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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM 
DROGOWYM 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń powodowanych przez transport drogowy. Zostały 

poruszone zagadnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcje polityki bezpieczeństwa 
komunikacyjnego oraz transportu towarów niebezpiecznych. 

Autorzy mieli na celu uświadomienie czytelnikowi, że w warunkach zachodzących procesów 
globalizacyjnych bezpieczeństwo komunikacyjne staje się wyzwaniem dla polityki wewnętrznej 
państwa i jego instytucji. 

WSTĘP 
Polska, jako kraj tranzytowy, na skrzyżowaniu szlaków łączących Europę północną 

z południową i wschodnią z zachodnią w sposób szczególny odczuwa wzrastający z roku na 
rok ruch tranzytowy ze wszystkimi jego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. 
Rosną przewozy generowane przez gospodarkę, jak również szybko powiększa się ilość 
przewozów pasażerskich.  

Nieustannie wzrastający ruch drogowy oraz rosnąca liczba przewożonych towarów i osób, 
zmuszają organizatorów oraz uczestników ruchu drogowego do zapewnienia odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona zdrowia, życia ludzi, a także 
ochrona środowiska naturalnego. 

1. BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE  
Współcześnie obserwuje się zachodzenie głębokich przemian określanych, jako 

cywilizacyjne. Występują one w sferze nauki, techniki i edukacji, gospodarce, polityce, 
systemach wartości, życiu społecznym i stosunkach międzynarodowych. 
W wielopłaszczyznowym procesie konkurencji między społeczeństwami obserwuje się 
rosnący popyt na wyspecjalizowanych pracowników nauki i techniki, a także specjalistów 
praktyków w takich dziedzinach, jak: informatyka, motoryzacja, telekomunikacja  
i aeronautyka. Konsekwencją tego zapotrzebowania są zmiany, polegające na ciągłej 
adaptacji projektów edukacyjnych w różnych dziedzinach nauki i szkolnictwa zawodowego 
na poziomie wiedzy ogólnej i szczegółowej (zmiany w technice motoryzacyjnej), a także 
konieczność kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem korelacji interdyscyplinarnej. 
Dlatego też ważnym wyzwaniem staje się zdolność prognozowania tempa i kierunku zmian 
przemian cywilizacyjnych w celu przygotowania społeczeństwa do funkcjonowania  
w warunkach przemian globalizacyjnych. 
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W procesie transformacji ustrojowej oprócz zmian dotyczących funkcjonowania systemu 
polityczno – prawnego, unormowano obowiązki państwa w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa obywateli. 

Pierwszoplanowym wyzwaniem staje się umieszczenie zmian w edukacji uczestników 
ruchu drogowego w procesie reform edukacji narodowej szczegółowym zadaniem w tym 
zakresie pozostaje zmiana treści i metod kształcenia społeczeństwa w dziedzinie kultury 
motoryzacyjnej, jak również doskonalenie kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za ten proces. 
Funkcja adaptacyjno- regulacyjna państwa w tej dziedzinie życia społecznego to również 
przystosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem zmian 
w technice motoryzacyjnej i rosnącej wiedzy informatycznej, niezbędnej do obsługi 
nowoczesnych pojazdów. 

Szczególnego znaczenia funkcja ta nabiera w przystosowaniu uregulowań prawnych 
związanych z umiędzynarodowieniem ruchu drogowego. Jej realizacja to tworzenie prawa 
dostosowanego do międzynarodowych standardów z uwzględnieniem hierarchii aktów prawa 
państwowego. Konieczność uwzględnienia międzynarodowych aktów prawnych 
w wewnętrznym procesie legislacyjnym wynika z przynależności do międzynarodowych 
organizacji politycznych, militarnych i gospodarczych. Jako podstawowy instrument polityki 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prawo reguluje zachowania w tej dziedzinie 
życia społecznego. 

Nowy kształtujący się ład transportowy w Europie, to warunek funkcjonalnie sprawnego, 
ekologicznego, optymalnie kosztownego i nade wszystko bezpiecznego systemu transportu 
drogowego. Stąd też wiele ważnych programów i projektów unijnych dotyczących tej 
problematyki. W najnowszej polityce transportowej Unii Europejskiej przyjęto dobrze 
uzasadnioną tezę, że wypadki drogowe są efektem złego funkcjonowania całego systemu 
transportu.  

Do odpowiedzialności za wypadki powinno poczuwać się całe społeczeństwo, a brak 
społecznego przyzwolenia na wysoki poziom ryzyka drogowego powinien przejawiać się 
w postaci presji na władze samorządowe i polityków, by traktowali walkę z wypadkami 
drogowymi na równi z innymi problemami społeczno-ekonomicznymi.  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego („brd”) to problem poważny. Chociażby, dlatego, że 
dotyczy całego obszaru Unii Europejskiej i 450 milionów użytkowników dróg, z których 230 
milionów posiada prawo jazdy. Użytkują oni 250 milionów pojazdów na sieci drogowej 
o łącznej długości 5,5 milionów kilometrów. Obserwowany od lat wzrost mobilności 
dokonuje się za zbyt wysoką cenę: każdego roku na drogach dochodzi do 1.9 mln wypadków, 
których wynikiem jest 50 tysięcy ofiar śmiertelnych i 2.5 mln rannych.  

