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Bezpieczeństwo dzieci przewożonych 
w pojazdach samochodowych
Jan Wrona, Rafał Wrona

Wykorzystując doświadczenia podczas wykonywanych ekspertyz o przyczynach wypadków drogowych, autorzy publikacji podjęli 
próbę oceny przyczyn i skutków zdarzeń drogowych z udziałem dzieci. W opracowaniu dokonano analizy stanu prawnego wyżej okre-
ślonego zagadnienia oraz istniejących sposobów przewożenia dzieci i wyposażenia pojazdów w celu bezpiecznego transportu dzieci. 
Wyniki analizy mogą być przesłankami w kierunku możliwości zmniejszania skutków zdarzeń drogowych powstałych w związku z prze-
wożeniem dzieci w pojazdach samochodowych, tym samym mogą zwiększyć bezpieczeństwo drogowe.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo drogowe, wypadek drogowy, dziecko-pasażer.

Wstęp
Według badań statystycznych w Polsce 
poprawia się ogólny stan bezpieczeństwa 
drogowego. Dane statystyczne o wypad-
kach drogowych są optymistyczne. Jed-
nakże daleko nam jeszcze do wyników 
z innych krajów nie tylko europejskich. 
W 2010 roku w Polsce było 4239 wypad-
ków z udziałem dzieci w wieku od 0 – 14 lat.
W wyniku ich zaistnienia zostało rannych 
4586 dzieci, a zginęło 112, większość 
z nich to pasażerowie pojazdów mecha-
nicznych. Natomiast w 2012 roku zaistnia-
ło w Polsce 3,2 tys. wypadków z udziałem 
dzieci, w których zginęło 89, a około 4 tys. 
zostało rannych. Analiza zdarzeń drogo-
wych z udziałem dzieci wskazuje, że wy-
padów z udziałem dzieci jest najwięcej 
w miesiącach czerwiec-sierpień. Podczas 
trzech wymienionych wyżej miesięcy 
zginęło 45 dzieci tj. ponad 40% wszyst-

kich ofi ar w wieku od 0 - 14 lat. Pomimo 
licznych działań w ramach fundacji oraz 
innych programów edukacyjnych wśród 
których jest Fundacja „Jedź bezpiecznie”, 
czy program „Bezpieczeństwo dziecka 
w podróży i na drodze” nadal dochodzi 
do zdarzeń drogowych, podczas których 
giną przewożone dzieci. Jest oczywistym, 
że o bezpieczeństwie przewożonych 
dzieci decydują dorośli, najczęściej rodzi-
ce małoletnich podróżnych. Problemem 
jest także lokalizacja i sposób przewoże-
nia dziecka w samochodzie. Projektanci 
i konstruktorzy pojazdów traktują pro-
blem bezpieczeństwa przewożonych 
dzieci z całą powagą i starannością. Wyni-
ka to między innymi z wymagań unijnych 
i testów jakim poddawane są aktualnie 
produkowane modele samochodów. 
Według testów EURO NCAP w 2013 roku 
wybrano najbardziej bezpieczne samo-

chody w siedmiu kategoriach. Jednym 
z kryteriów oceny była ochrona dzieci. Jak 
wynika z rankingu najkorzystniej chronio-
ne są dzieci w modelach samochodów: 
Lexus IS 300h w wersji hybrydowej, Com-
pact Qoros 3 Sedan produkcji Chińskiej 
i Compact VAN Ford Touneo Connect, 
których ochrona dzieci oceniona została 
na 85-87 %. Natomiast najniższe notowa-
nia mają samochody Compact KIA Corens 
76% i Compact SUV Jeep Cheronee 79%. 
Można więc traktować podjęty temat jako 
obszar licznych i wciąż aktualnych proble-
mów związanych z transportem niemow-
ląt i dzieci w pojazdach samochodowych.

