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OCENA WPŁYWU SYSTEMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH KOMFORT PRACY 
KIEROWCY NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM 

W OPINII KIEROWCÓW 

 
Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów  podczas prowadzenie działalności. 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone 
ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania systemów wspomagających pracę kierowcy, które wpływa-
ją głównie na komfort jazdy, ale pośrednio mają również wpływ na bezpieczeństwo, która została dokonana przez kierowców 
zawodowych. Badanymi systemami były tempomat i tempomat adaptacyjny. 

 

WSTĘP 

Transport samochodowy jest najpowszechniej wykorzystywaną 
gałęzią transportu, zarówno w zakresie transportu osób jak i ładun-
ków. Związane jest to w dużej mierze z jego dostępnością transpor-
tową, która umożliwia dostarczenie bezpośrednio do miejsca doce-
lowego bez konieczności przeładunku pomiędzy środkami czy też 
gałęziami transportu jak to ma często miejsce przy wykorzystaniu 
innych gałęzi transportu.  Oczywiście transport samochodowy, jak 
każda gałąź transportu posiada swoje zalety i wady. Główną zaletą 
jest wspomniana wyżej dostępność oraz stosunkowo niskie nakłady 
na tabor oraz szkolenie pracowników (w porównaniu do pozostałych 
gałęzi transportu), natomiast wadą transportu samochodowego jest 
przede wszystkim jego bardzo negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, zarówno bezpośredni w postaci emisji spalin, hałasu itp. 
jak również pośredni w postaci skutków zdarzeń (kolizji, wypadków). 
Celem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
w pojazdach samochodowych stosowane są coraz nowocześniejsze 
rozwiązania konstrukcyjne silników spalinowych, które charaktery-
zują się coraz niższą emisyjnością substancji szkodliwych oraz 
stosowany jest szereg urządzeń i systemów wspomagających, które 
poprzez zwiększenie komfortu jazdy pośrednio wpływają zarówno 
na zmniejszenie szkodliwości jak i na zwiększenie bezpieczeństwa 
realizowanej usługi transportowej. Jednymi z takich urządzeń są 
tempomaty stosowane coraz powszechniej w pojazdach samocho-
dowych ciężarowych. W artykule przedstawiono krótką charaktery-
stykę systemów poprawiających komfort pracy kierowcy oraz wyniki 
badania opinii wśród kierowców zawodowych na temat ich skutecz-
ności oraz zasadności stosowania w pojazdach. 

1. SYSTEMY POPRAWIAJĄCE KOMFORT PRACY 
KIEROWCY - TEMPOMATY 

 
Współcześnie w samochdoach ciężarowych stosowane są 3 

rodzaje tempomatów: 
- Tempomaty tradycyjne CCS (Cruising Control System), 
- Tempomaty adaptacyjne ACC (Adaptive Cruise Control), 
- Tempomaty przewidujące PCC (Predictive Cruise 

Control). 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystyke i zasadę 
działania każdego z wyżej wymienionych tempomatów. 

1.1. Tempomaty tradycyjne CCS 

Tempomat tradycyjny czyli układ CCS (Cruising Control Sys-
tem) jest urządzeniem elektronicznym sterującym pracą układu 
napędowego pojazdu w taki sposób, aby pojazd utrzymywał stałą – 
zadaną przez kierowcę prędkość pojazdu bez względu na zmiany 
ukształtowania profilu drogi po której porusza się pojazd. Podczas 
jazdy z wykorzystaniem tempomatu kierowca nie dotyka pedału 
przyspieszenia, prędkość obrotowa silnika jest regulowana automa-
tycznie. Dodatkowo, jeżeli pojazd wyposażony jest w automatyczną 
skrzynkę biegów to tempomat może samodzielnie dopierać przeło-
żenia biegów. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa naciśnięcie 
pedału hamulca automatycznie wyłącza tempomat, ale w większo-
ści obecnie produkowanych pojazdów ciężarowych wyposażonych 
w tempomat, ostatnia ustawiona prędkość jest zapamiętywana i 
można do niej powrócić poprzez naciśnięcie odpowiedniego przyci-
sku. Naciśnięcie pedału przyspieszenia powoduje natomiast wzrost 
prędkości, a po jego zwolnieniu system automatycznie powraca do 
nastawionej wcześniej prędkości [8].  