Wspólnota Europejska ma zapewnione środki prawne, by ustanawiać ogólne ramy 
i wdrażać środki zaradcze związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zapewnił to 
Traktat z Maastricht w artykule 71. Natomiast obecna polityka Unii Europejskiej w zakresie 
poprawy stanu brd jest efektem długotrwałego procesu wymiany doświadczeń i uzgadniania 
stanowisk między Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.  

Na liście priorytetowych problemów do rozwiązania, wspólnych dla wszystkich krajów 
członkowskich UE, znajdują się m. innymi:  
1. Nadmierna i niedostosowana do warunków ruchu drogowego prędkość, która jest 

istotnym czynnikiem, w co trzecim wypadku śmiertelnym i ma decydujący wpływ na 
ciężkość obrażeń. 

2. Zagrożenie wypadkami pieszych, rowerzystów, i motocyklistów. 
3. Niedostateczna widoczność pojazdów i użytkowników dróg.  
4. Dostosowanie infrastruktury drogowej i pojazdów pod kątem ochrony ludzi podczas 

wypadków drogowych. 
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W kwietniu 2005 roku Komisja Europejska opublikowała dokument przedstawiający 
propozycje struktury, budżetu i zakresu tematycznego Siódmego Programu Ramowego Unii 
Europejskiej (7 PR), który jest największym programem finansowania badań naukowych 
i rozwoju technologicznego w Europie. Jest on realizowany w latach 2007 – 2013, a budżet 
wynosi około 54 mld EUR. W ramach programu „współpracy” określono 9 programów 
tematycznych, i jest wśród nich transport łącznie z aeronautyką. Celem programu 
transportowego jest budowa zintegrowanego, bezpiecznego, bardziej ekologicznego 
ogólnoeuropejskiego systemu transportowego, korzystnego dla obywatel, społeczeństwa oraz 
polityki w zakresie klimatu. 

W dokumencie tym przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 roku 
odniesiono się w sposób zdecydowany do problematyki brd w Polsce, „Dalekosiężną wizją 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce powinno być dążenie do całkowitego 
wyeliminowania ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych. Tak 
sformułowana „Polska Wizja Zero” oznacza, że:  
1. Wszyscy powinni poczuwać się do odpowiedzialności za wypadki drogowe i niwelowanie 

ich skutków. 
2. Infrastruktura drogowa i pojazdy powinny być tak projektowane, budowane 

i eksploatowane, aby mogły minimalizować i kompensować błędy uczestników ruchu. 
3. Wszystkie procedury systemu zarządzania transportem powinny mieć na uwadze 

bezpieczeństwo jego uczestników.  
Wśród priorytetów wymieniono „ochronę pieszych, dzieci i rowerzystów”. Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego są grupą wymagającą specjalnej ochrony, gdyż stanowią prawie 
połowę liczby ofiar wypadków drogowych, a w obszarach miejskich nawet więcej. Cel ten 
będzie osiągnięty poprzez:  
1. Zmiany prawne zwiększające rolę niechronionych uczestników w ruchu drogowym. 
2. Powszechne stosowanie urządzeń fizycznej ochrony pieszych. 
3. Budowę wydzielonych dróg rowerowych. 
4. System ochrony dzieci w drodze do szkoły. 

Wiodącym programem w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 
był program rządowy GAMBIT 2005 przyjęty do realizacji równolegle z dokumentami 
polityki transportowej Państwa. 

Krajowy Program GAMBIT 2005 jest spójny w zakresie założeń, celów i okresów 
wdrażania, z treściami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju (NPR) na lata 2007 – 2013 
oraz Polityką Transportową Państwa na lata 2005 – 2025. 

Instytucją zajmującą się bezpieczeństwem ruchu drogowego jest Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego jest wyspecjalizowana formacja 
powołana do kontroli i przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia krajowego 
i międzynarodowego transportu drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego realizuje 
również jedno ze swoich podstawowych zadań ustawowych, którym jest szkolenie 
kandydatów na inspektorów transportu drogowego. W szkoleniu biorą udział eksperci 
z krajów Unii Europejskiej, przekazując kandydatom wiedzę i doświadczenie w zakresie 
działania podobnych instytucji na obszarach swoich państw. 

Uważa się, iż działania instytucji w dziedzinie polityki komunikacyjnej powinny zmierzać 
do zwiększenia środków finansowych na przebudowę infrastruktury drogowej, szczególnie 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych 
(programowanie ruchu dwupoziomowego), remontu istniejącej substancji drogowej 
z zastosowaniem technologii i w oparciu o normy techniczne Unii Europejskiej oraz 
wprowadzenia powszechnej regulacji ruchu drogowego przy pomocy sygnałów świetlnych. 

Kierunki działań w zakresie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być 
związane z wyasygnowaniem środków inwestycyjnych, jako priorytetowych nakładów na 
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bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Mając na uwadze wydatki na zdrowie, kulturę, 
edukacje i likwidację bezrobocia, skierowanie środków finansowych na zwiększenie 
bezpieczeństwa komunikacyjnego, będzie wyrazem perspektywicznego spojrzenia na 
problemy komunikacyjne i związane z nimi bezpieczeństwo państwa. 

