzasadnionym wzro�cie zaufania do w�asnych umiej
tno�ci powoduje, �e kie-
rowcy cz
sto decyduj� si
 na jazd
. Nie s� w stanie podejmowa� w�a�ciwych decyzji, �le 
oceniaj� sytuacj
 na drodze. Stan ten jest gro�ny równie� dlatego, �e nie wyst
puj� oznaki 
zatrucia i osoba nie zdaje sobie sprawy z w�asnej kondycji psychicznej i fizycznej. Dalszy 
wzrost st
�enia prowadzi do kolejnych zaburze�. Zauwa�alne s� obni�enie nastroju,  zwi
k-
szona agresywno��, znaczne opó�nienie czasu reakcji a w ostatnim etapie dochodzi do po-
wa�nych zak�óce� pracy mózgu i ostrego zatrucia alkoholowego. 
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Tab. 4. Skutki wp�ywu alkoholu na organizm ludzi wed�ug danych �wiatowej Organizacji 
Zdrowia 

BAC (g/100 ml) Wp�yw na organizm ludzki 
0.01-0.05 Podnosi cz
stotliwo�� serca i oddechu 

Obni�a funkcje okre�lonych o�rodków w mózgu 
Wywo�uje obni�enie sprawno�ci wykonania zada� 
Obni�a os�d i zahamowania 
Powoduje �agodne uniesienia, relaks i przyjemno��  

0.06-0.10 Wywo�uje psychologiczne uspokojenie prawie wszystkich systemów 
Obni�a uwag
 i koncentracj
, spowalnia reakcje, upo�ledza koordynacj
 i redukuje napi
cie 
mi
�niowe 
Obni�a zdolno�� podejmowania racjonalnych decyzji i w�a�ciwych os�dów 
Zwi
ksza niepokój i depresj
 
Obni�a cierpliwo�� 

0.10-0.15 Dramatycznie spowalnia reakcje 
Upo�ledza równowag
 i poruszanie 
Upo�ledza niektóre funkcje widzenia 
Powoduje niewyra�n� mow
 
Wywo�uje wymioty, szczególnie gdy st
�enie zosta�o osi�gni
te szybko 

0.16-0.29 Wywo�uje ci
�kie upo�ledzenie zmys�ów w tym ogranicza �wiadomo�� zewn
trznej stymulacji
Wywo�uje ci
�kie upo�ledzenie ruchu np. cz
ste upadki  

0.30-0.39 Wywo�uje brak reakcji, stupor 
Powoduje utrat
 �wiadomo�ci 
Powoduje znieczulenie podobne do tego podczas operacji 
Dla wielu powoduje �mier� 

0.40 i powy
ej Powoduje utrat
 �wiadomo�ci 
Wywo�uje zaprzestanie oddychania 
Powoduje �mier� zazwyczaj zwi�zan� z brakiem mo�liwo�ci oddychania 

�ród�o:[5] 

Funkcjonowanie zmys�ów, a przede wszystkim wzroku ulega zaburzeniu ju� przy nie-
wielkich dawkach alkoholu. Przy zawarto�ci alkoholu zawieraj�cej si
 w granicach 0,2 do 
0,6‰ mog� wyst�pi� drgania ga�ek ocznych, co w efekcie mo�e prowadzi� do zak�óce� 
ostro�ci wzroku, widzenia g�
bi i zaburze� pola widzenia. Kierowcy pod wp�ywem alkoholu 
maja tendencj
 do skupiania uwagi na �rodku pola widzenia, zaniedbuj�c peryferia- pozosta�� 
cz
�� pola. Kierowcy ci dodatkowo wolniej przeszukuj� pole widzenia, cz
�ciej pomijaj� ko-
munikacyjnie wa�ne elementy ruchu drogowego, zbyt d�ugo obserwuj� ten sam obiekt igno-
ruj�c inne, maj� problem z dostrzeganiem obiektów o ma�ych rozmiarach. 

Statystyki podaj�, �e czas reakcji kierowcy jest wyra�nie d�u�szy przy zawarto�ci alkoho-
lu przekraczaj�cej 0,5‰. Przy st
�eniach 0,5‰ do 0,7‰ czas reakcji na bod�ce wzrokowe 
ulega wyd�u�eniu o oko�o 40% a na bod�ce s�uchowe o oko�o 30%. 

Ju� przy st
�eniu 0,5 ‰ pojawiaj� si
 b�
dy w wykonywaniu takich manewrów jak: ha-
mowanie, skr
canie, zawracanie, parkowanie, przejazd mi
dzy dwoma samochodami. Dla 
st
�e� powy�ej 0,5 ‰ liczba pope�nianych b�
dów zwi
ksza si
 o 25-35%. Dalszy wzrost 
st
�enia alkoholu we krwi prowadzi do jeszcze wi
kszego zagro�enia, gdy� zaburza zdolno�� 
do prawid�owych reakcji nawet w sytuacjach nieskomplikowanych. 