1. Stan prawny podjętego tematu
W prawie o ruchu drogowym istnie-
ją zapisy informujące o prawidłowym 
przewożeniu niemowląt i dzieci w po-
jazdach samochodowych. W myśl tych 

Rys. 1. Uszkodzenia samochodu Dodge Stratus
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zapisów na przednim siedzeniu pojazdu 
samochodowego dziecko do lat 12 może 
być przewożone jedynie w specjalnym 
foteliku ochronnym (art. 45 ust.2 pkt 5 
prawa o ruchu drogowym) [1]. Na pozo-
stałych siedzeniach dziecko do lat 12 nie 
przekraczające 150 cm wzrostu przewo-
zi się w foteliku ochronnym lub innym 
urządzeniu do przewozu dzieci (siedzi-
sko, podwyżka) odpowiadające wadze 
i wzrostowi dziecka oraz właściwym wa-
runkom technicznym (art. 39 ust. 3 pra-
wa o ruchu drogowym). Z powyższego 
zapisu wynika, że dziecko w wieku do 
12 lat przekraczające 150 cm wzrostu 
może być przewożone bez fotelika lub 
siedziska. Jednocześnie dziecko w wieku 
powyżej 12 lat nie przekraczające 150 
cm wzrostu nie musi być przewożone 
w foteliku. Nadto przepisy ruchu drogo-
wego informują, że fotelik powinien być 
dobrany do wagi i wzrostu dziecka oraz 
powinien on spełniać warunki technicz-
ne, czyli powinien mieć atest. Istnieje 
także zapis, że w foteliku nie wolno prze-
wozić na przednim siedzeniu dziecka 
jeśli samochód wyposażony jest w po-
duszkę powietrzną pasażera. Problem 
ten dotyczy fotelików i nosidełek dla nie-
mowląt mocowanych tyłem do kierunku 
jazdy. W samochodach wyposażonych 
w poduszki powietrzne można przewo-
zić dzieci do lat 12 na przednim fotelu 
ale podczas wyłączonych poduszek po-
wietrznych tylko przodem do kierunku 
jazdy. Na pozostałych miejscach pasa-
żerskich samochodu osobowego fotelik 
lub podstawka może być wykorzystana 
jeśli dziecko nie ukończyło 12 lat i nie 
przekroczyło 150 cm wzrostu. Z powyż-

szych zapisów wynika, że ważniejszym 
problemem jest wzrost dziecka niż wiek. 
Według badań ekspertów Instytutu 
Transportu Samochodowego 80% nie-
mowląt podróżuje poprawnie czyli w fo-
telikach. Istotne jest aby głowa dziecka 
nie wystawała ponad zagłówek. Dla 
dzieci o wadze powyżej 25 kg warto ich 
przewozić na podstawce, która nadaje 
się do wykorzystania dla dzieci do wagi 
36 kg. W tym miejscu należy zauważyć, 
że dziecko w wieku 4-10 lat w czasie zde-
rzenia z prędkością około 64 km/h prze-
nosi obciążenia do 1,5 kN (150 kg), nato-
miast fotelik redukuje obciążenie do 1,2 
kN. Można więc wnioskować, że zmniej-
szenie sił działających na dziecko ograni-
cza także w ujęciu statystycznym skutki 
zderzenia. We Francji istniej zakaz prze-
wożenia dzieci do lat 10 na fotelu przed-
nim z wyjątkiem foteli odwróconych ty-
łem do kierunku jazdy. W krajach Austria, 
Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, 
Holandia, Niemcy, Litwa, Portugalia, Ru-
munia,, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, 
Turcja i Włochy dzieci do lat 12 muszą 
być przewożone na kanapie tylnej. Jeśli 
chodzi o przewóz niemowląt, to foteliki 
dla dzieci od 0-13 kg przewozi się tyłem 
do kierunku jazdy. Natomiast w Szwecji 
przewozi się tyłem do kierunku jazdy 
dzieci do lat 6. Jak nie trudno zauważyć 
przepisy regulujące transport dzieci są 
w krajach europejskich zróżnicowanie, 
niemniej można dostrzec określony kie-
runek (trend), którego celem jest bezpie-
czeństwo przewożonych dzieci. Odrębny 
problem dotyczy kobiet w ciąży jako 
kierujących oraz będących pasażerkami 
pojazdów samochodowych. W Polsce 

