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BEZPIECZEŃSTWO BIERNE 
W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono podstawowe elementy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samocho-

dowych. Na podstawie ankiety dokonano oceny poziomu oczekiwań i świadomości użytkowników po-
jazdów o roli i ich znaczeniu w sytuacjach zagrożeń drogowych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo bierne, pojazdy samochodowe, badania ankietowe. 

WSTĘP 

Na przestrzeni lat motoryzacja zmieniała swoje oblicze. Początkowo samochody produ-
kowane były w pojedynczych sztukach tylko dla najbogatszych. Konstruktorzy poprawiali 
konstrukcję i osiągi pojazdów. Projektanci nadawali im bardziej wyjątkowy i futurystyczny 
kształt. Producenci zwiększali sprzedaż. 

Aspekt bezpieczeństwa był ignorowany, ale milczenie na temat braku bezpieczeństwa 
w pojazdach nie sprawiało, że problem znikał. Przy szybkim rozwoju motoryzacji i zwiększa-
jącej się stale liczbie pojazdów, wypadków nie da się uniknąć. 

Dziś problem bezpieczeństwa w pojeździe nie jest już pomijany. Ponadto koncerny nie-
rzadko decydują się na kampanie reklamowe oparte właśnie na prezentowaniu, jak wysokim 
poziomem bezpieczeństwa dysponuje ich pojazd. Doprowadziły do tego lata obserwacji, do-
świadczeń i eksperymentów. 

Dzięki wprowadzonym testom zderzeniowym producenci mają pełną możliwość spraw-
dzenia zachowania się pojazdu podczas wypadku. To pozwala na świadome wprowadzenie 
ewentualnych poprawek w konstrukcji lub doposażenia pojazdu elementami bezpieczeństwa 
biernego, wewnętrznego i zewnętrznego. 

Pozytywną tendencją dla bezpieczeństwa jest obecna postawa producentów nowych po-
jazdów. Deklarują oni wprowadzanie do pojazdu maksymalnie bogatej oferty systemów bez-
pieczeństwa, stanowiącą jego standardowe wyposażenie. Jedyną kwestią, która pozostaje do 
rozpatrzenia, jest poziom świadomości podróżujących – w szczególności kierowcy. 
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Należy postawić pytania: 
– czy umie on odpowiednio zabezpieczyć siebie i innych, a w szczególności dzieci, przed 

niebezpieczeństwem, 
– czy jest świadomy zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń w kwestii bez-

pieczeństwa biernego, 
– czy potrafi rozpoznać poszczególne systemy bezpieczeństwa biernego. 

1. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH 

Kodeks drogowy definiuje pojęcie samochodu jako pojazdu, który umożliwia bezpieczną 
i komfortową jazdę z prędkością minimum 25 km/h. 

Początkowo bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych dzielone było na trzy grupy: 
– bezpieczeństwo czynne, 
– bezpieczeństwo bierne, 
– bezpieczeństwo powypadkowe. 

Bezpieczeństwo powypadkowe porusza tematy ochrony środowiska, i łatwości recyklingu 
pojazdu, który został uszkodzony w czasie wypadku. 

Bezpieczeństwo czynne ma na celu wspomaganie kierowcy w taki sposób, aby nie dopu-
ścić do niebezpiecznych sytuacji na drodze i uniknąć wypadku. 

Bezpieczeństwo bierne ma na celu minimalizowanie skutków zdarzeń, których nie udało 
się uniknąć. Ten rodzaj bezpieczeństwa będzie treścią tej pracy. 

W ramach bezpieczeństwa biernego źródło literaturowe wyszczególnia: 
– bezpieczeństwo wewnętrzne, 
– bezpieczeństwo zewnętrzne. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to pojęcie odnoszące się pasażerów danego pojazdu, nato-
miast bezpieczeństwo zewnętrzne odnosi się do innych uczestników ruchu znajdujących się 
poza pojazdem. 

W latach 50. XX wieku, motoryzacja wzbogacona doświadczeniami wojennymi była 
w stanie projektować już bardzo szybkie pojazdy, jednak projekty były podporządkowane 
wyglądowi a nie bezpieczeństwu. Uczestnicy wypadków mieli bardzo niewielkie szanse na 
przeżycie, głównie ze względu na brak pasów bezpieczeństwa. 

W wyniku badań dodatkowo określono pierwszy raz poszczególne etapy trwania wypad-
ku, rozpoznano, że występują trzy fazy: 
– moment zderzenia zetknięcie się bryły pojazdu z przeszkodą 
– poruszenie ciała siłą bezwładności ruch w stronę miejsca kolizji 
– powrót ciała do pozycji początkowej. 

Tabela 1 przedstawia część obciążeń jakim poddawany jest żywy organizm. Wartości te 
znacząco przekraczają możliwości przeciwstawienia się im przez organizm ludzki. 