1.2. Tempomaty adaptacyjne ACC 

 
Tempomat adaptacyjny ACC (Adaptive Cruise Control) jest 

rozszerzoną wersją klasycznego tempomatu. Tempomat adaptacyj-
ny oprócz klasycznych zadań tempomatu, czyli utrzymywania stałej 
prędkości jazdy dokonuje również pomiaru odległości od poprzedza-
jącego pojazdu (najczęściej wykorzystywany jest w tym celu czujnik 
radarowy umieszczony za kratą wlotu powietrza. Czujnik ten połą-
czony jest z systemem automatycznego hamowania (oraz ze ste-
rownikiem silnika i skrzynka biegów) i w razie wykrycia zbyt dużego 
zbliżenia się do poprzedzającego pojazdu (czujnik posiada dane o 
prędkości własnej oraz mierzy odległość od pojazdu poprzedzają-
cego i jego) tempomat adaptacyjny dokonuje automatycznego 
zmniejszenia prędkości (bez udziału kierowcy) do wartości bez-
piecznej [5]. Przebieg całego procesu kontroli prędkości obydwu 
pojazdów oraz odległości odbywa się następująco: 

 rozpoznanie obiektu, 
 identyfikacja odległości oraz prędkości względnej, 



I Logistyka 
 

 

   

188 AUTOBUSY 9/2017 
 

 uruchomienie w razie potrzeby układu automatycznego 
dostosowania prędkości oraz odległości samochodu pro-
wadzonego do parametrów ruchu pojazdu poprzedzają-
cego [8]. 

Kierowca ustawia prędkość pojazdu własnego oraz odległość od 
pojazdu poprzedzającego, a reszta parametrów (prędkość rzeczy-
wista i bezpieczna odległość od pojazdu poprzedzającego) jest 
dostosowywana (adaptowana) przez system. W razie zmniejszenia 
odległości następuje zmniejszenie prędkości, a w przypadku wzro-
stu odległości pomiędzy pojazdami system automatycznie zwiększa 
prędkość pojazdu. 
 

1.3. Tempomaty przewidujące PCC 

 
Tempomat przewidujący PCC (Predictive Cruise Control) jest 

rozwinięciem tempomatu adaptacyjnego o dodatkowe funkcje, które 
oparte są o system GPS oraz o cyfrowe mapy dróg. Istotną cechą 
wgranych dróg jest to, że mapy wgrane w tempomacie posiadają 
również informacje o profilu drogi (spadkach, wzniesieniach, ostrych 
zakrętach itp.), które są wykorzystywane do odpowiedniego 
ustalenia prędkości pojazdu. Zapisane informacje o profilach drogi 
wykorzystywane są przez tempomat przewidujący do wykorzystania 
np. pędu celem pokonania przez pojazd wzniesienia.  

Mapy stosowane w systemach pochodzą z różnych źródeł w 
zależności od porducentów. Mapy mogą wgrane w systemie od razu 
lub mogą pochodzić zpomiaru dokonanejgo na danej trasie przez 
nasz pojazd (podczas pierwszego przejazdu po danej trasie) lub 
pobrane z serwerów producenta firmy (jeżeli po danej trasie 
przejeżdżał już wczesniej inny pojazd tej marki i dokonał rejestracji 
parametrów trasy) [6]. Zasada wykorzystania danych z map 
pozostaje jednak ta same bez względu na produceta pojazdu. 

Tempomat daptacyjny, oprócz analizy topografii terenu, 
dokonuje również na bieżąco analizy podstawowych parametrów 
pracy silnika pojazdu i w razie potrzeby potrafi np. zmienić 
przełożenie skrzynki biegów (celem zmniejszenia zużycia paliwa, 
ekonomicznego pokonania wzniesienia – do uzyskania tego efektu, 
tempomat w przeciwieństwie do opisanych poprzednio tempomatów 
potrafi zwiększyć prędkość powyżej zadanej wartości lub blokada 
zmiany biegu na niższy przed wjechaniem na szczyt w wyniku 
przewidzenia zmiany biegu na wyższy podczas zjazdu [7]). 

2. OCENA AKCEPTACJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW 
POPRAWIAJĄCYCH KOMFORT PRACY WŚRÓD KIE-
ROWCÓW 

 
Celem uzyskania informacji o stopniu akceptacji (lub też jej 

braku) dla systemów poprawiających komfort pracy kierowcy prze-
prowadzono w styczniu 2017 roku wywiad wśród kierowców jednej z 
firm transportowych. Jako narzędzie badawcze zastosowano ankie-
tę. Wywiad został przeprowadzony za zgodą i wiedzą Prezesa tej 
firmy. Ponadto ankieta miała dostarczyć informacji o opinii użytkow-
ników na temat eksploatacji wybranych systemów.  

