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PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW –  

NOWE UWARUNKOWANIA W KONTEKŚCIE ZMIANY PRZEPISÓW 

 

Psychologiczne badania kierujących pojazdami pełnią istotną rolę w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich pod-

stawę prawną stanowi ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym oraz stosowne rozporządzenia. Bada-

nia te przeprowadza się w różnych grupach kierowców m.in.: wykonującym transport drogowy, kierowców pojazdów uprzywi-

lejowanych lub przewożących wartości pieniężne, kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz osób pracu-

jących w tych zawodach . Ponadto, obowiązek poddania się badaniom sprawności psychofizycznej spoczywa także na osobach 

skierowanym w drodze decyzji przez starostę w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych, spowodowa-

niem wypadku drogowego lub prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

Badania te, poprzez swoją rolę selekcyjną, mają za zadanie eliminować z ruchu drogowego te osoby, których poziom sprawno-

ści i/lub cechy osobowości czy temperamentu wskazują na istnienie niedomogów lub cech mających istotny wpływ na bez-

pieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. W przypadku badań kierowców z grup ryzyka (kierowanych na badania przez staro-

stę), mają odpowiedzieć na pytanie o związek pomiędzy zachowaniem kierowcy (sprawnościami psychicznymi), a przyczynami 

wypadku drogowego, bądź podejmowaniem zachowań ryzykownych (np. naruszaniem przepisów ruchu drogowego). Psycholog 

ma zatem na podstawie badania przewidzieć ewentualne niebezpieczne zachowanie kierowcy i zapobiec mu, albo poprzez 

eliminację (w przypadku wyraźnych przeciwwskazań), albo przez psychoedukację, czyli dostarczenie badanemu kierowcy okre-

ślonej wiedzy na temat poziomu jego sprawności oraz indywidualnych mechanizmów funkcjonowania w ruchu drogowym. W 

artykule omówiono uwarunkowania prawne i metodologiczne psychologicznych badań kierowców wraz z historią ich zmian na 

przestrzeni ostatnich lat. 

 

WSTĘP 

Aby bezpiecznie funkcjonować w ruchu drogowym, każdy kie-
rowca powinien znać swoje umiejętności i predyspozycje psycholo-
giczne, mogące mieć wpływ na zachowanie na drodze. Styl jazdy 
kierującego jest uzależniony zarówno od sprawności psychofizycz-
nej obejmującej m.in. percepcję, uwagę, czas reakcji, koordynację 
wzrokowo-ruchową, jak również od cech osobowości i temperamen-
tu. Duże znaczenie ma umiejętność oceny swojego stanu psychofi-
zycznego i realistycznej oceny własnych możliwości i ograniczeń. W 
ocenie tegoż stanu, kierowcom pomagają psychologowie, poprzez 
prowadzenie psychologicznych badań w zakresie psychologii trans-
portu. Cel tych badań określił Ustawodawca w Ustawie o kierują-
cych pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 
600). Celem prowadzenia psychologicznych badań w zakresie 
psychologii transportu jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciw-
wskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz wykony-
wania pracy na stanowisku kierowcy, jak również istnienia lub braku 
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności 
instruktora nauki jazdy / egzaminatora / instruktora techniki jazdy. 
Jednym z pierwszych aktów prawnych, wprowadzających obowią-
zek psychologicznych badań kierowców była Ustawa z 27 listopada 
1961 roku o Bezpieczeństwie i Porządku Ruchu na Drogach Pu-
blicznych (Dz. U. z 1961r. Nr 53, poz. 295). Wskazała ona koniecz-
ność opracowania założeń teoretycznych oraz wskazówek meto-
dycznych do przeprowadzania tychże badań. Stąd w Instytucie 
Transportu Samochodowego (ITS) w 1964r. pod redakcją H. Pawli-
kowskiej, J. Karczewskiej powstała pierwsza metodyka psycholo-
gicznych badań kierowców o tytule „Metodyka i technika badań 
psychofizjologicznej przydatności zawodowej kierowców pojazdów 

mechanicznych”. W następnych latach (1973, 1979, 2000, 2003, 
2009), w związku ze zmieniającymi się przepisami, psychologowie 
ITS zaangażowani byli w tworzenie stosownych wytycznych dla 
psychologów. Metodyki te również powstawały i publikowane były w 
ITS. W 2015 roku wydano kolejną „Metodykę badań psychologicz-
nych w zakresie psychologii transportu”, będącą rozszerzeniem 
Metodyki badań stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób 
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Metodyka ta wprowa-
dza wiele zmian w stosunku do poprzednich. 