Tab. 1. Wartości sił jakim muszą przeciwstawić się osoby w pojeździe podczas zderzenia 

Prędkość 
Odpowiada 
upadkowi  

z wysokości 

Siła bezwładności 
przy zatrzymaniu na 

drodze 0,6 m 

Siła konieczna 
do zaparcia się 

kierowcy  
o masie 75 kg 

Siła konieczna  
do zaparcia się kie-

rowcy 
o masie 90 kg 

[km/h] [m/s] [m] [N] [N] [N] 
10 2,8 0,4 482 490 590 
15 4,2 0,9 1085 1110 1330 
20 5,6 2 1929 1970 2360 
25 6,9 3 3014 3070 3690 
30 8,3 4 4340 4420 5310 
35 9,7 5 5908 6020 7230 
40 11,1 6 7716 7870 9440 
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Tab. 1 cd. 

Prędkość 
Odpowiada 
upadkowi  

z wysokości 

Siła bezwładności 
przy zatrzymaniu na 

drodze 0,6 m 

Siła konieczna 
do zaparcia się 

kierowcy  
o masie 75 kg 

Siła konieczna  
do zaparcia się kie-

rowcy 
o masie 90 kg 

[km/h] [m/s] [m] [N] [N] [N] 
50 13,9 10 12056 12290 14750 
60 16,7 14 17361 17700 21240 
70 19,4 19 23630 24090 28910 
80 22,2 25 30864 31460 37750 
90 25,0 32 39063 39820 47780 

100 27,8 39 48225 49160 58990 
120 33,3 57 69444 70790 84950 
130 36,1 66 81501 83080 99700 
140 38,9 77 94522 96350 115620 
150 41,7 88 108507 110610 132730 
160 44,4 101 123457 125850 151020 
180 50,0 127 156250 159280 191130 
200 55,6 157 192901 196640 235960 

2. OCENA ŚWIADOMOŚCI I ZAINTERESOWANIA PROBLEMATY-
KĄ BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO 

W celu oceny świadomości użytkowników o elementach bezpieczeństwa biernego oraz 
zainteresowania tym zagadnieniem, stworzona została ankieta składająca się z 19-tu pytań 
i zestawu odpowiedzi na wybrane pytania. Dla określenia weryfikacji zastosowano punktację 
za odpowiedzi. Na tej podstawie sporządzono opracowanie statystyczne pozwalające wnio-
skować i ocenić stopień reprezentatywności. Do opracowania dobrano testy statystyki opiso-
wej oraz wykonano zwykłe ujęcie procentowe bez analizy statystycznej. pytania dotyczyły 
samooceny ankietowanej osoby z zakresu wiedzy o motoryzacji i bezpieczeństwie, posiadania 
uprawnień do kierowania pojazdami, faktu i doświadczenia z zakresu okresu kierowania pojaz-
dami, podstawowego wyposażenia pojazdu w elementy bezpieczeństwa biernego. Pytano także 
respondentów o stopień ważności, według nich, różnego wyposażenia pojazdu, kryterium decy-
zji przy zakupie samochodu, i hierarchizację czynników tej decyzji, a także hierarchizację ele-
mentów i czynników wpływających na bezpieczeństwo. Do przeprowadzenia ankiety wykorzy-
stano niekomercyjny serwis internetowy, a respondenci nie znali punktacji za poszczególne 
odpowiedzi - była ona tylko narzędziem przy późniejszej analizie badawczej. W opracowaniu 
statystycznym (przeprowadzonym za pomocą programu STASTICA) wykorzystano odpowie-
dzi na dwa zasadnicze pytania nie będące składnikiem ankiety, a mianowicie: 
– czy badana grupa respondentów jest świadoma roli i składników bezpieczeństwa biernego? 
– czy deklarowany poziom rzeczywistej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa biernego po-

twierdzają wyniki ankiety? 
Dla oceny stopnia świadomości z zakresu bezpieczeństwa i porównania rzeczywistego 

z deklarowanym przyjęto następującą skalę punktową, przedstawioną w tabeli 2. 

Tab. 2. Skala punktowa problemu badawczego (W – wynik) 
liczba punktów z ankiety ocena postawy 

20 ≥ W ≥ 17 postawa absolutnie świadoma 
16 ≥ W ≥ 13 postawa raczej świadoma
12 ≥ W ≥  9 postawa raczej nieświadoma 
8 ≥ W ≥  0 postawa absolutnie nieświadoma 
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Przykładowe pytania z ankiety przedstawiono poniżej: 
Które z wymienionych odpowiedzi należą według Pani/Pana do elementów bezpieczeń-

stwa biernego w pojazdach samochodowych: 
– system stabilizacji toru jazdy (ESP), 
– pasy bezpieczeństwa, 
– autoalarm wykorzystujący centralną listwę przesyłu sygnału (CAN), 
– poduszki powietrzne, 
– kurtyny powietrzne, 
– tempomat, 
– system antyblokowania się kół podczas hamowania (ABS), 
– strefy kontrolowanego zgniotu, 
– specjalna konstrukcja szyb, 
– hamulec awaryjny, 
– wzmocnienia (klatka bezpieczeństwa), 
– światła , 
– system przeciwdziałający wpadaniu samochodu w poślizg (TC), 
– odpowiedni kolor nadwozia, 
– system zapobiegający zapaleniu się pojazdu (FPS). 

