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PRZYCZYNY, SKUTKI I METODY ZAPOBIEGANIA ZMĘCZENIU KIEROWCY 

 

Zagadnienie zmęczenia kierowców było omawiane już wielokrotnie jednak w dalszym ciągu jak wynika ze statystyk istotnie 

wpływa ono na bezpieczeństwo na naszych drogach. Stąd w artykule podjęto się analizy tego zagadnienia dla warunków pol-

skich przy pomocy badania ankietowego i danych statystycznych. Badanie przeprowadzono wśród kierowców samochodów 

ciężarowych zawodowo zajmujących się przewozem towarów. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano na potencjalne 

przyczyny i skutki pojawiającego się zmęczenia oraz przedstawiono sposoby zapobiegania sytuacjom zagrażającym bezpie-

czeństwu ruchu drogowego.   

 

WSTĘP 

Jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w Unii Euro-
pejskiej jest transport. To od jego prawidłowego funkcjonowania 
zależy w dużym stopniu efektywność gospodarowania oraz skala 
założonych do osiągnięcia korzyści wynikających z istnienia jednoli-
tego rynku europejskiego. Przewóz ładunków transportem drogo-
wym w Polsce w roku 2010 wynosił 214204 mln t-km i z roku na rok 
wzrastał w stosunku do poprzedniego roku: w 2011r. o 2,19 %; w 
2012r. o 6,73 %; w 2013r. o 12,32 %; w 2014r. o 1,47 %; w 2015r. o 
4,78 %; w 2016r. o 14,22 % [1].  Ogólna ilość wypadków w Polsce 
malała w stosunku do poprzedniego roku poza latami 2011 i 2016. 
W 2010 roku liczba wypadków wynosiła 38832 lecz w 2011r. nastą-
pił wzrost o 3,18%, natomiast od roku 2012 pojawiła się tendencja 
spadkowa o 7,54%; w 2013r. o 3,24 %; w 2014r. o 2,45 %; w 2015r. 
5,73 %. Niestety w 2016r. odnotowano ponownie wzrost liczby 
wypadków o 2,11 %. 

Sprawcami ok. 82% wypadków odnotowanych przez policję  
w 2010r. byli kierowcy wszystkich pojazdów poruszających po 
drogach z tendencją wzrostową o 1,5 % w roku 2011 i o 3,55 %  
w roku 2016. Natomiast w pozostałych latach odnotowano tenden-
cję spadkową o ok. 0,5 %. Z tej licznej grupy sprawców 7,82% 
(2010r.) to kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy powodowali  
o 0,5 % mniej zdarzeń w kolejnych latach, poza 2016 r. gdzie na-
stąpił wzrost o 1,71 % [2]. Zależność tę ilustruje rys.1. 

 

 
Rys. 1. Skala porównawcza liczby wypadków [2] 
 

Kierowcy pojazdów ciężarowych są niezbędnym ogniwem, bez 
którego transport drogowy nie istniałby. Każdy z nich w swoim życiu 
przejechał wiele kilometrów zmagając się często z trudnościami 
wynikającymi z sytuacji na drodze, warunków atmosferycznych, ale 

również ze zmęczeniem, które dokucza im za kierownicą. Prowa-
dzenie pojazdów zwłaszcza nocą powoduje zmniejszenie czujności  
i wydłużenie czasu reakcji, jak również może doprowadzić do błęd-
nego odczytania sygnałów dawanych przez innych uczestników 
drogi a w konsekwencji do niewłaściwej na nie reakcji. Jak pokazują 
statystyki zmęczenie jest jedną z istotniejszych przyczyn powstawa-
nia wypadków na drodze. Organizmu człowieka nie da się w pełni 
oszukać, dlatego chcąc zrozumieć istotę zmęczenia, należy się 
zastanowić nad jego poprawnym zdefiniowaniem, pokazać istnieją-
ce akty prawne, które do niego nawiązują oraz na ich tle zaprezen-
tować wyniki badań ankietowych obrazujących stan faktyczny prze-
prowadzonych na kierowcach samochodów ciężarowych. 

1. NORMY PRAWNE I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Dwa podstawowe określenia często pojawiające się w artyku-
łach dotyczących pracy kierowców to zmęczenie i monotonia. Zmę-
czenie jest stanem, którego doświadczył prawie każdy. Powoli 
narasta wywierając niekorzystny wpływ na sprawność psychiczną i 
fizyczną w różnych okolicznościach niezależnie od wykonywanej 
czynności. W literaturze naukowej trudno jest znaleźć jednoznaczne 
określenie pojęcia zmęczenia, a stworzenie uniwersalnego bądź 
naukowego wyjaśnienia ze względu na różnorodność jest trudne. 
Pojęcie zmęczenia wg Andrewa M. Colmana jest interpretowane, 
jako „znużenie lub wyczerpanie, wynikające zwykle z pracy fizycznej 
lub umysłowej albo braku snu”. W odniesieniu do fizjologii jest to 
„tymczasowe ograniczenie reakcji organizmu lub jego części na 
bodźce, wynikające z nadaktywności” [3]. Artuh S. Reber i Emily S. 
Reber definiują zmęczenie, jako „zmniejszenie zdolności do pracy, 
wynikające z uprzednio podjętego wysiłku” lub określają je „stanem 
wewnętrznym wynikającym z przedłużającego się wysiłku i leżącym 
u podstaw obniżonej zdolności do działania, uczucia znużenia  
i bezsiły” [4]. Szerzej natomiast zdefiniowali to pojęcie autorzy S. 
Kozłowski i K. Nazar uważając, że zmęczenie jest stanem organi-
zmu, w którym zaburzona jest równowaga funkcjonalna (homeosta-
zy) organizmu i rozwija się podczas wykonywania pracy umysłowej 
lub fizycznej powodując zmniejszoną zdolność do jej wykonywania i 
nasilające się odczucie ciężkości oraz osłabienie chęci do jej konty-
nuowania tzw. „brak motywacji” [5]. W innej pozycji literaturowej 
odnaleźć można zmęczenie, jako zjawisko normalne – fizjologiczne, 
lecz nie chorobowe, gdzie każda długo powtarzana czynność męczy 
obniżając sprawność, a zwiększając liczbę błędów: wykonywanych 
czynnościach, nieprawidłowych zachowań itp. [6]. 