1. AKTY PRAWNE 

1.1. Ustawa o kierujących pojazdami 

Wykonywanie psychologicznych badań w zakresie psychologii 
transportu reguluje wspomniana wcześniej ustawa o kierujących 
pojazdami. Rozdział 13 tej ustawy (art. 82-90) określa kto, kiedy i na 
jakich zasadach podlega badaniu psychologicznemu przeprowa-
dzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem. Zgodnie z w/w aktem 
prawnym psychologowie transportu wydawać mogą cztery rodzaje 
orzeczeń psychologicznych o: 
1) braku bądź istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem; 
2) braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

kierowcy; 
3) braku bądź istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym / przewożącym wartości pieniężne lub pojaz-
dem sił zbrojnych; 
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4) braku bądź istnieniu przeciwwskazań do wykonywania czynno-
ści instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdem. 
W porównaniu z poprzednimi przepisami (określonymi w usta-

wie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy), dotyczącymi grup podlegających badaniom, katalog ten 
został rozszerzony o dwa rodzaje orzeczeń (pkt 3 i 4). I tak w przy-
padku instruktora i egzaminatora wymagane badania lekarskie i 
psychologiczne, powinny być przeprowadzane pod kątem istnienia 
bądź braku przeciwwskazań do wykonywania czynności (pracy) na 
w/w stanowiskach, a nie jak dotychczas, wyłącznie pod kątem 
ewentualnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W rozdzia-
le 16 ustawa reguluje wymogi wobec osób kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi, którzy również zostali zobligowani do poddania 
się badaniom lekarskim i psychologicznym w zakresie wykonywanej 
pracy. Ponadto, zgodnie z tym aktem normatywnym, takich samych 
kwalifikacji wymaga się od kierujących przewożących wartości 
pieniężne. Ci ostatni, ze względu na fakt, że szczególne okoliczno-
ści związane z koniecznością uniknięcia napadu lub innego zagro-
żenia bezpieczeństwa przewożonego ładunku mogą stworzyć sytu-
acje zagrażającą innym uczestnikom ruchu drogowego, powinni 
wykazać się podobnymi kwalifikacjami jak kierowcy pojazdów 
uprzywilejowanych. 

Z punktu widzenia nowych grup badanych w zakresie psycho-
logii transportu ważnym aspektem jest wprowadzenie administra-
cyjnego okresu ważności wydawanych praw jazdy: 
– 15 lat – dla praw jazdy kategorii A1, A, B1, B, B+E 
– 5 lat– dla praw jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, 

D+E. 
Okres na jaki wydawane jest prawo jazdy może być w konkret-

nym przypadku krótszy, jeżeli to wynika z przedłożonego orzeczenia 
lekarskiego bądź psychologicznego. 

Zgodnie z tymi uwarunkowaniami uprawniony psycholog prze-
prowadza badanie kierowców przedłużających uprawnienia do 
kierowania pojazdem. Obligatoryjny charakter obejmuje jednak tylko 
drugą grupę (kierowców kat.: C, C1, D, D1 itd.), w przypadku waż-
ności innych uprawnień (kat. B, T, A, A2, AM itd.) uzależnione jest 
to od decyzji lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jeśli 
lekarz zdecyduje o skierowaniu kandydata lub kierowcę na badania 
psychologiczne, ten oczywiście ma obowiązek się im poddać. 

Obowiązek poddawania się badaniom odnosi się również do 
sprawców wypadku komunikacyjnego (Art. 82 w ust. 1 pkt 3), oraz 
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 

Rodzaje naruszeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowe-
go, jakie skutkują obowiązkiem poddania się badaniom psycholo-
gicznym wymienia art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących. Zgodnie 
z tymi przepisami badaniu podlega kierujący (motorowerem, pojaz-
dem silnikowym lub tramwajem), jeżeli: 
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu 

alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, 
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia 

przepisów ruchu drogowego, 
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w 

ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  
Bez zmian natomiast pozostały zapisy ustawowe dotyczące te-

go, kto i gdzie ma prawo wykonywać tego rodzaju badania.  

1.2. Ustawa o transporcie drogowym 

Drugim, podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o trans-
porcie drogowym określająca między innymi zasady podejmowania 
i wykonywania: krajowego transportu drogowego; międzynarodowe-
go transportu drogowego; niezarobkowego krajowego przewozu 

drogowego; niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogo-
wego. 

Z punktu widzenia psychologii transportu i badań psycholo-
gicznych wykonywanych w tym zakresie istotny jest rozdział 7a (art. 
39 k i m) tejże ustawy. Zgodnie z wymogami ustawodawcy, kierowca 
wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym 
przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciw-
wskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy. Badania psychologiczne, o których mowa w ustawie 
o transporcie drogowym (art. 39k ust. 1), są wykonywane w zakresie i 
na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy o kieru-
jących pojazdami, z tym, że pierwsze badanie psychologiczne jest 
wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 
potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierow-
cy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia 
okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwali-
fikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. 
Badania psychologiczne kierowców zawodowych są przeprowadza-
ne: 
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat; 

2) po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 mie-
sięcy. 