2. FUNKCJE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO  
Wskazuje się, iż bezpieczeństwo w ruchu drogowym (podobnie jak bezpieczeństwo 

socjalne, edukacja, zdrowie, kultura narodowa) winno być uznane za warunek powodzenia 
rozwoju społeczeństwa w procesie przemian globalizacyjnych i mobilizować do 
wielokierunkowych działań z uwzględnieniem edukacji na wszystkich poziomach nauczania 
oraz propagandowej roli środków masowego przekazu informacji. 

Istota polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym oznacza również umieszczenie jej 
podstawowych kanonów w systemie polityki państwa z wyróżnieniem tych aspektów 
mających międzynarodowe znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 
transportu. Dlatego rozdział perspektywicznych zadań w tej dziedzinie na wewnętrzne 
i zewnętrzne jest wyrazem dążenia do uporządkowania problemów związanych z polityką 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachowaniem odpowiednich proporcji i hierarchii 
ważności [7, s. 26]. 

Nowoczesność tej polityki to uwzględnienie w jej założeniach zasad funkcjonowania 
systemu politycznego i jego struktur państwowych, stanu świadomości społeczeństwa, a także 
akceptacji norm moralnych i prawnych. Ważnym założeniem do realizacji polityki 
bezpieczeństwa drogowego jest uwzględnienie różnic występujących w zamożności grup 
społecznych i związany z tym stopień dostępności do nowoczesnych zabezpieczeń, 
chroniących zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego. 

W związku z istotą polityki bezpieczeństwa komunikacyjnego pełni ona funkcje, które 
wymienia się, jako: 
1. Zapewnienie zasad praworządności i przestrzegania reguł dotyczących przemieszczania 

się w ruchu drogowym. 
2. Kontrolowanie przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za harmonijną 

realizację programu bezpieczeństwa w tym zakresie. 
3. Regulowanie zasad i mechanizmów współdziałania w interesie bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. 
4. Gwarantowanie równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na narodowość 

i przekonania religijne. 
5. Zapewnienie rzetelności informacji o doraźnych i perspektywicznych warunkach działania 

w dziedzinie bezpieczeństwa komunikacyjnego. 
Uważa się, zatem, że polityka bezpieczeństwa komunikacyjnego realizuje się w formie 

działalności instytucji politycznych funkcjonujących w tym obszarze polityki państwa, jak 
również w postaci aktywności obywatelskiej zmierzającej do zapewnienia sobie wpływu na 
wyznaczanie podstawowych kierunków tej polityki i realizację określonych jej celów. Formy, 
metody i środki zapewniające osiągnięcie powodzenia wyznacza sytuacja polityczna, 
społeczna i ekonomiczna. 

Rozwój motoryzacji generuje zarówno skutki pozytywne i negatywne. Jako zjawiska 
pozytywne rozwoju motoryzacji wymienia się rozwój transportu samochodowego, sieci dróg 
i szlaków komunikacyjnych, ogólny rozwój społeczno – gospodarczy i cywilizacyjny 
społeczeństwa. Zjawiska negatywne towarzyszące rozwojowi motoryzacji przejawiają się we 
wzroście ilości wypadków drogowych, zwiększaniu środków finansowych przeznaczonych na 
likwidacje ich skutków, a także dysfunkcji środowiska naturalnego. 

Wypadki drogowe, jako negatywne zjawisko towarzyszące rozwojowi motoryzacji 
powstają z przyczyn zależnych i niezależnych od kierującego. Do przyczyn zależnych zalicza 
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się brak wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, doświadczenia w prowadzeniu 
pojazdu, jak również niedyspozycję psychofizyczną. Niezależne od kierującego przyczyny 
wypadków to przede wszystkim wady techniczne pojazdów, zdarzenia losowe (powodzie, 
pożary, huragany itp.), niewłaściwy stan nawierzchni jezdni oraz niewłaściwe rozwiązania 
dotyczące organizacji ruchu drogowego. 

Transformacja ustrojowa w Polsce polegająca na zmianie regulacji prawnych oraz 
przebudowie systemu społeczno – ekonomicznego stała się przyczyną prób określenia funkcji 
przekazu informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polityka informacyjna 
w tym zakresie jest elementem polityki społecznej, a także częścią polityki bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Polityka społeczna państwa pojawia się, jako następstwo rozwoju naukowo – 
technicznego, co łączy się z wymuszeniem na instytucjach państwowych rozszerzenia zakresu 
działań o charakterze socjalnym, opiekuńczym i edukacyjnym. W ostatecznym kształcie jej 
funkcje ukształtowały się, jako: 
1. Warunek realizacji życia zawodowego i osobistego. 
2. Podstawa rozwoju polityki transportowej państwa. 
3. Sposób na ochronę zdrowia i życia obywateli. 
4. Sposób na ukształtowanie sylwetki obywatela w aspekcie jego udziału w życiu 

kulturalno-oświatowym. 
5. Sposób na ingerencję społeczną wokół norm prawnych i wartości etycznych 