W większości przytoczonych określeń zmęczenia odwołuje się 
do płaszczyzny związanej z wykonywaniem pracy, która w odnie-
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sieniu do kierowcy jest w bardzo wielu przypadkach bardzo mono-
tonna, ponieważ wpływa na hamowanie wyższych czynności ner-
wowych. Istnieje płynna granica stanów przejściowych pomiędzy 
czuwaniem a snem, dlatego kierowca będzie w stanie zareagować 
w prostej sytuacji, ale już nie w złożonej, gdzie musi zadziałać 
jednocześnie na kilka bodźców [6]. 

Monotonia to z kolei, według definicji w projektach normy ISO 
CEN (10075, Ergonomics term and definitions ISO/TC 159 & 
CEN/TC 122) to rozwijający się powolnie stan zredukowanej aktyw-
ności, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czyn-
ności jednostajnych [7]. Może być ona powodem znacznej uciążli-
wości psychicznej, jak również źródłem niedociążenia emocjonalne-
go spowodowanego brakiem lub jednostajnością bodźców i powta-
rzalnością działań, a w efekcie niezmiennością sytuacji. Najczęściej 
to można zaobserwować w sytuacjach bezczynności połączonej z 
pewnym napięciem, jak np. podczas wielogodzinnego prowadzenia 
pojazdu na autostradzie, gdzie z założenia nie spodziewamy się 
przeszkód oraz przy obserwacji wskaźników na ekranie monitora 
lub pulpitu sterowniczego. 

Rodzaj monotonii, wywołanej brakiem aktywizujących bodźców 
wzrokowych bądź słuchowych, nazywany jest monotonią senso-
ryczną. Objawiać się ona będzie poprzez widoczne spowolnienie 
krążenia, pojawianie się senności, zaburzenia układu oddechowe-
go, zmniejszanie aktywności ruchowej oraz czujności, co może w 
końcowym efekcie doprowadzić do spadku nie tylko wydajności 
pracy, ale także wzrostu liczby popełnianych błędów, aż do spowo-
dowania wypadku lub katastrofy drogowej w ruchu lądowym. 

Analizując istniejące akty prawne to podstawowym i dotykają-
cym bezpośrednio omawianych zagadnień aktem jest Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowcy (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
poz. 879 ze zmianami), której art. 1 pkt. 3 określa zasady stosowa-
nia norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązko-
wych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczyn-
ku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmoni-
zacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transpor-
tu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG)  
nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1,  
z późn. zm.), jak również Umową europejską dotyczącą pracy załóg 
pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe 
(AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 
r. Nr 94, poz. 1086 i 1087 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1479) [8]. 
Mają one zapobiegać lub minimalizować możliwości powstawania 
zjawisk opisanych powyżej. Przestrzeganie czasu pracy przez 
kierowców, jaki jest określony w ustawie ma istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa transportu oraz zdrowia i bezpieczeństwa osób w 
nim uczestniczących, a także dla innych uczestników ruchu drogo-
wego. Normy czasu pracy zostały wprowadzone, aby nie dopusz-
czać do nadmiernego zmęczenia kierowców wskutek długiego 
prowadzenia pojazdu. Kierowca maksymalnie może prowadzić 
pojazd nie przekraczając 9 godzin pomiędzy odpoczynkami od 
prowadzenia. Natomiast w ciągu tygodnia dopuszczalny jest dwu-
krotny dzienny czas kierowania pojazdem wynoszący 10 godz. i 
liczony od poniedziałku 00:00 do niedzieli 23:59. Jednak niezależnie 
od rodzaju prowadzonego pojazdu, kierowca musi zrobić przymu-
sową przerwę po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek wynika-
jący z ustawy powinien trwać co najmniej 45 minut   lecz może być 
podzielony na dwie przerwy co najmniej po: 15 i 30 minut. Limit 
tygodniowego czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin, jednakże 
realizacja dwóch tygodni następujących po sobie doprowadzi do 
zmniejszenia ilości godzin do 90. Tymczasem po pracy powinien 
nastąpić odpoczynek w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia 

prowadzenia pojazdu. Kierowcy przysługuje dobowy odpoczynek, 
który może wykorzystać w dowolny sposób, a jego długość uzależ-
niona jest od liczby kierowców prowadzących dany środek transpor-
tu. W przypadku jednego kierowcy regularny czas odpoczynku 
wynosi minimum 11 nieprzerwanych godzin lub można go podzielić 
na dwa etapy, po co najmniej: 3 i 9 godzin. Jednak skrócony dobo-
wy czas odpoczynku wynoszący minimum 9 godzin, skutkuje moż-
liwością wystąpienia maksymalnie tylko 3 razy pomiędzy dwoma 
tygodniowymi okresami odpoczynku. W przypadku prowadzenia 
pojazdu przez więcej niż jednego kierowcę przepisy regulują czas 
pracy następująco: w ciągu 30 godzin od rozpoczęcia czasu prowa-
dzenia pojazdu musi być odebrana przerwa na odpoczynek trwają-
ca 9 godzin. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy  
w pojeździe są, co najmniej dwaj kierowcy gotowi do jazdy. Obec-
ność drugiego kierowcy uprawnionego do prowadzenia pojazdu jest 
obowiązkowa poza pierwszą godziną.   

Analizując tygodniowy okres odpoczynku, to zgodnie z przepi-
sami rozpoczyna się on nie później niż po zakończeniu sześciu 24-
godzinnych okresów, liczonych od ostatniego tygodniowego odpo-
czynku. W sytuacji, gdy występują w okresie dwa następujące po 
sobie tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy należą się dwa 
regularne odpoczynki trwające po 45 nieprzerwanych godzin, bądź 
jeden regularny minimum 45 godzin i jeden skrócony trwający 24 
godziny. Za skrócony tygodniowy czas odpoczynku kierowcy należy 
się rekompensata 9-godzinna, którą musi otrzymać najpóźniej przy 
trzecim tygodniu odpoczynku występującym po odpoczynku skróco-
nym.  