1.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań 
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób 
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 

20 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 
(Dz. U. z 2014r, poz. 937). Jest to akt wykonawczy do wspomnianej 
wyżej ustawy o kierujących pojazdami zastępujący Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psycho-
logicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku 
kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622, oraz z 2007r. Nr 178, poz. 1264). 

Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe warunki, tryb, za-
kres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie 
psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych, 
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psy-
chologicznymi w zakresie psychologii transportu oraz wzory doku-
mentów, stosowne wzory zaświadczeń o wpisie do ewidencji dla 
psychologa i do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 
psychologiczną, szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracow-
nia psychologiczna,  wysokość opłat za badanie i wpisy do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących badanie psychologiczne, ewidencji 
uprawnionych psychologów. 

Po 50 latach od wydania w ITS pierwszych wytycznych doty-
czących prowadzenia badań, Rozporządzenie określiło również 
metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa 
w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami. Stała się ona załącznikiem (załącznik nr 5) przytoczone-
go aktu wykonawczego do Ustawy. 

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian w stosunku do do-
tychczasowej pragmatyki wykonywania badań. Szczegółowo okre-
ślono zakres badania psychologicznego obejmujący: 
1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej; 
2) badania narzędziami diagnostycznymi; 
3) ocenę i opis osoby badanej pod względem: 

    a)  sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, 
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    b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych 
sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecz-
nej tej osoby,  

    c)  sprawności psychomotorycznej. 
Wszystkie te cechy i sprawności mają bardzo duże znaczenie 

dla bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Od tego bo-
wiem, czy kierowca posiada określoną wiedzę, umiejętność przewi-
dywania zdarzeń komunikacyjnych, czy charakteryzuje się opano-
waniem, szybką oceną sytuacji oraz właściwym działaniem, zależy 
jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników 
ruchu.  

Ustawodawca przyjął, iż badanie psychologiczne w zakresie 
psychologii transportu powinno przeprowadzać się w warunkach 
zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania, a 
zadaniem uprawnionego psychologa, po jego  przeprowadzeniu jest 
dokonanie  analizy   i   interpretacji   wyników   badań   oraz   prze-
kazanie  informacji zwrotnej osobie badanej. 

Rozporządzenia określa przypadki, w których psycholog ma 
prawo odmówić przeprowadzenia badania. Dotyczą one złego stanu 
zdrowia lub złego samopoczucia osoby zgłaszającej się na badanie 
(poinformowanie o tym fakcie psychologa), lub  w sytuacji gdy stan 
osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po 
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 
Obowiązkiem psychologa jest wyznaczenie nowego terminu nie-
przekraczającego 14 dni od daty poprzedniego terminu. 

Nie uległo zmianie postępowanie z dokumentacją badań psy-
chologicznych w zakresie psychologii transportu, którą jak dotych-
czas przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych 
uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewnia-
jących jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubie-
niem przez okres 20 lat. Po upływie tego okresu dokumenty są 
komisyjnie niszczone, według określonej procedury. W przypadku 
likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja przekazywana 
jest marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 
uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pra-
cownię psychologiczną. 

W związku z rezygnacją przez Ustawodawcę z przeprowadza-
nia przez psychologa badań funkcji percepcyjnych (widzenie ste-
reoskopowe, widzenie zmierzchowe / w mroku, wrażliwość na 
olśnienie), zmniejszyła się liczba pomieszczeń, jakie powinna po-
siadać pracownia. Obecnie, koniecznym jest posiadanie: 
1)       pomieszczenia przeznaczonego do badań zbiorowych i indy-

widualnych, każde o powierzchni nie mniejszej niż 12 m²; 
2) pomieszczenia o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² dla 

uprawnionego psychologa. 
Jednakże  wprowadzono możliwość połączenia pomieszczenia 

przeznaczonego do badań zbiorowych lub do badań indywidualnych 
z pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa. 

Novum, jest wprowadzenie jednej stawki opłat za badanie psy-
chologiczne w zakresie psychologii transportu w kwocie 150 zł. 
Opłata ta dotyczy zarówno badania w trybie podstawowym, jak i 
odwoławczym, a związana jest z rzeczywistym kosztem przeprowa-
dzenia badania. Ustalenie jednolitej stawki za badanie dla wszyst-
kich pracowni w kraju, pozwala na uniknięcie nieuczciwej konkuren-
cji i zaniżania ceny za badanie przez psychologów, jak również 
kładzie większy nacisk w wyborze przez badanego pracowni, na 
jakość przeprowadzenia badania, nie zaś na jego cenę. 