obowiązujących kandydata na kierowcę. 
Przemiany cywilizacyjne są wynikiem rozwoju edukacji we wszystkich dziedzinach życia 

społecznego, w tym także w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zależy ono od 
właściwie realizowanego procesu informacyjnego z wykorzystaniem środków masowego 
przekazu, zaangażowania kadry dydaktycznej szkół podstawowych, gimnazjum, szkół 
średnich i wyższych, a przede wszystkim pracy specjalistów z tego zakresu działających 
w instytucjach realizujących zadania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Ustalając społeczne funkcje edukacji kierowców, zgodnie z prognozowanym kierunkiem 
zmian cywilizacyjnych, zadania stawiane instytucjom odpowiedzialnym za uświadamianie 
uczestników ruchu drogowego postrzega się, jako: 
1. Dążenie do zmiany programu nauczania poprzez włączenie do treści programowych 

elementów nauk humanistycznych z uwzględnieniem socjologii i psychologii. 
2. Wyeksponowanie roli i znaczenia informacji o charakterze praktycznych wskazówek 

dotyczących prawidłowego korzystania z publikacji prawniczych. 
3. Adaptację nowoczesnych środków dydaktycznych oraz metod organizacyjnych do 

procesu edukacyjnego – mając na uwadze jego jakość, a także poziom wiedzy finalnej 
edukowanych. 

4. Częściową realizację zadań programowych wykorzystując język angielski lub niemiecki – 
ze względu na częstość ich występowania na obszarze Unii Europejskiej. 

5. Utworzenie międzynarodowych ośrodków kształcenia kadry dydaktycznej, jako skutek 
postępującej integracji. 

6. Ujednolicenie docymologicznego elementu edukacji (unifikacja zasad oceny kandydatów 
na kierowców), biorąc pod uwagę możliwość kształcenia i uzyskania uprawnień w krajach 
Unii Europejskiej. 
Zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie edukacji kierowców to zadania do 

realizacji dla rządów i parlamentów państw Unii Europejskiej, a także Komisji 
Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego to również zadanie dla osób postrzeganych przez społeczeństwo, jako 
autorytety moralne, polityczne i medialne. [10] 
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3. ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ TRANSPORT DROGOWY  
Szybki rozwój nowoczesnego transportu nastąpił dopiero w XX wieku. Stopniowo 

wyodrębniły się jego główne rodzaje: drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy, lotniczy, 
a także specjalny (rurociągowy).  

Ludzie budowali nowe autostrady, linie kolejowe, wielkie porty i lotniska, nie zdając 
sobie sprawy, jak wielkie szkody wyrządzają dla środowiska. Dostrzeżono to dopiero 
w ostatnich latach, kiedy zmiany dokonane przez człowieka na trwałe zapisały się już 
w krajobrazie. 

Rozwój cywilizacyjny powoduje, że transport kołowy rozszerza swoje możliwości 
i dostosowuje je do wzrastających potrzeb rozwoju gospodarczego. Początkowo problemami 
związanymi z szybkim rozwojem transportu drogowego były zagadnienia techniczne 
związane z konstrukcją samochodów, projektowaniem sieci dróg oraz organizacją ruchu 
drogowego. Rozwiązywaniu problemów technicznych towarzyszyły zjawiska negatywne 
polegające na zawodności ludzkiego działania, będącego przyczyna wypadków drogowych. 

Jednym z przejawów tej zawodności jest kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu. 
W Unii Europejskiej jest ona przyczyną 19% wypadków z obrażeniami ciała oraz 22% 
wypadków z ofiarami śmiertelnymi – skutkuje też zatrzymaniem prawa jazdy. 

W analizie wypadków drogowych na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie 
przyczynowości. Ustalenie przyczyny oraz warunków współwystępujących w tym zdarzeniu 
jest niezbędne w określeniu i przypisaniu winy sprawcy oraz zakresu jego odpowiedzialności. 
Związek przyczynowy jest złożony, ponieważ na przyczynę składa się wiele warunków, 
z których jedne są warunkami koniecznymi, ale niewystarczającymi dla zaistnienia 
określonego skutku, dopiero zaistnienie warunku sprawczego tworzą pełną przyczynę 
wypadku drogowego. Na ogół wskazuje się na następujące przyczyny wypadków: 
– nadmierna szybkość i niedostosowanie jej do warunków pogodowych na jezdni, 
– nieprawidłowe wymijanie, wyprzedzanie czy „manewrowanie” w czasie jazdy, 
– wymuszanie pierwszeństwa przejazdu i nieprzestrzeganie przepisów w tym względzie, 
– niedostosowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, 
– niestosowanie odpowiedniej sygnalizacji przy zmianie pasa jezdni czy kierunku skrętu, 
– nieprzestrzeganie znaków drogowych oraz sygnalizacji służb drogowych, 
– niedostosowanie się do przepisów regulujących sygnalizację świetlną na jezdni, 
– jazda nocą na światłach drogowych i oślepianie innych uczestników ruchu drogowego, 
– brak dbałości o urządzenia bezpieczeństwa pojazdu (hamulce, oświetlenie, konserwacja). 