Ankietę w postaci anonimowego papierowego kwestionariu-
sza przekazano wszystkim kierowcom firmy z prośbą o jej wypeł-
nienie.  Kwestionariusz ankiety składał się z szesnastu pytań za-
mkniętych (jednokrotnego/ wielokrotnego wyboru) oraz trzech pytań 
otwartych. W badaniu wzięło udział 32 pracowników (kierowców) 
w/w firmy. Kierowcy ankietowani w ramach badań w ramach swojej 
pracy zawodowej realizują kursy na trasach międzynarodowych 
pomiędzy Polską a Krajami Zachodniej i Południowo Zachodniej 

Europy. Co istotne dla przeprowadzonego badania wszystkie ankie-
ty zostały wypełnione prawidłowo. 

Rysunek 1 przedstawia rozkład liczby badanych kierowców na 
poszczególne grupy wiekowe. 

 

 
Rys. 1. Rozkład liczby badanych kierowców na poszczególne grupy 
wiekowe. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Jak przedstawiono na rysunku 1, kierowcy zatrudnieni w 
firmie są w różnym wieku ale przeważającą grupę stanowią kierow-
cy w wieku od 46 do 55 lat. W badaniu uczestniczyli również pra-
cownicy od 26 roku życia oraz powyżej 56 r.ż.. Najmniej, bo tylko 3 
z ankietowanych kierowców jest w przedziale wiekowym 36 – 45 lat. 
Co istotne w badanej grupie nie było żadnego  tzw. „młodego kie-
rowcy” zaraz po uzyskaniu uprawnień ponieważ w ankiecie nie 
uczestniczył żaden kierowca w wieku poniżej 26 lat.  

Oczywiście głównym elementem wpływającym na do-
świadczenie kierowcy, nie jest jego wiek, ale staż pracy na stanowi-
sku kierowcy. Celem określenia doświadczenia kierowców na bada-
nym stanowisku dokonano również analizy ich stażu pracy, co 
zostało przedstawione na rysunku 2.  

 

 
Rys. 2. Rozkład procentowy stażu pracy ankietowanych osób na 
stanowisku kierowcy zawodowego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku 2 bada-
na grupa kierowców w większości posiada duże doświadczenie w 
zawodzie. Firma zatrudnia 5 kierowców o stażu pracy powyżej 29 
lat. Prawie 1/3 kierowców (10 osób) posiada staż pracy w przedziale 
od 20 do 28 lat, następnie 7 kierowców posiada doświadczenie w 
przedziale od 11 do 19 lat i kolejnych siedmiu w przedziale od 4 do 
10 lat, tylko 5 kierowców posiada staż pracy wynoszący 3 lub mniej 
lat.  

Kolejne pytania, które zadano ankietowanym dotyczyły już 
wspomnianych wcześniej systemów poprawy komfortu pracy, w tym 
m.in. tempomatów. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki odpowiedzi 
na pytanie  czy pojazd danego kierowcy wyposażony jest w tempo-
mat adaptacyjny. 
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Rys. 3. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana 
samochód wyposażony jest w aktywny tempomat ACC?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Według informacji przedstawionych na rysunku 3, aż 27 
kierowców ma zabudowany tempomat adaptacyjny, natomiast tylko 
5 kierowców ma zabudowany klasyczny tempomat. 
 Następnie zadano pytanie czy tempomat adaptacyjny 
poprawia komfort jazdy. Uzyskane odpowiedzi na pytanie przedsta-
wiono na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Czy Pana zdaniem ACC poprawia komfort jazdy?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 4, zdecydowana większość 
kierowców udzieliła odpowiedzi twierdzącej, ponieważ aż 91% z 
nich uważa, że system ten poprawia komfort jazdy. Negatywna 
odpowiedź 9% kierowców może być związana z tym, że 5 z ankie-
towanych kierowców nie posiada tego tempomatu w swoim pojeź-
dzie. 
 Kolejnym pytaniem zadanym kierowcom było pytanie o 
częstotliwość korzystania z tempomatu. Uzyskane odpowiedzi 
przedstawiono na rysunku 5. 
 