2. METODOLOGIA BADAŃ – NOWE OBSZARY BADAŃ 

Diagnoza psychologiczna stanowi podstawowy element pracy 
psychologa transportu. Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania 
osoby zgłaszającej się na badanie (kierowcy) w odniesieniu do 

zachowania w ruchu drogowym, bądź w przypadku instruktorów, 
egzaminatorów do wykonywania określonych czynności i na tej 
podstawie wydanie stosownego orzeczenia. 

Podstawowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi przez 
psychologów w badaniu psychologicznym w zakresie psychologii 
transportu są: ankieta, wywiad, obserwacja, testy i kwestionariusze 
oraz narzędzia aparaturowe. Wszystkie te metody pozwalają na 
weryfikację hipotez dotyczących funkcjonowania kierującego w 
związku z wykonywanymi przez niego zadaniami. Podczas diagno-
zy nie należy zapominać o jej głównym celu, a w obszarze psycho-
logii transportu jest to:  
– określenie poziomu sprawności intelektualnej i procesów po-

znawczych, w tym: sprawności spostrzegania, uwagi, rozumie-
nia sytuacji oraz antycypacji;  

– ocena osobowości, w tym: dojrzałości społecznej (rozumienie 
norm, samokontrola, przystosowanie) i emocjonalnej (radzenie 
sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i je-
go wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania); 

– ocena sprawności psychomotorycznej, w tym szybkości reakcji 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 
Szczególny nacisk w przytaczanym rozporządzeniu położony 

został na określenie metodyki przeprowadzania badań psycholo-
gicznych w zakresie psychologii transportu, w której zawarte są 
standardy przeprowadzania badań, jak i zakres metod i urządzeń 
badawczych. 

Standardy przeprowadzania badań psychologicznych wskazują 
psychologowi na stosowanie procedur diagnostycznych zróżnico-
wanych ze względu na rodzaj i cel badania; ponadto metod i narzę-
dzi diagnostycznych weryfikujących cechy i zdolności istotne dla 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców, osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, osób 
wykonujących pracę na stanowisku instruktora, egzaminatora oraz 
instruktora techniki jazdy. Podkreśla się również, co nie było do tej 
pory zapisane wprost, stosowanie testów i urządzeń diagnostycz-
nych, spełniających warunki standaryzacji (ujednolicony sposób 
posługiwania się testem), obiektywizmu (sposób obliczania, opisu, 
interpretacji wyników testu od strony formalnych zasad i reguł), 
normalizacji (procedura przekształcania wyników surowych na 
wyniki przeliczone - standaryzowane), rzetelności (miara dokładno-
ści pomiaru dokonanego za jego pomocą) i trafności (dokładność, z 
jaką test mierzy to, co ma mierzyć), w tym w miarę możliwości 
posiadających udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach 
psychologicznych kierowców oraz stosowanie procedur prowadze-
nia i interpretacji wyników badań, które są wskazane w podręczni-
kach do testów i urządzeń.  

Standardy te wskazują, iż ocena sposobu psychologicznego 
funkcjonowania badanego musi być rzetelna, kompetentna i obiek-
tywna, co oznacza, iż w sytuacji występowania okoliczności, unie-
możliwiających taką ocenę, psycholog może odmówić przeprowa-
dzenia badania. Sytuacjami takimi mogą być np. prowadzenie przez 
psychologa terapii psychologicznej danej osoby, która następnie np. 
w wyniku decyzji, zostaje skierowana do tej samej osoby na bada-
nie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Inna sytuacją 
jest badanie członka rodziny, bądź obcokrajowca nie posługującego 
się językiem polskim (o ile psycholog nie ma stosownych narzędzi 
badawczych). 

Wskazane jest także, by w przypadku wątpliwości diagnostycz-
no-orzeczniczych uprawniony psycholog weryfikował wyniki badań. 
Ustawodawca nie określa natomiast w jaki sposób ma się to odby-
wać. 

Psychologa obowiązuje kodeks etyczno-zawodowy, dlatego też 
w dokumencie, o którym mowa, wskazano jako standard stosowa-
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nie się do norm etycznych (np. niedopuszczalne jest naruszanie 
praw autorskich konstruktorów, wydawców testów psychologicznych 
w postaci stosowania kwestionariuszy, testów, arkuszy odpowiedzi 
nie będących oryginałami zakupionymi w przeznaczonym do tego 
miejscu) w tym do zasady bezstronności i należytej staranności 
prowadzonej diagnozy. A sposób informowania o wynikach badania, 
porady i zalecenia dla badanego psycholog przekazuje w sposób i 
językiem dla niego zrozumiałym. 