Ponadto istotny wpływ na zaistnienie wypadku w ruchu drogowym wywierają także 
nieuwzględniane dotąd biorytmy oraz czynniki i uwarunkowania subiektywne: 
– zmęczenie i wyczerpanie fizyczne czy zaśnięcie kierowcy w czasie jazdy, 
– wielogodzinna jazda bez odpoczynku, zwłaszcza nocą, 
– jazda po spożyciu alkoholu, 
– jazda pod wpływem narkotyków i środków odurzających, 
– brak należytej koncentracji i używanie w czasie jazdy telefonu komórkowego, 
– niewłaściwa ocena sytuacji w warunkach szczególnych i niebezpiecznych, 
– niezachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i pasach dla pieszych, 
– pośpiech, zdenerwowanie, stras czy rezygnacja z życia kierowcy w czasie jazdy. 

Efektem zmęczenia i senności wśród kierowców jest zmniejszenie ich czujności podczas 
prowadzenia pojazdu, gdzie konieczność stałego utrzymywania czujności przez kierowcę, jest 
bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu. Na stan zmęczenia 
i senność kierowcy mogą wpływać m.in. wiek, kondycję fizyczną i zdrowotną, czas 
prowadzenia pojazdu, liczba godzin snu poprzedzającego jazdę samochodem, a ponadto 
łączne działanie fizycznych czynników środowiska pracy, jakimi są przede wszystkim: 
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drgania mechaniczne ogólne i miejscowe, hałas i infradźwięki, zmieniające się parametry 
mikroklimatu w kabinie oraz stresu związanego z wykonywaną pracą.  

Środki prowadzące do zmniejszenia stanu zmęczenia i senności w pracy to przede 
wszystkim stałe doskonalenie organizacji pracy i kształtowanie świadomości kierowców 
w tym zakresie oraz stosowanie się przez kierowców do opracowanych w tym celu akt 
prawnych, które w sposób bardzo szczegółowy opisują maksymalne okresy prowadzenia 
pojazdów przez kierowców oraz wymagane minimalne okresy odpoczynków i przerw 
w czasie. Stosowanie tych przepisów ma na celu również wyeliminowanie nieuczciwej 
konkurencji, która poprzez nadmierne eksploatowanie zatrudnionych kierowców zmniejsza 
koszty przewozu ładunków, ale powoduje wzrost ryzyka wypadków drogowych z powodu 
zmęczenia kierowców [3]. 

Wypadki to oprócz osobistych tragedii ludzkich ogromne straty materialne. To wydatki na 
wypłacone odszkodowania dla ofiar wypadków i ich rodzin, to koszty leczenia szpitalnego, 
rehabilitacji inwalidów, przenoszenia inwalidów do innych miejsc pracy oraz koszty 
przedsiębiorstwa (zakładu pracy) związane z rekrutacją nowych pracowników. 

Szacunkowe straty z powodu przedwczesnych zgonów, inwalidztwa, absencji chorobowej 
liczone w wielkościach niewytworzonego dochodu narodowego przewyższają wielkość 
wydatków budżetu na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Do tych strat należy również 
doliczyć koszty leczenia, zasiłków chorobowych, rodzinnych i koszty pogrzebu. 

W wymiarze ekologicznym ujemne oddziaływanie transportu, wynika zwłaszcza z tytułu 
użytkowania środków transportu i istnienia infrastruktury komunikacyjnej. Dotyczy 
negatywnego oddziaływania na zdrowie, życie człowieka, przyrodę, zabytki itp.  

Wpływy te wywoływane są poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza, wód 
powierzchniowych i ziemi, hałas, smog komunalny, energochłonność, zajęcie terenu. 

Skutki zanieczyszczenia środowiska są wielorakie jak np. widoczne już zmiany 
klimatyczne w postaciach, miejscach i czasie dotąd raczej niespotykanym np. w Polsce 
nadmierne upały, nagłe i niespowodowane długotrwałymi deszczami powodzie, susze, 
huragany czy tzw. „dziura ozonowa” tj. zmniejszenie się grubości warstwy ozonu 
w wyższych warstwach atmosfery. 

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe są największym 
źródłem skażenia powietrza wszystkich rodzajów ludzkiej aktywności, stanowiąc poważne 
zagrożenie zdrowia ludzkiego i zasobów przyrodniczych.  

Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia 
pochodzące z przemysłu, jako że zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się 
w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.  

Środki transportu drogowego są odpowiedzialne za następujący procent ogólnej emisji 
szkodliwych substancji:  
– 63% tlenków azotu, 
– 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego, 
– 80% tlenku węgla, 
– 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu, 
– 6,5% dwutlenku siarki. 

Według badań, w tunelach, wielopoziomowych parkingach samochodowych, okolicach 
stacji benzynowych stężenie zanieczyszczeń niekiedy jest od 4 do 40 razy wyższe niż średnia 
dla całego obszaru miejskiego. Badania przeprowadzone w Londynie pokazały, że stężenie 
niektórych zanieczyszczeń jest kilkakrotnie wyższe wewnątrz samochodu niż stężenie 
w otoczeniu. Dlatego też kierowca samochodu po przejechaniu samochodem danego odcinka 
w mieście ma dużo wyższe stężenie tlenku węgla we krwi niż rowerzysta, który pokonał ten 
sam odcinek.  
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Tab. 1. Poziom emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu 
drogowego w Polsce w 2008 roku 

 
Źródło: [3] 

Uciążliwość hałasu drogowego jest duża z powodu:  złego stanu technicznego pojazdów 
i nawierzchni ulic, dużego natężenia ruchu, braku płynności ruchu, braku obwodnic, 
niewielkiej liczby wielopoziomowych skrzyżowań, braku ekranowania. Suma poziomu hałasu 
emitowanego przez wszystkie źródła na określonym terenie tworzy klimat akustyczny. 