przepisy ruchu drogowego nie nakładają 
obowiązku zapinania pasów kobietom 
w widocznej ciąży, jednakże zaleca się 
aby kobieta w ciąży zapinała pasy bez-
pieczeństwa niezależnie od tego czy jest 
kierowcą czy pasażerem z tym , że pas 
barkowy powinien przechodzić przez 
środek ramienia, środek pasa powinien 
omijać brzuch, natomiast pas biodrowy 
powinien znajdować się pod brzuchem. 

Jest jeszcze kwestia innego wyposaże-
nia pojazdów, które przewożą dzieci. Do-
tyczy to oznakowania pojazdu w naklej-
ki informujące o przewozie dzieci oraz 
wyposażenia samochodu w lusterka do 
obserwacji dzieci podczas jazdy. Luster-
ka jako źródło informacji o poczynaniach 
dzieci znajdujących się zarówno w fote-
likach jak i poza fotelikami są nie baga-
telną kwestią w sytuacji dziecka czy nie-
mowlęcia, które zgłasza nie zadowolenie 
z transportu. W praktyce biegłych, któ-
rych zadaniem jest ustalenie przyczyn 
zaistnienia analizowanego zdarzenia 
drogowego znaleźć można wiele przy-
kładów odwrócenia uwagi kierującego 
od sytuacji na drodze i zainteresowania 
się przewożonym dzieckiem czy nie-
mowlęciem. Przykłady takich zdarzeń 
można znaleźć w analizowanych wypad-
kach drogowych. Jednym z nich było 
przewożenie w samochodzie Mercedes 
Benz niemowlęcia w nosidełkach na fo-
telu przednim. W pewnej chwili dziecku 
wypadł smoczek i zaczęło płakać, matka 
i jednocześnie kierująca pojazdem po-
stanowiła bez zatrzymania samochodu 
zaspokoić potrzebę niemowlęcia, a szu-
kając smoczka zjechała na lewą stronę 
drogi i uderzyła czołowo w rosnące na 

Rys. 2. Sposób mocowania fotelika na fotelu tylnym
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poboczu drzewo. Tylko niewielka pręd-
kość samochodu uchroniła jadących od 
tragicznych skutków i skończyło się na 
ciężkich obrażeniach ciała niemowlęcia. 
Innym przykładem było przewożenie 
chorego dziecka do przychodni z tym, że 
dwuletnie dziecko podróżowało na ko-
lanach matki, zaś kierującym był ojciec 
dziecka. W pewnej chwili przez uchy-
loną szybę w drzwiach do wnętrza sa-
mochodu wpadła osa. Ojciec kierując 
samochodem usiłował podczas jazdy 
pozbyć się owada ręką i tak wypędzał in-
truza z pojazdu, ze zjechał poza jezdnię 
i czołowo uderzył samochodem w słupa 
trakcji elektrycznej. Na skutek uderzenia 
dziecko zostało wyrzucone przez rozbitą 
szybę czołową i zmarło na miejscu zda-
rzenia. Powyższych przykładów można 
byłoby mnożyć, jednakże okoliczności 
ich zaistnienia obciążają dorosłych.