W zakresie metod i urządzeń badawczych, ustawodawca nie 
wskazuje konkretnych narzędzi, pozostawiając ich wybór w kompe-
tencji uprawnionego psychologa. Zaznacza jednak, iż zastosowane 
metody i urządzenia badawcze, mają pozwolić ocenić i zweryfiko-
wać zmienne mające znaczenie dla celu badania.  

Metodyka jasno precyzuje jakie elementy w ramach poszcze-
gólnych sprawności psycholog musi ocenić.  

2.1. Sprawność intelektualna i procesy poznawcze 

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w zakresie 
sprawności intelektualnej i procesów poznawczych uprawniony 
psycholog dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne pozwalające 
ustalić sprawność spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji oraz 
antycypacji. 

W stosunku do poprzednich przepisów prawa, ustawodawca 
uszczegółowił zakres badania tych sprawności, mając na uwadze, iż 
prawidłowe funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym opiera się   
na umiejętności spostrzegania zjawisk, wiązania ich w logiczną 
całość, wyciągania wniosków i podejmowania odpowiednich decyzji. 
Kierowca często na podstawie drobnych szczegółów, doświadczeń i 
wiedzy musi przewidzieć daną sytuację oraz zachowanie innych 
użytkowników drogi (antycypacja), by zaplanować własny sposób 
postępowania. Podjęcie niewłaściwej decyzji może być przyczyną 
powstania wypadku drogowego.  

Ze względu na to, iż sama inteligencja jest pojęciem bardzo 
szerokim, istnieje wiele definicji tego konstruktu. Definiuje się ją jako 
zarówno zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, zdol-
ność uczenia się, twórczego myślenia, przetwarzania informacji i 
rozwiązywania problemów, jak również jako umiejętność korzysta-
nia z poprzednich doświadczeń i sprawowania kontroli nad własny-
mi procesami poznawczymi oraz dostrzegania zależności i wycią-
gania wniosków  z własnego działania (Odachowska i in., 2015). 

Procesy poznawcze natomiast pozwalają jednostce orientować 
się w otaczającej rzeczywistości, dostarczają informacji o tym, co 
się dzieje wokół niej i w niej samej. Dzięki procesom poznawczym 
świat istniejący odbija się (odzwierciedla) w naszym mózgu, w 
naszej świadomości. Pełnią również ważną rolę w ruchu drogowym, 
biorąc udział w przetwarzaniu informacji są angażowane podczas 
każdej czynności człowieka, a co oczywiste również podczas pro-
wadzenia pojazdu (Odachowska i in. 2015). Kierujący jest zmuszo-
ny do przetwarzania ogromnej liczby informacji znajdujących się w 
zasięgu jego pola widzenia. Spostrzeganie znaków, zdarzeń, 
przedmiotów, innych uczestników ruchu w trakcie prowadzenia 
pojazdu wymaga dużej sprawności percepcyjnej. Znaczenie mają 
również procesy uwagowe (koncentracja, podzielność, przerzut-
ność), stanowiące mechanizm redukcji nadmiaru informacji, jakie w 
danym momencie docierają do człowieka. Dzięki temu spostrzega-
na jest tylko część bodźców docierających do narządów zmysłów, 
tak, aby móc uaktywnić odpowiednie informacje ze struktur pamię-
ciowych i uruchomić dalsze procesy umożliwiające odpowiednią w 
danym momencie reakcję. Liczba jednocześnie przetwarzanych 
informacji u człowieka nie jest nieograniczona, dlatego kierujący 
powinien umiejętnie selekcjonować docierające do niego podczas 
jazdy bodźce. Wykazano, iż wiele wypadków można by uniknąć, 
gdyby uwaga kierującego była skierowana w danym momencie na 

informacje istotne dla bezpieczeństwa, a nie dla dobrego samopo-
czucia kierowcy (Bąk, 2003). Proces spostrzegania, a więc odbioru 
bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych stanowi począ-
tek wieloetapowe obróbki i syntezy docierających  do mózgu infor-
macji. Skomplikowane układy bodźców docierających do poszcze-
gólnych części mózgu przez narządy zmysłowe odzwierciedlają 
fragmenty otaczającej rzeczywistości, odbieranej przez doświadcza-
jącego w określonym momencie. Jest to ważny aspekt, który należy 
brać pod uwagę podczas każdej czynności. Percepcja zazwyczaj 
umożliwia trafną ocenę sytuacji, jednak w pewnych okolicznościach, 
np. pod wpływem stresu, w specyficznych warunkach społecznych, 
bądź u osób o patologicznej, czy niestabilnej strukturze osobowości 
ocena może ulec zniekształceniu (Ucińska i In., 2012). 