W Polsce na hałas o średnim poziomie większym od 60dB jest narażona ludność 
zamieszkująca, co najmniej 20% powierzchni kraju. Ogółem ludność kraju zagrożoną 
hałasem o ponad normatywnym poziomie szacuje się na około 33%, z czego 25% dotyczy 
zagrożenia w środowisku zewnętrznym i jest spowodowane przede wszystkim przez 
samochody. 
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Droga prowadząca przez las powoduje usychanie drzew pod wpływem zaburzenia 
stosunków wodnych na danym obszarze i szkodliwego działania spalin. Część emitowanych 
spalin i pyłów osiada w pobliżu drogi. Badania pokazały, że co prawda w odległości 50 
metrów od drogi poziom zanieczyszczeń zawartych w glebie spada, ale i tak gleby są 
zanieczyszczone nawet w odległości 500 metrów od drogi.  

Szacuje się, że 15 mln ha powierzchni Polski, czyli niemal połowa terytorium kraju, 
pozostaje bezpośrednio pod wpływem działania spalin i pyłów. Natomiast cała powierzchnia 
kraju jest stale zanieczyszczana w wyniku pośredniego działania substancji emitowanych 
z transportu.  

Najnowszy raport Europejskiej Agencji do Spraw Środowiska Naturalnego informuje, że 
transport jest odpowiedzialny za 24% emisji dwutlenku węgla, z czego transport drogowy 
odpowiada za 84% tej emisji. Emisja CO2 spowodowana przez transport wzrosła pomiędzy 
rokiem 2000,  a 2008 o 15%.  

Badania naukowe prowadzone przez ekologów dowodzą, że w ciągu jednej godziny 
średnie drzewo liściaste wytwarza około 1200 litrów tlenu, z czego człowiek zużywa około 
30 litrów a samochód 6000 litrów tlenu zamienia w spaliny w ciągu jednej godziny. Łatwo 
policzyć, ze dla jednego samochodu musi „pracować” aż 5 drzew i że tlenem zużytym przez 
jeden samochód mogłoby oddychać aż 200 osób. 

 

 
Rys. 1. Emisje CO2 w podziale na rodzaj transportu w Europie, 1995-2007 r. 

Źródło: [5] 

Spaliny silnikowe zawierają wiele substancji określanych, jako kancerogenne, czyli 
powodujących przy długotrwałym narażeniu rozwój komórek rakowych. Najgroźniejsze 
z nich to benzen, pyły i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W mieście 
łączne stężenie kancerogenów w powietrzu jest przeciętnie pięć razy wyższe niż poza 
miastem.  

Spaliny samochodowe odpowiadają za ok. 60-70% łącznego ryzyka raka z powodu 
rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza. Największy udział mają pyły (58% łącznego 
ryzyka), benzen (7,5%), i WWA (1,9-8,6%). Według badań branży ubezpieczeniowej 
przeprowadzonych w Hamburgu, u mieszkańców ulic o ruchu powyżej 30 tys. pojazdów 
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dziennie choroby nowotworowe występują o 34% częściej niż przeciętnie. Dla niektórych 
schorzeń, takich jak rak jelita cienkiego, czy jelita grubego, ryzyko jest aż o 68% wyższe.  

W transporcie, głównie z powodu masowej motoryzacji, następuje systematyczny wzrost 
zużycia energii, podczas gdy w innych sektorach gospodarki zużycie energii maleje. 
Wg szacunków 7% światowej populacji posiada samochody, ale ta niewielka ilość zużywa aż 
40% światowych zasobów ropy. Transport zużywa przeszło 30% globalnej energii, przy czym 
w krajach europejskich aż 67% paliw płynnych, z czego na transport drogowy przypada 83 –
85%. W krajach rozwiniętych zaledwie 2-3% energii zużywanej przez cały transport zużywa 
kolej, a w USA tylko 0,6%. 

Około 80% wszystkich zagrożeń akustycznych w środowisku stanowi zagrożenie hałasem 
drogowym. W obszarach zurbanizowanych stało się to już zjawiskiem powszechnym. 
W Polsce hałasem drogowym jest zagrożonych około 9 mln mieszkańców miast i około 4,5 
mln mieszkańców wsi natomiast hałasem kolejowym zagrożonych jest około 1 mln osób. 
Szczególnie duże zapotrzebowanie na teren występuje w komunikacji. Rozwijająca się sieć 
infrastruktury liniowej transportu (drogi kołowe i kolejowe, rurociągi) i infrastruktury 
punktowej (porty, lotniska, węzły komunikacyjne) wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
(parkingi, stacje paliw itd.) powoduje zajmowanie znacznych powierzchni gruntów rolnych 
i leśnych. Największą terenochłonnością charakteryzuje się we wszystkich krajach transport 
drogowy, na drugim zaś miejscu znajduje się transport kolejowy oraz przemysłowy. 
Szacunkowo przyjmuje się, że autostrady – w zależności od liczby pasów ruchu – zajmują 
teren o szerokości od 45 m do 57 m, wymagając jednocześnie ochronnych pasów zieleni od 
12 do 26 m. Każdy kilometr autostrady pochłania 5 do 12 hektarów ziemi, a urządzenia 
dodatkowe w postaci parkingów, stacji paliw itp., zajmują kolejne 3-4 hektary (na każde 100 
km autostrady). 