Podsumowuj�c powy�sze rozwa�ania, okre�lonej zawarto�ci alkoholu we krwi kierowcy 
mo�na przypisa� okre�lone zaburzenia funkcjonowania jego organizmu: 
– 0,1‰: rozproszona uwaga, 
– 0,2‰: d�u�sze spostrzeganie, 
– 0,3‰: drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, pogorszenie spostrzegania 

kszta�tów i przedmiotów w oddali, 
– 0,5‰: zmniejszenie zdolno�ci rozpoznawania sytuacji, pobudliwo��, upo�ledzenie koor-

dynacji wzrokowo ruchowej, pogorszenie ostro�ci widzenia i oceny odleg�o�ci, opó�nie-
nie adaptacji oka na ciemno�� i ruchomych �róde� �wiat�a, 
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– 0,8‰: b�
dna ocena w�asnych mo�liwo�ci, znaczne obni�enie samokontroli i koncentracji, 
– 1-2‰: zaburzenie koordynacji mi
�niowej i równowagi, os�abienie sprawno�ci intelektu-

alnej i pami
ci, brawura, opó�nienie czasu reakcji, wahania nastroju (euforia, agresja), 
– 2-3‰: zaburzenia mowy, wzmo�ona senno��, obni�enie zdolno�ci kontroli w�asnego po-

ruszania si
 i zachowania, 
– 3-4‰: spadek ci�nienia krwi, obni�enie temperatury, mo�liwy powolny zanik funkcji od-

dechowych, a powy�ej 4 �pi�czka prowadz�ca do �mierci. [5] 
Podane wy�ej warto�ci st
�e� maj� charakter orientacyjny. Mog� si
 ró�ni� w zale�no�ci 

od cech osobniczych cz�owieka. 

PODSUMOWANIE 
G�ównym unijnym programem naukowo-badawczym realizowanym na zlecenie Komisji 

Europejskiej jest program zapobiegania prowadzeniu samochodu pod wp�ywem alkoholu, 
narkotyków i lekarstw Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines (DRU-
ID). Uczestniczy w nim 37 instytucji z 19 krajów i ponad 200 ekspertów. Jego g�ównym ce-
lem jest przygotowanie merytorycznych podstaw dla opracowania polityki Unii Europejskiej 
wobec zagro�e� zwi�zanych z uczestnictwem w ruchu drogowym osób pod wp�ywem alko-
holu, narkotyków i lekarstw. Oczekuje si
, �e wyniki programu DRUID pozwol� na: ustalenie 
jednoznacznych progów dla ró�nych substancji psychoaktywnych (narkotyków i lekarstw) 
uprawniaj�cych do prowadzenia pojazdów silnikowych, ocen
 i wybór najlepszych urz�dze� 
umo�liwiaj�cych wykrywanie substancji psychoaktywnych w organizmie uczestników ruchu 
drogowym, okre�lenie najlepszych strategii dzia�ania wobec kierowców, którzy zostali za-
trzymani za prowadzenie pojazdu po za�yciu zakazanej substancji psychoaktywnej, opraco-
wanie wytycznych post
powania dla lekarzy przepisuj�cych kierowcom szkodliwe z punktu 
widzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego lekarstwa. W programie DRUID Polsk
 reprezen-
towali Instytut Transportu Samochodowego i Instytut Ekspertyz S�dowych z Krakowa. 
Wspó�prac
 przy realizacji programu DRUID podj
�a tak�e Komenda G�ówna Policji. 

Dzia�ania na rzecz zmniejszenia rozmiarów zjawiska nietrze�wo�ci kieruj�cych pojazda-
mi w Polsce: 
1. Po�o�y� wi
kszy nacisk w procesie szkolenia kandydatów na kierowców na zagadnienia 

zwi�zane z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi. Obecnie jak wykaza�y badania 
(J. B�k) 73,7% kierowców w toku szkolenia teoretycznego twierdzi, �e zagadnienia te by-
�o omawiane w niewystarczaj�cym zakresie a 48,2% twierdzi, �e nie by�o omawiane wca-
le. 

2. Wzmocni� monitoring przestrzegania przepisów ruchu drogowego w tym kontrole trze�-
wo�ci i za�ywania narkotyków. 

3. Przeanalizowa� skuteczno�� polityki karnej wobec kieruj�cych, którzy prowadzili pojazd 
w stanie nietrze�wo�ci. Obecnie zdecydowana wi
kszo�� kar odbywa si
 w warunkach 
wolno�ciowych w dotychczasowym �rodowisku bez obowi�zku reedukacji i psychoedu-
kacji. 

4. Opracowa� krajowy program reedukacji kierowców naruszaj�cych zasady i przepisy ru-
chu drogowego i wdro�y� jako obowi�zuj�cy dla wszystkich kierowców. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF DRIVING UNDER INLUENCE OF ALCOHOL 

Abstract 
Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its meta-

bolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed 
action to be taken to reduce the phenomenon of intoxication among drivers of vehicles in Poland 
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