2.2. Osobowość 

W zakresie oceny osobowości normy prawne określają ko-
nieczność analizy cech charakteryzujących jednostkę, ale także 
ustalenia dojrzałości społecznej (rozumienia norm, samokontroli, 
przystosowania) i emocjonalnej (radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych, zrównoważenia emocjonalnego i jego wpływu na ryzyko 
dezorganizacji zachowania).  

Pomimo, iż kwestionariusze i testy do badania osobowości sta-
nowią bogatą grupę narzędzi, to częsty problem stanowi wybranie 
właściwej teorii, na której oparto narzędzie, a co za tym idzie samej 
definicji konstruktu teoretycznego „osobowość”. 

Badacze różnych teorii pozostają niekiedy w opozycji w wielu 
sferach dotyczących osobowościowych uwarunkowań funkcjonowa-
nia człowieka oraz tego, co tak naprawdę  ma największy wpływ na 
jakość tego funkcjonowania, czy jest to sama jednostka, czy też 
sytuacja, w której zachowanie jest podejmowane, czy kieruje nią 
motywacja świadoma, czy nie do końca uświadomiona, czy czło-
wiek jest zdeterminowany biologicznie, czy też jego zachowanie jest 
intencjonalne i wreszcie, czy osobowość istnieje realnie, czy też jest 
tylko konstruktem teoretycznym, stworzonym przez badaczy na 
potrzeby opisu zachowania jednostki.  

Osobowość to całość myśli, uczuć i zachowań człowieka, mani-
festująca się w różnych sytuacjach i podlegająca określonym zmia-
nom na przestrzeni czasu (Oleś, 2003). Inna definicja natomiast 
ujmuje ją jako dynamiczną organizację wewnątrz jednostki tych 
psychofizycznych systemów, które determinują unikalne przystoso-
wanie do środowiska (Allport, 1937; za: Pervin, 2002). Określa się ją 
również jako złożoną całość myśli, emocji i zachowań, nadającą 
kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, 
osobowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów, i od-
zwierciedla działanie zarówno natury, jak i środowiska. Pojęcie 
osobowości  w tym rozumieniu obejmuje również aspekt czasowy 
funkcjonowania człowieka, zawiera bowiem wspomnienia przeszło-
ści, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i 
oczekiwania co do przyszłości (Pervin, 2002). 

Przytoczone definicje określają psychologię osobowości jako 
naukę dotyczącą całościowego funkcjonowania osoby, wskazując 
na źródła motywacji, szanse rozwoju osobistego oraz ryzyko zabu-
rzeń. Osobowość jednostki w tym ujęciu odnosi się do funkcjonal-
nych aspektów funkcjonowania. Podkreślany jest także aspekt 
poznawczy odnoszący się do wyjaśniania przyczyn zachowania, jak 
również aspekt praktyczny pozwalający na przewidywanie zacho-
wania, wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie ewentualnym 
patologiom . 

Metody służące do badania osobowości stanowią zasadniczo 
dwie podstawowe kategorie: kwestionariusze/inwentarze osobowo-
ści oraz metody/testy projekcyjne. W psychologii transportu stoso-
wane są metody badania osobowości głównie w ujęciu teorii cech, 
związane z podejściem psychometrycznym, umożliwiającym analizę 
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poszczególnych wymiarów lub czynników/cech osobowości i ich 
wpływu na zachowanie się w konkretnych sytuacjach, szczególnie w 
ruchu drogowym oraz związane z pracą w tym obszarze (Odachow-
ska i in., 2014). 

Z osobowością związane jest pojęcie temperamentu, określa-
nego jako zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowa-
nych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia 
człowieka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości 
(Buss  i Plomin, 1984). Tak rozumiany wpływa na każdą sferę życia 
ludzkiego, również na prowadzenie pojazdu. Współcześnie w litera-
turze można spotkać szereg definicji temperamentu, ale za najbar-
dziej wszechstronne, w moim mniemaniu, uznać można rozumienie 
tego pojęcia zaproponowane przez Strelaua (1993). Jego zdaniem 
temperament odnosi się do: „(...) podstawowych, względnie stałych 
czasowo cech osobowości, które manifestują się w formalnej cha-
rakterystyce zachowania (parametrach energetycznych i czaso-
wych). Cechy te występują we wczesnym dzieciństwie i są wspólne 
dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez 
wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmia-
nom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz 
niektórych czynników środowiskowych” (Strelau, 1993, s. 117). Jak 
można zauważyć, definicja ta zawiera szereg ważnych implikacji dla 
określenia specyfiki cech temperamentu. Przede wszystkim zwraca 
się w niej uwagę, iż cechy temperamentu należą do osobowości, 
stanowiąc element jej struktury. Temperament nie jest więc ani 
synonimem osobowości, ani też nie tworzy całkowicie odrębnej 
struktury. Relację między cechami temperamentu i charakteru 
należy przy tym rozumieć w ten sposób, że te pierwsze wpływają  w 
ontogenezie na kształtowanie się tych drugich, tworząc wspólnie 
strukturę decydującą o psychicznej unikatowości jednostki, określa-
ną mianem osobowości (por. Zawadzki i Strelau, 1997).   