To pracodawca zajmuje się ewidencjonowaniem oraz kontrolą 
czasu pracy kierowcy. Jednak, aby nie zaistniały pewne niepożąda-
ne sytuacje bądź zdarzenia kierowca realizując transport drogowy 
musi przestrzegać norm czasu, ponieważ, poza pracodawcą, wery-
fikację w postaci kontroli na drodze może przeprowadzić między 
innymi: Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna 
oraz Żandarmeria Wojskowa, ale również „zmęczenie”. 

Informacje i zalecenia zawarte w aktach prawnych a dokładniej 
ich przestrzeganie ma uchronić kierowcę przed negatywnymi skut-
kami zmęczenia. Jednak samo ich przestrzeganie to nie wszystko 
należy również wziąć pod uwagę to, że bezpieczne prowadzenie 
pojazdów uzależnione jest również m.in. od kondycji psychofizycz-
nej kierowcy, dlatego istotne są działania realizowane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do jazdy pojazdem. Jakie to działania oraz jak 
zapobiegać zmęczeniu w warunkach polskich postanowiono przed-
stawić wykorzystując badanie ankietowe. Postanowiono przedsta-
wić je na tle wyników badań dostępnych w literaturze oraz statystyk 
wypadków krajowych.    

2. BADANIA ANKIETOWE 

Uzyskane z ankiety informacje mają charakter subiektywny, 
lecz dają one obraz wyobrażeń kierowców o omawianych zagad-
nieniach. Ankieta zawierała 11 pytań bezpośrednio związanych  
z tematyką, czyli zmęczeniem kierowców, a uzyskane wyniki wraz  
z ich analizą przedstawiono poniżej. 

Badania ankietowe przeprowadzono na losowo wybranych kie-
rowcach zawodowych wykonujących transport drogowy. Łącznie 
przebadano 51 osób. Wśród ankietowanych było: 3,9 % kobiet w 
wieku 30-41 lat oraz 96,1 % mężczyzn w wieku od 30 do 60 lat. Ich 
staż, jako kierowcy zawodowego wynosił od niecałego roku do 38 
lat (Tab.1.). 

Chcąc zapobiec rozwojowi zmęczenia powinniśmy zapewnić 
sobie odpowiedni wypoczynek przed podróżą poprzez np. sen, który 
jest bardzo indywidualną sprawą każdego człowieka. Organizmu nie 
da się oszukać i prędzej czy później będzie się on dopominał o 
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odpowiednią dawkę odpoczynku. Zaburzony sen wpływa prawie na 
wszystkie procesy organizmu, dzięki czemu powoduje trudności  
z koncentracją a zarazem przyswajaniem informacji. 

 
Tab. 1. Lata pracy, jako kierowca zawodowy 

Lata pracy do Ilość osób [%] Lata pracy do Ilość osób [%] 

1 6 20 14 

5 44 25 4 

10 14 30 i więcej 4 

15 14   

 
Amerykańska fundacja The National Sleep Foundation (NSF) 

ogłosiła zalecenia dotyczące długości snu dla osób we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Zgodnie z zaleceniami, większość osób 
dorosłych powinna przesypiać od 7-9 godzin, aby utrzymać odpo-
wiednią czujność w ciągu dnia. [9]. Natomiast sen dłuższy niż 9 oraz 
krótszy niż 5 godzin nie jest zdrowy dla organizmu powodując bar-
dzo poważne powikłania zdrowotne. Dlatego jednym z pytań  
w ankiecie było: ile godzin średnio Pan/i śpi przed dniem pracy? 
(rys.2.). 

 

 
Rys. 2. Średnia ilość godzin snu kierowców przed dniem pracy 

 
Analizując otrzymany wykres można zauważyć, iż 68,62 % 

osób ankietowanych mieści się w przedziale zalecanych godzin snu. 
Wśród ankietowanych nie ma osób śpiących krócej niż 5 godzin 
natomiast 11,76 % śpi więcej niż 9 godzin, co może doprowadzić do 
zwiększenia ryzyka zachorowania na schorzenia przewlekłe m.in. 
choroby serca, cukrzycę czy otyłość. Dlatego chcąc zapobiec koli-
zjom drogowym należy zatroszczyć się o głęboki, dobry i dostatecz-
nie długi sen.  Przez dobry należy rozumieć spokojny i nieprzerywa-
ny bodźcami zewnętrznymi. Wypoczęty kierowca wykazuje się 
większą sprawnością i koncentracją, lepiej poradzi sobie  
w trudnych sytuacjach na drodze niż zmęczony kierowca, co prze-
kłada się bezpośrednio na większe bezpieczeństwo.  

Kolejne pytanie w ankiecie było następujące: w jakich godzi-
nach najlepiej Panu/i prowadzi się pojazd? Z uzyskanych danych 
wynika, iż dobę należałoby podzielić na cztery zakresy: poranek (od 
6:00 do 9:00 godz.), dzień (od 6:00 do 21:00 godz.), wieczór (od 
17:00 do 21:00 godz.), noc (od 21:00 do 6:00 godz.). Większość 
badanych osób (56,86 %) wskazywała dzień jako najlepszą porę do 
prowadzenia pojazdu, następnie 33,33% podało noc, 5,88% pora-
nek a 3,92% wieczór (rys.3.). 