2. Przykład zdarzenia drogowego 
z udziałem przewożonego przez 
rodziców dziecka
Analizowane zdarzenie zaistniało w koń-
cu kwietnia 2013 roku na drodze krajowej 
nr 79, krzyżującej się w kształcie litery „T” 
z drogą podporządkowaną łączącą się 
pod kątem prostym z prawej strony drogi 
krajowej nr 79. Podczas zdarzenia zaist-
niałego w dzień, nie było wiatru, opadów 
ani mgły. Miejscem zdarzenia był płaski 
i prosty odcinek drogi, której asfaltowa, 
dwukierunkowa i dwupasmowa jezdnia 
miała szerokość 6,4 m. W chwili wypad-
ku płaska i prosta nawierzchnia jezdni 
była sucha i czysta. Do jezdni przylegały 
z obu stron trawiaste pobocza, za którymi 
znajdowały się przydrożne rowy. W rozu-
mieniu przepisów zdarzenie zaistniało na 
obszarze niezabudowanym o dopuszczal-
nej prędkości jazdy 90 km/h. Na chwilę 

przed wypadkiem wzdłuż drogi krajowej 
poruszały się pojazdy, które zostały wy-
przedzone przez kierującego samocho-
dem marki Audi A8 Qatro. W chwili gdy 
kierujący samochodem Audi zakończył 
wyprzedzanie i zjechał na prawy pas ru-
chu jezdni, to z drogi podporządkowanej 
usytuowanej z prawej strony drogi kra-
jowej wyjechał ze skrętem w lewo kieru-
jący samochodem marki Dodge Stratus. 
Pomimo awaryjnego hamowania samo-
chodu Audi doszło do czołowego ude-
rzenia, głównie lewego przedniego na-
roża w lewy bok wyjeżdżającego z drogi 
podporządkowanej samochodu Dodge 
Stratus (rys. 1).

W wyniku dynamicznego zderzenia 
pojazdów samochód Dodge Stratus zo-
stał przemieszczony i obrócony wokół 
osi pionowej. Podczas rotacji pojazdu 
z samochodu Dodge Stratus oprócz 

Rys. 3. Dziecko gotowe do transportu

Rys. 4. Sposób zabezpieczenia dziecka na siedzisku (podstawce)
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z kierującego zostało wyrzucone 4-letnie 
dziecko, które według relacji jadących 
na przednich fotelach rodziców dziecka, 
dziewczynka przewożona była w foteliku 
ochronnym. Wieloaspektowy wątek za-
istniałego wypadku zostaje dla potrzeb 
niniejszego artykułu ograniczony do 
kwestii bezpieczeństwa dziecka. Kierują-
cy samochodem Dodge Stratus i siedząca 
obok kierującego matka dziecka zeznali, 
że siedzące na tylnej kanapie dziecko 
umieszczone było w foteliku i zapięte 
pasami. W związku z powyższym szcze-
gółowym badaniom poddano sposób 
mocowania fotelika na tylnym siedzeniu 
pojazdu oraz fotelik i pasy w jakie wypo-
sażony był fotelik. Wyniki badań fotelika 
w którym podróżowało dziecko, zawarte 
w ekspertyzie kryminalistycznej wykaza-
ły, że fotelik przeznaczony był do trans-
portu dzieci o masie 9 – 18 kg i posiadał 
atest z instrukcją sposobu mocowania na 
siedzeniu pojazdu oraz sposobu zapięcia 
pasów utrzymujących dziecko w foteliku.

Z instrukcji montażu wynikało, że naj-
pierw należy zamocować w odpowied-
ni sposób fotelik na siedzeniu pojazdu 
przy użyciu trzy punktowego pasa w jaki 
wyposażony jest samochód. Następnie 
umieszcza się dziecko na foteliku ochron-
nym i zabezpiecza go pięciopunktowym 
pasem. W jaki jest wyposażony fotelik. 
Widok fotelika oraz sposób jego moco-
wania na siedzeniu tylnym ilustruje rys. 2. 
Zabezpieczone dziecko gotowe do trans-
portu zilustrowano na rys. 3.