W psychologii transportu największą popularnością cieszy się 
Regulacyjna Teoria Temperamentu łącząca w sobie najważniejsze 
dotychczasowe teorie oraz dane empiryczne. Zorientowana jest na 
osoby dorosłe i należy do teorii przyczynowych, postulujących 
wielowymiarową strukturę temperamentu. Zakłada ona, że tempe-
rament przejawia się we wszystkich rodzajach zachowań człowieka 
(Strelau, 1998). Nie bez przyczyny właśnie na niej oparto się przy 
analizie zachowań kierowców podczas prowadzenia pojazdu. Stre-
lau w swojej teorii temperamentu bowiem zwraca uwagę na gospo-
darkę energetyczną zasobami człowieka. Wyodrębnił dwa podsta-
wowe poziomy, na których przejawia się temperament, oraz po-
szczególne wymiary charakteryzujące każdy z poziomów. Dwa 
podstawowe poziomy to: energetyczny, w którego skład wchodzą te 
cechy, które są odpowiedzialne za gromadzenie i rozładowywanie 
zmagazynowanej energii, drugi poziom natomiast przejawia się w 
postaci formalnych cech zachowania. Na pierwszym poziomie 
wyróżnić można reaktywność emocjonalną, wywodząca się z siły 
procesu pobudzenia. Wymiar ten przejawia się we wrażliwości 
(zmysłowej i emocjonalnej) na jednym krańcu oraz wydolności 
(wytrzymałości na działanie silnej stymulacji) na drugim. Osoby 
wysokoreaktywne (typ słaby wg Pawłowa) charakteryzuje duża 
wrażliwość, czyli łatwość reagowania intensywnymi emocjami, 
głównie nieprzyjemnymi i mała wydolność. Takie osoby można w 
pewnym uproszczeniu opisać jako ceniące sobie spokój. Osoby 
niskoreaktywne (typ silny według Pawłowa) charakteryzują się małą 
wrażliwością i dużą wytrzymałością. Wymiar ten jest ściśle połączo-
ny z następnym. Reaktywność bowiem, zdaniem Strelaua wyznacza 
nasze indywidualne zapotrzebowanie na ilość stymulacji, jaką mu-
simy sobie dostarczyć, ażeby sprawnie działać. Umożliwia to na-
stępny wymiar – aktywność. Ta cecha temperamentu odnosząca się 
do częstości i intensywności działań jednostki, to tendencja do 
podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej lub do 

zachowań dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej. Zmiany w 
aktywności doprowadzają do zwiększenia bądź zmniejszenia warto-
ści stymulacyjnej zachowania jednostki i sytuacji zewnętrznych. 
Osoba wysokoreaktywna z racji dużej wrażliwości i małej wytrzyma-
łości, mając niskie zapotrzebowanie  na stymulacje, będzie tak 
modyfikowała swoją aktywność, żeby zapewnić sobie tylko tę nie-
wielką ilość niezbędną do dobrego samopoczucia. Osoba niskore-
aktywna z powodu niskiej wrażliwości i dużej wytrzymałości będzie 
miała duże zapotrzebowanie na stymulację. Będzie efektywnie 
funkcjonować, gdy zapewni sobie, poprzez swoją aktywność, odpo-
wiedni dopływ stymulacji. Zrobi to, podejmując aktywność przyno-
szącą zwrotnie dużą dawkę stymulacji  np. uprawiając sporty eks-
tremalne, czy prowadząc samochód w sposób ryzykowny. Tego 
rodzaju działania umożliwiają zaspokojenie indywidualnej potrzeby 
stymulacji. Warto dodać, iż istnieją dwa typy aktywności. Pierwszy 
nazywany jest „aktywnością pośrednią” i polega na gotowości do 
takich działań, które umożliwią dostarczenie lub uniknięcie stymula-
cji pochodzącej z zewnątrz organizmu. Drugi z kolei, zwany „aktyw-
nością bezpośrednią”, polega na gotowości do podejmowania dzia-
łań, które same w sobie są źródłem stymulacji (Strelau, 1998). 