Czy uważa Pani/Pan: 
– że bezpieczeństwo bierne jest ważniejsze, 
– że bezpieczeństwo czynne jest ważniejsze. 

Czy jest Pani/Pan w stanie zrezygnować z dodatkowych akcesoriów (np. skórzana tapicer-
ka, 12-kanałowy odtwarzacz z DVD, czterostrefowa klimatyzacja itp.) na rzecz elementów 
bezpieczeństwa biernego: 
– tak, 
– nie. 

Z analizy opracowania statystycznego (wartości punktowych) wynika spora rozbieżność, 
a więc można wnioskować o dużej niejednomyślności respondentów. Według przyjętej skali 
uzyskano odpowiedzi na pierwsze pytanie: Raczej świadoma. Na pytanie drugie odpowiedzi 
respondentów wykazały poziom o stopień niższy: Raczej nieświadoma. 

PODSUMOWANIE 

Pytania pierwszej kategorii dały obraz faktycznej wiedzy prezentowanej przez ankietowa-
nych. Wysoki poziom świadomości wśród respondentów może wynikać z przeprowadzanych 
w mediach na szeroką skalę kampanii bezpieczeństwa, wspomaganych przez służby takie jak 
np. policja. 

Stale rosnąca świadomość praw konsumentów ma wpływ na świadomość w zakresie bez-
pieczeństwa biernego – potencjalny nabywca zanim kupi samochód, najpierw pyta, czym róż-
nią się dwa pojazdy, dlaczego różnią się ceną, jaki wpływ na cenę ma jego wyposażenie itp. 

Pytanie kategorii drugiej wykazało poziom świadomości o stopień niższy. Może być to 
spowodowane obawą poruszenia tematu, w którym respondenci nie czuli się ekspertami. 

Z analizy ankiety wyraźnie widać, że większość ankietowanych to czynni kierowcy, któ-
rzy spotkali się z przypadkami działania elementów bezpieczeństwa. Nie byli jednak w stanie 
zdecydowanie określić najważniejszego czynnika wpływającego na decyzję o zmianie pojaz-
du na nowy. Potrafili natomiast dość jednoznacznie określić czynnik najmniej ważny.  

Ankietowani, proszeni o wymienienie elementów bezpieczeństwa biernego, byli w więk-
szości bezbłędni co do popularnych, od dawna stosowanych rozwiązań (poduszki gazowe, 
strefy zgniotu). Na elementy nowsze respondenci wskazywali już mniej pewnie (kurtyny po-
wietrzne). Najczęstszym błędem było wskazanie na układ ESP, światła i kolor nadwozia, jako 
elementy bezpieczeństwa biernego. 
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Z analiz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa biernego można wyciągnąć wniosek, że 
konstruktorzy i producenci skupiają swoją całą uwagę na udoskonalaniu istniejących syste-
mów i koordynacji ich pracy, a nie na tworzeniu nowych rozwiązań. Sposobem na to jest za-
montowanie jednego elementu sterującego, który będzie decydował o pracy wszystkich pod-
zespołów w momencie zagrożenia. 

Ciągły wzrost oczekiwań konsumentów oraz kumulacja nowoczesnych technologii z róż-
nych dziedzin oraz wpływ wiedzy naukowej na przemysł wymaga od konstruktorów i dopin-
guje producentów, aby w dalszym ciągu ponosili trud udoskonalenia konstrukcji mimo tego, 
że już teraz wydaje się być ona stworzona niemal idealnie. Zostaje tylko element ludzki. 
Świadomy zagrożeń człowiek nie będzie chciał ponosić zbędnego ryzyka i będzie wiedział, 
jak się zabezpieczyć. Nieświadomy natomiast nie dość, że nie unika ryzyka, to dodatkowo nie 
będzie wiedział, jak powinien korzystać z elementów bezpieczeństwa biernego, będącego 
wyposażeniem pojazdu, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. 
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PASSIVE SAFETY OF VEHICLES IN THE 
EVALUATION OF USERS 

Abstract 
The paper presents the basic elements of passive safety in vehicles. Based on the survey assessed 

the level of expectation and awareness users on passive safety of vehicles and his importance in road 
emergencies. 
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