Gdyby zatem w analizowanym zdarze-
niu sposób mocowania fotelika i dziecka 
w foteliku było wykonane jak wykaza-
no wyżej, to nie doszłoby do ewakuacji 
dziecka z pojazdu podczas zaistniałego 

zdarzenia. Rodzice przewożonej 4 letniej 
dziewczynki przekonywali o bezpiecz-
nym przewozie dziecka. Powypadkowe 
badania samochodu i fotelika wykazały, 
że dziecko mogło być zapięte razem z fo-
telikiem wyłącznie trzypunktowym pa-
sem w jakie wyposażony był samochód. 
Dziecko nie było zabezpieczone pięcio-
punktowym pasem w jakie wyposażony 
był fotelik ochronny. Taki sposób zabez-
pieczenia dziecka spowodował, że pod-
czas uderzenia i rotacji samochodu do-
szło do wysunięcie się dziecka spod pasa 
biodrowego i wyrzucenie go przez rozbi-
te szyby pojazdu na zewnątrz. W analizo-
wanym zdarzeniu dziecko przeżyło lecz 
doznało ciężkich obrażeń ciała zwłaszcza 
głowy. Przytoczone zdarzenie jest kolej-
nym przykładem nieprawidłowości po-
pełnionych przez dorosłych, w tym przy-
padku rodziców dziecka. Starsze dzieci 
do lat 12 o wadze większej i wzroście do 
150 cm mogą być przewożone na tzw. 
siedzisku (podstawce) i wówczas dziecko 
zabezpieczone jest razem z siedziskiem 
trzypunktowym pasem w jakie wyposa-
żony jest pojazd. Przykład takiego zabez-
pieczenia dziecka do transportu samo-
chodem ilustruje rys. 4.

Podsumowanie
O istocie analizowanego zagadnienia 
niech świadczy fakt, że fi rma „Graco” wy-
cofała 3,8 miliona fotelików dziecięcych 
z produkcji 2009 do 2013 z uwagi na 
zagrożenia szybkiej (ewakuacji dziecka 
w razie wypadku lub pożaru pojazdu ) 
uwięzienie dziecka przez system niepra-
widłowego mocowania pasów (wiado-
mość 13.02.2014). Nadto fi rma wycofa-
ła już 1,8 miliona fotelików z uwagi na 

blokadę mocowania pasów, którą po-
czątkowo producent tłumaczył przedo-
staniem się pokarmu dziecka do zamka 
pasów. Powyższa decyzja podyktowana 
została ustaleniami NHTSA (amerykań-
skiej rządowej agencji bezpieczeństwa 
drogowego). Nadal przeprowadzany jest 
ranking najlepszych fotelików dziecię-
cych według kryteriów: bezpieczeństwo, 
ergonomię, obecność substancji szkodli-
wych i wpływu fotelików na środowisko. 
Według testu ADAC kolejność rankingu 
poszczególnych fotelików jest następują-
ca: Coy Clino, Komfort Sport, Clasic Ride, 
My Ride 65, My Ride Safey 50, My Ride 70, 
Smartscat, Argus 70 i Nautilus Elite. Odno-
śnie cen fotelików dziecięcych na rynku 
krajowym, to wahają się one od 900 zł za 
model Peg Prima Viaggio SL z bazą Isofi x 
i 500 zł bez bazy Isofi x do 1900 zł za mo-
del Jeane Strata. Natomiast ceny lusterek 
do obserwacji dziecka wynoszą np. ARICA 
70 zł , a Diono 60 zł. 
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Safety of children transported by motor vehicles

Making use of the experiments carried out while developing expert opinions on the causes of road accidents the authors of this study 
made an attempt to assess the causes and eff ects of road accidents involving children. The study contains an analysis of the legal regulations 
concerning the above mentioned problem and presents the ways in which children are transported in motor vehicles today. It also makes 
references to the equipment enabling safe children transport. The results of the analysis may help to reduce the harmful eff ects of accidents 
involving child passengers, and therefore improve the road safety in general.
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