 
Rys. 5. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Jak często korzysta Pan z tempomatu ACC?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku 5 
zdecydowana większość kierowców, ponieważ aż ¾ z nich, stosuje 
zabudowany w pojeździe tempomat adaptacyjny. Kierowcy, którzy 
udzielili odpowiedzi „nie posiadam” są to kierowcy rzeczywiście nie 
posiadający tempomatu ACC zabudowanego w pojeździe.  

Następnie zadano pytanie na jakim typie dróg korzystają 
oni z tempomatu. Rozkład udzielonych odpowiedz (z podziałem na 

tempomat klasyczny CCS i adaptacyjny ACC) przedstawiono na 
rysunku 6. 
  

 
Rys. 6. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„Na jakich drogach najczęściej używa Pan tempomatu?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 6 wszyscy kierowcy korzy-
stają z tempomatu podczas jazdy po autostradzie. Podczas jazdy 
po drodze ekspresowej uzyskane wartości są już mniejsze, więk-
szość kierowców posiadających tempomat adaptacyjny korzysta z 
niego, natomiast kierowcy posiadający tempomat klasyczny używa-
ją go stosunkowo rzadko (20%). Taki wynik może dziwić, ponieważ, 
również na drodze ekspresowej tempomat klasyczny powinien 
znacznie usprawniać i poprawiać komfort jazdy kierowcom. Co 
istotne, tempomat adaptacyjny jest wykorzystywany przez połowę 
kierowców również na drogach dwujezdniowych poza obszarem 
zabudowanym, niestety z uwagi na ograniczenia na drogach niższej 
kategorii obydwa tempomaty praktycznie nie są już stosowane prze 
kierowców. 
 Następnie zadano badanym pytaniae o jakiej porze dnia i 
nocy korzystają z tempomatu. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono 
na rysunku 7. 
 

 
Rys. 7. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„O jakiej porze dnia i/lub nocy używa Pan tempomatu?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Zdecydowana większość ankietowanych (75% i więcej) 
korzysta z tempomatu podczas jazdy w warunkach ograniczonej 
widoczności, czyli w porze rannej, wieczornej i nocy. Korzystanie z 
tempomatu w ciągu dnia spada dosyć znacznie do poziomu pomię-
dzy 50 a 60%. Pokazuje to wyraźnie, że kierowcy w praktyce uwa-
żają tempomat nie tylko za urządzenie poprawiające komfort jazdy, 
ale również wpływające na bezpieczeństwo jazdy, gdyż wykorzystu-
ją tempomat w porach w których wsparcie wzroku kierowcy poprzez 
system elektroniczny może być bardzo dobrym udogodnieniem.  

Następnie zadano kierowcom pytanie w jakich warunkach 
pogodowych korzystają oni z tempomatu. Uzyskane odpowiedzi 
przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Rozkład procentowy odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 
„W jakich warunkach atmosferycznych używa Pan tempomatu?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 8, wszyscy kierowcy korzy-
stają z tempomatu w dobrych warunkach pogodowych. Sytuacja 
zmienia się dosyć istotnie wraz z pogorszeniem się warunków 
pogodowych. Podczas opadów deszcze z tempomatu klasycznego 
korzysta tylko 40% kierowców, co jest związane z jego ogranicze-
niami i prawdopodobnie niewygodą związaną z częstym załącza-
niem i wyłączaniem tempomatu. Kierowcy posiadający tempomaty 
adaptacyjne, korzystają z nich w warunkach deszczu zdecydowanie 
częściej (70%), jednak nadal około 1/3 kierowców w gorszych wa-
runkach pogodowych wyłącza tempomat adaptacyjny. Powyższa 
sytuacja pokazuje, że kierowcy traktują tempomat adaptacyjny 
jednak głównie jako urządzenie poprawiające komfort jazdy a nie 
koniecznie wpływające na bezpieczeństwo jazdy co nie jest zgodne 
z zasadą działania i funkcjonowania tempomatu adaptacyjnego. W 
warunkach ograniczonej widoczności system radarowy tempomatu 
adaptacyjnego, może stanowić bardzo dobre uzupełnienie wzroku 
kierowcy i jako takowy powinien być  przez nich traktowany. Inne 
decyzje (o wyłączeniu tempomatu w złych warunkach pogodowych) 
kierowców najprawdopodobniej spowodowane są ich nie wiedzą 
oraz brakiem zaufania do systemów elektronicznych wspomagają-
cych pracę kierowcy, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa.  
 Ostatnim pytaniem zadanym kierowcom było pytanie czy 
używanie tempomatu ma wpływ na dosyć istotny element działalno-
ści przedsiębiorstwa transportowego jakim jest zużycie paliwa. 
Uzyskane odpowiedzi przedstawiono na rysunku 9. 
 