Za to według danych statystycznych policji najmniej wypadków 
drogowych spowodowanych zmęczeniem występuje w godzinach 
nocnych, a najwięcej podczas dnia w godz. od 15:00 do 18:00. 
Natomiast liczba wypadków o poranku w porównaniu do nocy wzra-
sta o połowę [2]. Występujące różnice pomiędzy najlepszą porą 
prowadzenia pojazdów w odczuciu kierowców a ilością powodowa-
nych wypadków może wynikać z przeceniania własnych możliwości 
przez osoby ankietowane. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może 
być pojawiające się zmęczenie, które ma duży wpływ na funkcjono-
wanie kierowcy poprzez jego różne obszary aktywności oraz złożo-

ność sytuacji, w jakiej działa. Stąd można wyróżnić cztery podsta-
wowe rodzaje zmęczenia: umysłowe, sensoryczne, mięśniowe i 
emocjonalne [10]. 

 

 
Rys. 3. Najlepsza pora prowadzenia pojazdu w opinii kierowców 

 
Na zmęczenie, czyli bezpieczeństwo pracy kierowcy zawodo-

wego ma wpływ szereg czynników związanych z sytuacją na dro-
dze, które można podzielić na cztery grupy związane [11]:  
– bezpośrednio z kierowcą: wiek, stan zdrowia, kondycja psycho-

fizyczna, osobowość i temperament, odżywianie, długość snu 
dnia poprzedzającego jazdę, leki, alkohol, inne używki, indywi-
dualny przebieg okołodobowy rytmu biologicznego. Ten ostatni 
czynnik jest cykliczną zmianą natężenia procesów życiowych, 
okresowym nasileniem się i słabnięciem wszelkich przejawów 
aktywności życiowej organizmu lub intensywności zachodzą-
cych w nim procesów; 

– organizacją pracy: długość trasy, czas przejazdu, przerwy na 
odpoczynek; 

– stanowiskiem pracy: stan techniczny pojazdu, ergonomia kabiny 
i czynniki fizyczne dot. kabiny;  

– ze środowiskiem zewnętrznym (droga, otoczenie, użytkownicy): 
stan nawierzchni, oznakowanie, widoczność, oświetlenie, natę-
żenie ruchu, pora dnia, warunki atmosferyczne, zagrożenia wy-
nikające z zachowania innych uczestników drogi.  
Odnosząc się do powyższych czynników mających wpływ na 

bezpieczeństwo badanej grupie kierowców zadano pytanie: o której 
godzinie najczęściej odczuwa Pan/i kryzys jadąc pojazdem? 
Analizując uzyskane odpowiedzi 62,74 % respondentów odczuwało 
kryzys w dzień, 43,13 % w nocy, 7,84 % w ogóle nie odczuwa, a 
5,88 % odpowiedziało różnie. Ankietowani w swoich odpowiedziach 
wskazywali, iż kryzys jest również uzależniony od pogody, pory dnia 
i tygodnia, samopoczucia, gdy musieli bardzo wcześnie wyjechać w 
trasę. Jednak dokonując bardziej szczegółowej analizy deklarowane 
godziny, bądź zakresy godzinowe przez kierowców przedstawiają 
się następująco: tylko 9,09 % osób podawało, że kryzys odczuwa 
między 22:00 a 24:00 godziną, 13,63 % wskazywało od 24:00 do 
2:00, natomiast 77,27 % deklarowało od 2:00 do 4:00. Podane 
zakresy dotyczą nocnego trybu pracy. Realizując jazdę wczesnym 
rankiem od 4:00 do 6:00 kryzys odczuwało 59,93 % ankietowanych, 
natomiast 9,37 % podczas jazdy rannej. Przedpołudniem (od 9:00 
do 12:00) i popołudniu (od 12:00 do 15:00) odnotowano po 15,62 % 
kierowców z kryzysem podczas jazdy (rys. 4.). 

Analizując wypadki z uwzględnieniem godzin, w których one 
miały miejsce w ciągu doby można wyróżnić przedziały czasowe 
charakteryzujące się wzrostem wystąpienia ryzyka zdarzenia dro-
gowego. Wielogodzinna jazda nocą jest zawsze wyzwaniem dla 
organizmu kierowcy. W przypadku kierowców zawodowych cięża-
rówek, a przede wszystkich tych, którzy jeżdżą na długich dystan-
sach często występuje tzw. konflikt „interesu” pomiędzy konieczno-
ścią sprostania wymaganiom w pracy (rozkład jazdy, presja czasu 
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wymuszona terminem dostawy, oczekiwania pracodawcy), a możli-
wościami, które czasami są niezależne od prowadzącego pojazd 
przez sytuacje drogowe oraz narastające poczucie zmęczenia. 
Kierowcy bardzo często wbrew swojej woli kontynuują prowadzenie 
pojazdu walcząc ze zmęczeniem. Dla kierowców prowadzących 
nocą szczyt ryzyka wypadku spowodowanego zaśnięciem za kie-
rownicą przypada na godziny między 24:00 a 3:00 [12]. Zdolność do 
pracy osób pracujących tylko w dzień jest określana przez tzw. 
krzywą dobowej zdolności do pracy Lehmanna. Człowiek w ciągu 
dnia utrzymuje zdolność do pracy na poziomie średniej dobowej 
natomiast w ciągu godziny po przebudzeniu wykazuje wzrostową 
tendencje, osiągając poziom powyżej średniego dobowego a nie-
wielkie obniżenie zdolności występuje we wczesnych godzinach 
popołudniowych. U osób pracujących w nocy zdecydowanie odczu-
walne staje się potęgujące uczucie zmęczenia i senności, a przede 
wszystkim drastycznie spada zdolność koncentracji, spostrzegaw-
czość, sprawność psychofizyczna, koordynacja wzrokowo-słuchowa 
jak również zwalniają procesy myślowe, co powoduje pogorszenie 
szybkości i prawidłowości reakcji w sytuacjach kryzysowych [13]. 