4. TRANSPORT DROGOWY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 
Towarami niebezpiecznymi nazywane są materiały i przedmioty, których przewóz jest 

albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem. Towarami 
niebezpiecznymi w ADR mogą być, więc substancje, mieszaniny o właściwościach palnych, 
wybuchowych, żrących, trujących, utleniających, samozapalnych, promieniotwórczych czy 
zagrażających środowisku. Bardzo ważną kwestią związaną z towarami niebezpiecznymi jest 
również ich przewóz. Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR mogą być 
przewożone:  
– w cysternach - dużych zbiornikach transportowych (cysterna stała > 1000 l, odejmowalna 

> 450 l) 
– w sztukach przesyłki - tzn. w opakowaniach transportowych (beczki, skrzynie butle, 

kanistry, naczynia, pojemniki) lub bez opakowań (np. akumulatory); 
– luzem – tzn. bez opakowania, bezpośrednio w skrzyni ładunkowej pojazdu. 

Wszystkie przedmioty lub substancje posiadające cech materiałów niebezpiecznych muszą 
być identyfikowane w przepisach ADR o przewozie towarów niebezpiecznych [6, s. 11]. 

Każdego dnia materiały niebezpieczne przemieszczane są różnymi środkami transportu na 
odległości setek i tysięcy kilometrów. W zależności od rodzaju transportu stwarzają one 
określone niebezpieczeństwo dla życia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Materiały 
i przedmioty wybuchowe, substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy promieniotwórcze 
są przemieszczane różnymi środkami transportu na odległości setek i tysięcy kilometrów. 
Z materiałami niebezpiecznymi, czyli substancjami stwarzającymi niebezpieczeństwo dla 
życia ludzi, zwierząt czy środowiska, mamy dzisiaj do czynienia w zasadzie wszędzie [4]. 

Stykamy się z nimi w domu (farby, kleje, kosmetyki), w budownictwie (smoły, lepiki, 
środki czyszczące), w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin), w rozrywce (sztuczne 
ognie, fajerwerki), czy też w telekomunikacji (baterie litowe). Przy przewozie tego typu 
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towarów obowiązują bardzo precyzyjne przepisy i zasady postępowania. Każdy uczestnik 
transportu towarów niebezpiecznych ma określone obowiązki. Największy zakres tych 
obowiązków jest nałożony na nadawcę przesyłki oraz na przewoźnika. Nadawca powinien 
znać charakterystykę i właściwości towaru, bowiem na tej podstawie dobiera do materiału 
niebezpiecznego odpowiednie opakowanie i odpowiedni środek transportu, umieszcza na nim 
nalepki ostrzegawcze oraz sporządza dokumentację przewozową. Przy transporcie większych 
ilości materiałów niebezpiecznych jest także zobowiązany dostarczyć przewoźnikowi 
instrukcję bezpieczeństwa.  

Do transportu towarów stwarzających zagrożenie mogą być używane wszystkie typowe 
pojazdy samochodowe, nawet osobowe, wraz z ciągniętymi przez nie przyczepami. W ruchu 
krajowym dozwolone jest nawet stosowanie ciągnika rolniczego z przyczepą do przewozu 
paliwa do silników dieslowskich, nawozów sztucznych lub środków ochrony roślin. Jedynie 
pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton muszą mieć zainstalowany 
ogranicznik prędkości ustawiony na 90 km/h. Transport dużych ilości towarów 
niebezpiecznych w przesyłkach, powoduje obowiązek odpowiedniego oznakowania przodu 
i tyłu pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi. Jest to informacja dla innych 
uczestników ruchu. O tym, jaki konkretnie materiał jest przewożony można dowiedzieć się 
z nalepek na opakowaniach przesyłek znajdujących się na skrzyni ładunkowej oraz 
z dokumentacji przewozowej. 

Pojazdy takie, poza oznakowaniem muszą posiadać także na czas przewozu specjalne 
wyposażenie. Dla zapewnienia bezpiecznego transportu każdy pojazd przewożący towary 
niebezpieczne musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt. Część wyposażenia niezbędnego 
podczas przewozu jest stała i niezmienna.  

W skład zestawu wchodzi wyposażenie ogólnego stosowania takie jak:   
– klin do podkładania pod koła,  
– dwa znaki ostrzegawcze,  
– kamizelka ostrzegawcza, 
– latarki dla każdego członka załogi oraz wyposażenie specjalistyczne wyszczególnione 

w Pisemnej Instrukcji Bezpieczeństwa dla Kierowcy, 
– sprzęt do ochrony dróg oddechowych i środki ochrony indywidualnej [14, s. 62]. 