 
Rys. 9. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana 
zdaniem tempomat wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa?” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety 
 
 Jak przedstawiono na rysunku 9, większość kierowców 
albo nie ma zdania na ten temat lub uważa, że używanie tempoma-
tu nie ma wpływu na zmniejszenie zużycia paliwa.  Jedynie 44% 
kierowców (14 osób) uważa, że używanie tempomatu ma wpływ na 
zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazd, dzięki chociażby uzyska-
niu większej płynności jazdy. Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez 
zastosowanie tempomatu adaptacyjnego zostało również wykazane 
przez autorów artykułu w badaniach opisanych w [4]. 

PODSUMOWANIE 

 
Zastosowanie nowoczesnych systemów (w postaci tempoma-

tów) poprawiających komfort jazdy  na pewno wpływa pozytywnie 
na wykonywanie pracy przez kierowców. Jak wykazały badania 
ankietowe, prawie wszyscy kierowcy uważają, że tempomaty mają 
wpływ na poprawę komfortu jazdy. 

Istotny jest fakt, że tempomaty są chętnie wykorzystywane 
przez kierowców podczas realizacji zadań zawodowych. Niestety 
niepokoić może sposób ich użycia. Są one wykorzystywane głównie 
na autostradach i drogach ekspresowych. Kierowcy wykazują wy-
raźny brak zaufania do tych systemów na drogach, na których 
często należy dokonywać zmiany prędkości, czy też kierunku jazdy.  

Przeprowadzone badania wykazały również pewne niepoko-
jące tendencje. Kierowcy bardzo chętnie korzystają z tempomatów 
w porze poranno-wieczornej i nocnej co mogło by sugerować, że 
traktują tempomaty jako dodatkowy element bezpieczeństwa za-
bezpieczający przed niezauważoną przeszkodą przed pojazdem (z 
uwagi na cechy konstrukcyjne chodzi tutaj o tempomaty adaptacyj-
ne). Niestety odpowiedź uzyskana na pytanie dotyczące warunków 
pogodowych, w których są wykorzystywane tempomaty przeczy 
takiemu założeniu. Kierowcy bardzo chętnie korzystają z tempoma-
tów przy dobrej pogodzie, a przy pogarszających się warunkach 
(głównie widoczności) ich zaufanie do systemów bardzo szybko 
maleje. 

Najprawdopodobniej jest to związane z jednej strony z stażem 
pracy kierowców (w trudnych warunkach intuicyjnie wolą polegać na 
swoim wieloletnim doświadczeniu niż na rozwiązaniach technolo-
gicznych) z drugiej strony wynika zapewne z braku zrozumienia 
zasady działania systemu tempomatu (autorzy przypuszczają, że 
wg kierowców system działa podobnie jak ludzkie oko i w warun-
kach ograniczonej widoczności nie daje wysokiego stopnia pewno-
ści wykrycia przeszkody). 

Dodatkowo kierowcy w większości uważają, że tempomaty 
nie mają pozytywnego wpływu na zużycie (zmniejszenie) zużycia 
paliwa. 

Powyższe dwie uwagi (dotyczące wykorzystania tempomatów 
w złych warunkach i zmniejszenia zużycia paliwa) wskazują wyraź-
nie na konieczność przeprowadzania szkoleń wśród kierowców w 
zakresie zasady działania nowoczesnych systemów oraz możliwo-
ści ich zastosowania jak również w zakresie pozytywnych aspektów 
wynikających z ich użytkowania. 

Brak takich szkoleń może przyczyniać się do niewystraczają-
cego wykorzystywania zabudowanych systemów, a każde przed-
siębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji wykorzystania swoich 
zasobów. 
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Assessment of the impact of systems increasing the driver's 
comfort on improving road safety in the opinion of drivers 

The security of the transport service is one of the key el-
ements of the business. This article presents the results of 
surveys conducted among professional drivers. The question-
naires concerned the assessment of the effectiveness and 
appropriateness of the driver-assisted driving systems that 
primarily affect driving comfort, but indirectly also affect the 
safety of drivers. The tested systems were cruise control sys-
tem and adaptive cruise control. 

Keywords: driving comfort, driving safety, cruise control 
system, adaptive cruise control. 
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