Najbardziej krytyczny czas, w którym trudno zapanować nad 
naturalnymi odruchami organizmu i zachować czujność dotyczy 
godziny około 4:00 nad ranem ponieważ obniża się aktywność 
funkcji fizjologicznych wynikających z rytmu dobowego. Wypoczęty 
kierowca po dwóch pierwszych godzinach jazdy skłonny jest do 
przeceniania swoich możliwości, natomiast dwie ostatnie godzinny 
jazdy zmęczony kierowca chce pokonać jak najszybciej, aby dotrzeć 
do celu.  U kierowcy, który jest za kierownicą 5 godzin od rozpoczę-
cia pracy (między 12:00 a 14:00) obniża się sprawność poprzez 
przejściowe uczucie senności, jak również może wystąpić mikro-
drzemka. 

Zmęczenie za kierownicą może dotkną każdego, aby uzyskać 
informacje jak kierowcy radzą sobie z tym problemem zadano pyta-
nie: w jaki sposób Pan/i walczy ze zmęczeniem? Uzyskane 
odpowiedzi można było podzielić na sześć grup: używki, aktywność, 
przekąski, drzemka, sen, inne. Najczęściej stosowanym „lekar-
stwem” w walce ze zmęczeniem wskazywanym przez kierowców 
były używki (27,5 %), do których zaliczała się: mocna kawa, napoje 
energetyczne, papierosy, Guarana. Byli też tacy, którzy nie walczyli 
ze zmęczeniem tylko szli spać - 23,5 %. W grupie „inne” 23,5 % 
kierowców wskazało, iż sposobem na zmęczenie jest głośna muzy-
ka, rozmowa telefoniczna, zimne powietrze, otwieranie okna pod-
czas jazdy, odpoczynek. Grupę „aktywność” preferuje 11,8 % bada-
nych w postaci: spaceru, ćwiczeń np. na pobudzenie krążenia, 
rozluźnienie mięśni, dotlenienie organizmu. Drzemkę ucina sobie 
9,8 % ankietowanych, natomiast 7,8 % stosuje przekąski typu: 
słonecznik, słone paluszki, cukierki miętowe. Graficzną prezentację 
uzyskanych wyników przedstawia rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Rodzaje sposobów walki ze zmęczeniem przez kierowców 
 

Kierowcy odczuwający zmęczenie stosują różne techniki jazdy 
walcząc z problemem, jaki im utrudnia realizację powierzonego 
zadania przez pracodawcę przestrzegając przy tym przepisów 
prawa. Toteż ankietowanym zadano pytanie: czy odczuwając 
zmęczenie podczas jazdy przyspieszają czy zwalniają pojaz-
dem? Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż 41,17 % zwalnia tłuma-
cząc się, że trudniej jest im się skupić, co wpływa na szybkość 
reakcji lub szuka parkingu. Inni natomiast zwiększają odległość od 
poprzedzanego pojazdu, aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Z kolei 37,25 % badanych będąc zmęczonym kontynuu-
je swoją jazdę z równym tempem zwiększając przy tym koncentra-
cję. Kierowcy, którzy w swojej karierze zawodowej doświadczyli 
zaśnięcia podczas jazdy i byli tego świadomi zadawali sobie pyta-
nie: czy warto ryzykować życie swoje oraz innych użytkowników 
drogi, aby przewieźć towar i zarobić trochę pieniędzy. Ze względu 
na ryzyko, jakie się ponosi oraz traumę, jaką, niektórzy kierowcy 
przeżywają 13,72 % zjeżdża na parking i idzie spać. Natomiast 3,92 
% respondentów jeszcze nie doświadczyła takiej sytuacji, lecz są 
też kierowcy (3,92 %), którzy mimo zmęczenia kontynuują jazdę 
przyspieszając przy tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. 

Zmęczenie daje się we znaki o różnych porach, dlatego chcąc  
w jakimś stopniu przedłużyć czujność kierowcy wskazanym rozwią-
zaniem jest drzemka. Niezależnie od pory dnia czy nocy jest ona 
korzystna dla utrzymania lub odzyskania sprawności, dzięki czemu 
poprawia się czas reakcji i odciążenie umysłu, jednak nie poprawia 
nastroju oraz nie obniża subiektywnego odczucia senności.  

Z badań wynika, iż korzystne dla organizmu są drzemki popo-
łudniowe ok. sześciu godzin po przebudzeniu. Według Rogera J. 
Broughtona autor książki „Sleep, Arousal and Performance”, najlep-
szym momentem na drzemkę są godziny między 13:00 a 15:00. 

Znaczące są również drzemki wczesno-wieczorne w porówna-

 
Rys. 4. Godziny, w których kierowcy odczuwali kryzys podczas jazdy 
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niu do porannych, lecz nie później niż cztery godziny przed snem, 
ponieważ mogą zaburzyć dobowy rytm snu i spowodować problem 
z zaśnięciem wieczorem. Dr Sara C. Mednick, naukowiec Uniwersy-
tetu w Kalifornii, poprzez swoje badania pokazała, iż dla poprawy 
zdrowia ogólnego drzemka redukuje stres, poprawia refleks, szyb-
kość uczenia się oraz wydajność. Według dr Sary C. Mednick 
drzemki powinny mieć następującą długość. Mikro-drzemka od 2 do 
5 minut jest zaskakująco efektywna w pokonywaniu senności. Mini-
drzemka od 5 do 20 minut poprawia wydajność fizyczną, czujność, 
uczenie motoryczne, natomiast Super-Drzemka tzw. Power-Nap 
trwająca do 20 minut zawiera korzyści mikro i mini drzemek,  
a dodatkowo poprawia pamięć i oczyszcza umysł z bezużytecznych 
informacji, co pomaga pamięci długoterminowej (zapamiętywanie 
faktów, zdarzeń i nazw). Ostatni rodzaj drzemki to leniwa drzemka 
trwająca od 50 do 90 minut. Zawiera sen wolno-falowy i fazę snu 
REM, jak również doskonale odbudowuje kości i mięśnie [14].  