Przewóz materiałów niebezpiecznych w małych opakowaniach na potrzeby własne jest 
całkowicie wyłączony spod przepisów ADR. Natomiast komercyjny transport drobnicowy 
w ilościach nieprzekraczających 1000 kg (lub litrów) nie wymaga żadnego dodatkowego 
oznakowania pojazdów i nie stosuje się wtedy większości przepisów ADR dotyczących 
przewozu. Jest to najczęściej stosowana forma transportu. Dla niektórych, najgroźniejszych 
materiałów dopuszczalna masa materiału niebezpiecznego może być mniejsza lub ich 
przewóz z częściowym wyłączeniem spod przepisów ADR może być w ogóle 
niedopuszczalny. [8] 

Ze względu na charakter ładunków przewozy materiałów niebezpiecznych stwarzają 
nieodłączne ryzyko wystąpienia zagrożenia. Awarie podczas transportu tego rodzaju 
ładunków mogą spowodować zagrożenie życia, zniszczenie środowiska naturalnego i dóbr 
materialnych. Nic więc dziwnego, że ładunki te podlegają szczególnym rygorom w zakresie 
dopuszczenia do przewozu, doboru opakowań, sposobu załadunku, oznakowania oraz 
wymagań odnoszących się do kwalifikacji personelu, środków transportu i procedury 
przewozu.  

Według ogólnych szacunków liczba przewożonych materiałów niebezpiecznych na 
terytorium kraju stanowi około 10-15% wszystkich przewozów i ciągłe wzrasta. Trzeba 
zaznaczyć, że większy odsetek stanowią one w transporcie drogowym (ponad 15%), 
natomiast w transporcie kolejowym liczba ta nie przekracza 10%. Specjaliści oceniają, 
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iż w ciągu najbliższych lat w Polsce nastąpi podwojenie tych przewozów, jako nieuniknione 
następstwo rozwoju gospodarczego [4]. 

W przewozach drogowych dominują paliwa płynne, do transportu, których używa się 
cystern. Stanowią one około 70% wszystkich materiałów niebezpiecznych. Dalsze miejsca 
zajmują: kwasy i wodorotlenki (10%) oraz gazy skroplone, takie jak: propan butan, chlor, 
amoniak (9%).  

Wady techniczne pojazdów, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
niewłaściwa eksploatacja środków transportu oraz zły stan dróg powodują rocznie około 100 
wypadków, w których uczestniczą pojazdy przewożące towary niebezpieczne. W 20–30 
przypadkach dochodzi do uwolnienia się do środowiska substancji niebezpiecznych. [8] 
W ponad 80% zdarzenia te dotyczą przewozu paliw płynnych.  

Zdarzenia drogowe powstające podczas transportu towarów niebezpiecznych są 
szczególnie groźne dla otoczenia. Związane z nimi zagrożenia pożarowe, wybuchowe, 
toksyczne czy promieniotwórcze mogą, bowiem bezpośrednio zagrozić życiu lub zdrowiu 
wielu osób, mogą wymagać natychmiastowej ewakuacji ludzi i zwierząt, spowodować 
skażenie i degradację środowiska naturalnego oraz poważne straty materialne [5]. 

PODSUMOWANIE 
Świadomość wielkości kosztów i strat generowanych przez wypadki i inne zdarzenia 

w transporcie drogowym jest podstawą do obrania optymalnego kierunku działań mających 
na celu ich eliminację lub co najmniej znaczne ograniczenie. Specyficzna kompilacja różnych 
czynników takich jak przyczyny ergonomiczne, bodźce stresogenne wynikające z organizacji 
pracy, substancje niebezpieczne, hałas, nietypowe godziny pracy, brak odpowiedniej 
infrastruktury, złożoność sytuacji pracy, konieczność stałej akomodacji oraz liczne zmiany 
strukturalne, które wystąpiły w sektorze transportu są ogromnym wyzwaniem w zakresie 
stałej kontroli i minimalizacji poziomu ryzyka. Ze względu na dużą i wciąż wzrastającą liczbę 
użytkowników, transport drogowy wymaga regulacji zapewniających bezpieczeństwo 
wszystkim poruszającym się po drogach jak również dbanie o środowisko naturalne. Dalsza 
realizacja Regionalnych Programów Poprawy BRD i dążenie do ich współtworzenia na 
szczeblach powiatowych i gminnych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań 
telematycznych powinny być zadaniami priorytetowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
transportu drogowego. Transport umożliwia pokonywanie przestrzeni (przemieszczanie 
materii, energii, wiadomości i ludzi), utrzymywanie związków przestrzennych i organizację 
terytorialną danej społeczności. Stąd też jego znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki 
jest ogromne i nie do przecenienia. 
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RISKS ASSOCIATED WITH ROAD TRANSPORT 

Abstract 
The purpose of this article is to present the risks caused by road transport. Were raised issues 

of traffic safety, traffic safety policy functions and the transport of dangerous goods. The authors had 
intended to make the reader that in the conditions of globalization processes communication security 
becomes a challenge for the internal politics of the state and its institutions. 
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