Dlatego badanej grupie kierowców zadano pytanie: czy robi 
Pan/i drzemki podczas pracy, gdy jest to możliwe? Jeśli tak to 
jak długo i o jakiej porze? Jak wynika z zebranych danych 66,66% 
kierowców potwierdza, że robi w czasie pracy drzemki, kiedy od-
czuwa zmęczenie, jak jest to możliwe np. w trakcie oczekiwania na 
załadunek i rozładunek, po ok. 3-4 godzinach jazdy. Długość ich 
kształtuje się następująco: 15, 30, 45- minut, a nawet do jednej 
godziny. Z kolei 25,49 % kierowców nie robi drzemek, a 5,88 % 
stwierdza, iż stosuje ją w zależności od sytuacji, natomiast 1,19 % 
przyznaje, że co jakiś czas przysypia za kierownicą. Przyczyn nie-
odpowiedniego postępowania może być wiele, lecz efektem są stale 
rosnące statystyki dot. wypadków drogowych.  

Bezdyskusyjne jest, iż kierowcy zawodowi muszą robić regu-
larne przerwy podczas prowadzenia pojazdów, lecz bardzo często  
o tym zapominają, bądź ignorują zmęczenie. Wynika to również  
z obowiązku prawnego, a niedostosowaniem się do wymogów, 
kierowcy narażają siebie oraz pracodawcę na kary nałożone przez 
organy kontrolujące, a oprócz tego stają się zagrożeniem na dro-
dze. Dlatego ankietowanym zadano następne pytanie: czy w cza-
sie długiej jazdy robi Pan/i przerwy? Jeśli tak, to jak długie i jak 
często? Jednak wśród respondentów 13,72 % nie robi przerw 
podczas długiej jazdy, a 86,27 % tak co 3 do 4 lub 4,5 godziny. Do 
15 min. przerwa trwa u 6,81 % osób, do 30 min. u 9,09 %, 15,9 % 
nie podało przedziału czasowego. Najwięcej kierowców, bo 68,18 % 
przeznacza na przerwę 1 godzinę. Podczas przerwy 84,3 % osób 
opuszcza kabinę, 76,5 % ją wietrzy, 5,88 % wypija kawę, a kolejne 
5,88 % przygotowuje sobie jedzenie, natomiast najmniej bo 3,9 % 
spaceruje. Wśród ankietowanych 62,74 % wskazało, iż podczas 
przerw udają się na dłuższy sen od ok. 5- a nawet 9 –godzin.   

Toteż kolejnym pytaniem, na jakie kierowcy odpowiadali w an-
kiecie było: jaki jest najczęstszy powód robienia przerwy w 
czasie długiej jazdy? Okazuje się, iż pośród badanych 15,7 % 
wskazuje na wymogi prawne bądź zmianę kierowców, oczekiwanie 
na rozładunek lub załadunek. Są jednak inne przyczyny albo po-
trzeby, które wymuszają zrobienie przerwy. Ankietowani podali 
różne powody: 72,6 % potrzeby fizjologiczne, 35,3 % odczuwało 
senność, a 33,3 % zmęczenie, natomiast 15,7 % uskarżało się na 
bóle kręgosłupa, a 5,9 % przerwę wykorzystywało na posiłek. Z racji 
rozmaitych przyczyn długość ich również się różniła.  

Jak już wcześniej wskazano sen spokojny i nie przerywany jest 
zbawienny dla organizmu jednak nieregularny rozkład dnia i pora 
dnia oraz czynniki wpływające na zmęczenie przyczyniają się do 
powstawania różnego rodzaju zaburzeń snu, które wpływają na 
upośledzenie zdolności psychomotorycznej a tym samym pogarsza-
ją zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do zaburzeń 
snu zaliczyć można między innymi: bezsenność, niedobór snu, 

zaburzenia rytmu snu i czuwania, nadmierną senność, bezdech 
senny, lunatyzm. 

 

 
Rys. 6. Rodzaje zaburzeń snu u kierowców 

 
W związku z tym kierowcy wypełniając ankietę udzielali odpo-

wiedzi na pytanie: czy występują u Pana/i, któreś z poniżej  
podanych rodzajów zaburzenia snu? Analiza wyników wykazuje, 
iż 58,8 % kierowców uważa, że nie dotyczy ich ten problem. Nato-
miast 17,65 % badanych budzi się podczas snu, 9,8 %  ma trudno-
ści ze zasypianiem oraz budzi się podczas snu, a 5,88 % wskazuje 
na inne rodzaje zaburzeń snu np. problemy ze wstawaniem bo za 
długo spali. Za to 3,92 % ma trudności ze zasypianiem, budzi się 
podczas snu, a także cierpi na bezsenność. Tymczasem 1,96 % 
wskazuje na trudności ze zasypianiem i bezsenność, zaś 1,96 % 
mówi tylko o trudnościach ze zasypianiem (rys. 6.). 

3. SKUTKI ZMĘCZENIA KIEROWCY PODCZAS  
PROWADZENIA POJAZDU 

Analizując statystyki uzyskane z danych policyjnych [2] można 
zauważyć pewien niebezpieczny trend w ilościach wypadków spo-
wodowanych zaśnięciem kierowcy. Tutaj ze względu na dostępne 
informacje problem zasypiania za kierownicą został przedstawiony 
w odniesieniu do wszystkich kierowców a nie tylko kierowców po-
jazdów ciężarowych. I tak analizując wypadki w latach 2010 do 
2016 można zauważyć, że istnieje trend wznoszący, co oznacza, że 
co roku wzrasta liczba zaśnięć za kierownicą o 6 % w stosunku do 
roku poprzedniego. W sposób graficzny przedstawiono to na rys.7. 
gdzie podano również równanie linii trendu opisującej to zjawisko. 
 

 
Rys.7. Charakter zmian procentowej ilości zaśnięć kierowców  
w odniesieniu do wszystkich wypadków w poszczególnych latach 
[opracowanie własne na podstawie [2]] 
 

Kolejnym ciekawym zjawiskiem wynikającym z analizy danych 
statystycznych jest stosunek zaśnięć za kierownicą spowodowany 
prawdopodobnie zjawiskiem monotonii jazdy opisanym wcześniej  
a pojawiającym się na autostradzie. W miarę stała prędkość i brak 
naturalnych przeszkód w ruchu jak np. zakręty czy sygnalizacja 
drogowa przejawia się tym, że kierowcy zasypiają na autostradach 
częściej na innych drogach. 

Na rys. 8 przedstawiono porównanie procentowej ilości kierow-
ców, którzy spowodowali wypadki w wyniku zaśnięcia czy zmęcze-
nia na autostradach i na pozostałych drogach. Za 100 % brano 
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liczbę wypadków analogicznie na autostradach i pozostałych dro-
gach. 
 

 
Rys. 8. Zaśnięcia na autostradzie i poza nią w latach [opracowanie 
własne na podstawie [2]] 

 
Jak wynika z przedstawionych danych tendencja związana  

z zasypianiem na autostradach utrzymuje się na poziomie ok. 13,5 
% natomiast dla pozostałych dróg ma wartość rosnącą 5,5 %/rok. 

Dlatego też kolejne pytanie w ankiecie było następujące: czy 
zdarzyło się Panu/i zasnąć za kierownicą? Jeśli tak to, na jakich 
drogach czy ich odcinkach, o jakich porze doby oraz roku? 

Na podstawie uzyskanych danych z ankiet 76,47 % deklaruje, 
iż nie zdarzyło się im zasnąć za kierownicą, natomiast 3,92 % uwa-
ża, że ich ten problem nie dotyczy. Grupa19,6 % kierowców przy-
znała się do zaśnięcia na drodze, z tego 20 % na autostradzie, 20 
% na drodze ekspresowej i 10 % na lokalnej. Skala problemu jest 
większa, ponieważ wiele przypadków nie kończyło się wypadkiem, 
które ujęte jest w statystykach, lecz było znaczącym zagrożeniem 
dla innych uczestników drogi. Wielu kierowców również się nie 
przyznaje, iż doprowadziło przez swoje postepowanie lub czasami 
presję, jaką wywierają firmy, w których pracują do zaśnięcia za 
kierownicą. Kolejnym problemem u zmęczonych kierowcy jest mi-
krosen. Zjawisko, którego oni sami czasami nie są wstanie zauwa-
żyć, ponieważ trawa ono od 1 do 10 sekund. W związku z tym 
badani kierowcy mieli odpowiedzieć w ankiecie na następujące 
pytanie: czy zdarzył się Panu/i mikrosen za kierownicą? Jeśli 
tak to, na jakich drogach czy ich odcinkach, o jakich porze 
doby oraz roku? Pośród ankietowanych 60,78 % oświadczyła, że 
nie doświadczyła mikrosnu, 5,88 % nie dotyczyło to w ogóle, 3,92 % 
nie wiedziała, co to takiego, a 29,41 % przyznało się, iż doświadczy-
ło takiego zjawiska. Najczęściej mikrosen zdarza się nad ranem 
rzadziej w nocy oraz na autostradzie i wiosną (40 %), natomiast w 
13,3 % zimą, a 6,66 % latem. 

4. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZMĘCZENIU 

Chcąc przeciwdziałać zmęczeniu najlepiej byłoby nie dopusz-
czać do niego, lecz z tym bywa różnie. Dlatego zanim kierowca 
zasiądzie za kierownicą powinien noc przespać bez jakichkolwiek 
zakłóceń, aby być wypoczętym. Niezastąpione są również częste 
przerwy w jeździe (co 2-3 godziny) podczas, których powinno się 
wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych. Powinniśmy również 
zadbać o prawidłową pozycję za kierownicą, unikać przed i w czasie 
podróży ciężkostrawnych posiłków powodujących senność, unikać 
leków przeciwbólowych i antyalergicznych. Schemat najważniej-
szych aspektów dotyczących zapobiegania zmęczeniu a związa-
nych z kierowcą, pojazdem i otoczeniem przedstawiono na rys 9. 

Powyższe działania to nie wszystko. Jest sporo sposobów na 
utrzymanie koncentracji na najwyższym poziomie. Wybierając się  

w długą podróż np. autostradą nie powinniśmy doprowadzać, aby 
jazda była zbyt monotonna, co jest częstym zjawiskiem np. na 
tempomacie. Jeżeli jedziemy sami a tak najczęściej bywa w przy-
padku kierowców pojazdów ciężarowych można posłuchać głośnej 
muzyki podśpiewując sobie przy tym, lecz wiele osób twierdzi, iż 
takie rozwiązanie jest krótkotrwałe. Natomiast zaopatrzenie się  
w audiobooka i słuchanie ciekawych pozycji książkowych dłużej 
utrzymuje w pełnej koncentracji. Mając radio CB, można na odpo-
wiednim kanale znaleźć inne osoby zmierzające w tym samym 
kierunku. Dobry sposobem jest również telefon do rodzinny bądź 
przyjaciela wykorzystując oczywiście zestaw głośnomówiący. Za-
branie współpasażera, z którym można porozmawiać, kiedy ogarnia 
senność jest równie dobrym rozwiązaniem. Wielu kierowców, tak jak 
ankietowani respondenci lubią sobie podczas jazdy podjadać – 
miętowe cukierki powodujące ożywienie, słodycze dodające energii, 
słonecznik, słone paluszki oraz intensywnie żuć gumę, aby zwięk-
szyć wydolność układu krążenia. Warto również zadbać o właściwą 
temperaturę i wymianę powietrza w kabinie, dlatego bez względu na 
porę roku, temperatura na wysokości głowy kierującego powinna 
być o kilka stopni niższa, niż na wysokości nóg, co pozwoli dłużej 
zachować pełną koncentrację przez prowadzącego. 

 

 
Rys.9. Schemat sposobów zapobiegania zmęczeniu kierowcy 

 
Są również inne sposoby na walkę ze zmęczeniem wynikające 

z postępu technologicznego, jakie stosują w swoich pojazdach 
koncerny samochodowe różnych marek. Mowa tu o systemach 
wspomagania kierowców, a dokładnie o systemie monitorującym 
zmęczenie kierowcy, który poprzez kamery skierowane na twarz 
kierowcy nadzorują sposób utrzymywania kierunku jazdy oraz płyn-
ność ruchów kierownicy. Na podstawie zgromadzonych informacji 
wykrywają zachowania świadczące o senności kierowcy i ostrzega 
go poprzez sygnały dźwiękowe lub świetlne. Szerzej te systemy 
zostały omówione w pracy [15]. Na rynku są również dostępne 
„czujniki antydrzemkowe”, które można zakupić w intrenecie lub na 
niektórych stacjach benzynowych. Są to urządzenia, które zakłada 
się za uchem jak aparat słuchowy, a celem ich jest kontrola położe-
nia głowy. Gdy głowa kierowcy zacznie się kiwać bądź opadać w dół 
emitowany jest sygnał dźwiękowy. Jednak są kierowcy, którzy 
zasypiają podczas jazdy utrzymując głowę w pionie lub odchylają ją 
do tyłu. Jadąc 50km/h i zamykając oczy tylko na 1s pokonuje się ok. 
14m. Wobec tego zadajmy sobie pytanie czy urządzenie uchroni 
kierowcę przed kontaktem z przeszkodą możliwą do zauważenia 
wcześniej, gdyby nie zmęczenie i przypadkowe przyśnięcie na 
bardzo krótką chwilę. 
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PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono problematykę zmęczenia kierowców 
w kontekście wymogów prawnych, statystyk udostępnionych przez 
policję oraz przeprowadzonych badań ankietowych. Sprecyzowano 
pojęcia zmęczenia oraz monotonii, które często występują w artyku-
łach związanych z pracą kierowców.  

Dzięki uzyskanym informacjom udało się zaprezentować spe-
cyfikę pracy kierowcy w Polsce oraz zbudować schemat możliwości 
zapobiegania zmęczeniu z punktu widzenia kierowcy, pojazdu  
i otoczenia. 

Analizując wyniki ankiet i statystyki policyjne można sformuło-
wać następujące wnioski: 
– Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż 

96 % kierowców to mężczyźni. 
– Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców samocho-

dów ciężarowych jest dziesięciokrotnie mniejsza niż u pozosta-
łych kierowców, a liczba zaśnięć kierowców za kierownicą ma 
tendencję wzrostową o 6 %/rok. 

– Największa grupa ankietowanych kierowców to tacy, którzy 
pracują w zawodzie do 5 lat, stanowią oni około 44 % wszyst-
kich ankietowanych. 

– Większość kierowców (69 %) w Polsce stosuje się do zaleca-
nych godzin snu, a niektórzy (12 %) nawet śpią dłużej. 

– Pomimo tego, że statystyki policji wskazują, iż najmniej wypad-
ków jest w godzinach nocnych, tylko 33 % ankietowanych 
wskazywało ją, jako najlepszą porę do prowadzenia pojazdu. 
Większość 56 % kierowców wskazywała dzień, jako najlepszą 
porę do prowadzenia pojazdu. 

– Wyniki potwierdzają, iż w okolicach godziny 4:00 przychodzi  
u kierowców największe osłabienie predyspozycji do prowadze-
nia pojazdu, kryzys podczas jazdy najczęściej odczuwają po-
między 2:00-4:00 godziną oraz 4:00-6:00 godziną. 

– Kierowcy walcząc ze zmęczeniem uciekali się do różnych me-
tod, lecz najczęściej wskazywali i wykorzystywali używki, sen, 
oraz np. słuchanie głośnej muzyki. Ankietowani, gdy odczuwali 
zmęczenie najczęściej zwalniali lub utrzymywali stałe tempo 
jazdy, a gdy jest taka możliwość, to 67 % z nich robi drzemkę 
podczas oczekiwania na rozładunek lub załadunek lub po 3-4- 
godzinach jazdy. 

– Tylko niespełna 20 % ankietowanych uskarża się na zaburzenia 
snu w postaci budzenia się w jego trakcie, natomiast u 59 % 
ankietowanych nie występują żadne zaburzenia. 

– Wypadki spowodowane zaśnięciem na autostradzie utrzymują 
się na stałym średnim poziomie 13,5 % natomiast na pozosta-
łych drogach mają tendencje wzrostową o 5,5 % rocznie. 

– Wśród kierowców około 20 % przyznało, że zdarza się im za-
snąć za kierownicą, z czego 20 % na autostradzie, 20 % na 
drodze ekspresowej a 10 % na pozostałych drogach. Natomiast 
mikro drzemki doświadczyło 29 %. 
Każdy kierowca powinni być świadomy jak zmęczenie wpływa 

na bezpieczeństwo jazdy oraz jakim może być zagrożeniem dla 
innych uczestników drogi. Zła kondycja psychofizyczna i gorsza 
sprawność po wielu godzinach bez snu są porównywalne do stanu 
osób jeżdżących po wypiciu alkoholu. 

Brak snu, zmęczenie kierowców i w efekcie częste zaśnięcia  
w trakcie prowadzenia pojazdu to grupa istotnych czynników wpły-
wających na powstawanie wypadków drogowych. Badania pokazu-
ją, że zmęczenie kierowców występuje, jako przyczyna 1–3 % 

wypadków w transporcie drogowym, ale nawet do 20 % wypadków 
drogowych na sieci dróg głównych i autostrad. Występuje duża 
zgodność między badaczami, że wypadki spowodowane zmęcze-
niem kierowców są mocno niedoszacowane, a kryteria kwalifikowa-
nia tego rodzaju wypadków są często kwestionowane [11]. 
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Causes, effects and methods for prevention driver fatigue 

The problem of driver fatigue has been discussed many 

times, but still shows that the statistics it have a significant 

impact on the safety of our roads. Hence, in this article it was 

decided to elaborate this issue for Polish conditions using 

questionnaire and statistical data. This study was conducted 

among truck drivers professionally engaged in the transport 

of goods. Based on the results, potential causes and effects of 

fatigue have been identified as well as the ways in which 

road safety threats can be prevented. 
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