Drugi poziom, na którym przejawia się temperament w postaci 
formalnych cech zachowania składa się z aspektów takich jak: 
żwawość, perseweratywność, wrażliwość sensoryczna i wytrzyma-
łość. Żwawość, jako tendencja do szybkiego reagowania i utrzymy-
wania wysokiego tempa aktywności odnosi się do łatwej zmiany z 
jednego zachowania (reakcji) w inne, odpowiednio do zmian w 
otoczeniu. Perseweracja to tendencja do kontynuowania  i powta-
rzania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca (sytuacji), który 
to zachowanie wywołał. Kolejny aspekt, jakim jest wrażliwość sen-
soryczna odnosi się do reagowania na bodźce zmysłowe o małej 
wartości stymulacyjnej, wytrzymałość natomiast definiowana jest 
jako zdolność do adekwatnego reagowania  w sytuacjach wymaga-
jących długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności i/lub w 
warunkach silnej stymulacji zewnętrznej. Cechy te pośredniczą 
m.in.w dwóch ważnych procesach związanych ze sprawnym reali-
zowaniem zadań, utrzymywaniem optymalnego poziomu aktywacji i 
zapewnieniem optymalnego poziomu stymulacji (Eliasz, 1981). 
Wszystkie te aspekty wydają się mieć niebagatelne znaczenie w 
przypadku zachowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. 

Brak możliwości efektywnej regulacji stymulacji w przypadku 
długotrwałej rozbieżności między poziomem reaktywności jednostki 
a wartością stymulacyjną zachowania i/lub sytuacji, w których jed-
nostka funkcjonuje, prowadzi  do ukształtowania się temperamen-
talnego czynnika ryzyka (TCR), prowadzącego do różnych zaburzeń 
zachowania. Twórca TCR określa tym mianem każdą cechę tempe-
ramentalną lub zespół takich cech, które w interakcji z innymi inten-
sywnie, w sposób ciągły lub powtarzający się działającymi czynni-
kami zwiększają ryzyko pojawienia się zaburzeń zachowania 
względnie patologii, może również sprzyjać kształtowaniu się oso-
bowości nieprzystosowanej (Strelau, 2001). Konfiguracja pewnych 
cech temperamentalnych w połączeniu z niektórymi czynnikami 
zewnętrznymi, zdaniem Strelaua, może być uważana  za czynnik 
ryzyka. Miarę TCR stanowi stosunek prawdopodobieństwa, z jakim 
u osób posiadających określone cechy temperamentu pojawią się, 
w przypadku obecności pewnej zmiennej, np. stresora, zaburzenia 
zachowania. Podczas kierowania pojazdem kierowca jest narażony  
na różnego rodzaju czynniki stresogenne, począwszy od koniecz-
ności wnikliwej obserwacji drogi i innych użytkowników ruchu, skoń-
czywszy na czynnikach mających bezpośredni wpływ na kierowcę, 
takich jak pośpiech czy zdenerwowanie i inne czynniki stresogenne. 
Wszystkie one mogą mieć wpływ na zaburzenia zachowania w 
przypadku, gdy określone czynniki temperamentu stanowią jedno-
cześnie temperamentalny czynnik ryzyka (Strelau, 2001). 
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Istnieją badania wskazujące, iż ludzie o poszczególnych typach 
temperamentu mogą mieć różne predyspozycje do świadomego lub 
mniej świadomego prowokowania niebezpiecznych zachowań 
podczas jazdy. Czynnikiem ryzyka wypadków jest duża aktywność i 
potrzeba stymulacji, dlatego osoby charakteryzujące się takimi 
cechami mają tendencję do podejmowania działań prowadzących  
do niebezpiecznych sytuacji na drodze (Odachowska, 2015).  

Czynnik temperamentalny ma swoje uwarunkowania w gene-
tyczne i jako poziom cech podlega najmniejszym zmianom, zatem 
istotną kwestię stanowi ich znajomość oraz umiejętność określania 
własnych słabych i mocnych stron. W tym zakresie nieodzownym 
czynnikiem jest, podkreślana przez ustawodawcę, dojrzałość spo-
łeczna i emocjonalna. 

Dojrzałość rozumie się jako pewien idealny wzorzec lub też ja-
ko proces przemian, będący realizowaniem tego wzorca. W tym 
drugim rozumieniu dojrzałość, to umiejętne kierowanie sobą (Płu-
żek, 1994). Dojrzałość społeczna oznacza, iż człowiek może rozpo-
cząć samodzielne życie na własną odpowiedzialność, w sposób 
oczywisty zatem wiąże się to z osiągnięciem pełnoletniości pod 
względem prawnym, czyli ukończeniem 18 lat. Drugim kryterium 
dojrzałości społecznej jest utrzymywanie się z własnych zasobów, a 
więc zdobycie wykształcenia i rozpoczęcie pracy zawodowej. Trze-
cim ważnym kryterium dojrzałości społecznej jest odpowiednio 
rozwinięta samodzielność psychiczna oraz poczucie odpowiedzial-
ności, która wiąże się ze zdolnością do podejmowania odpowie-
dzialnych decyzji. Ten trzeci aspekt jest najistotniejszy 
z psychologicznego punktu widzenia, świadczy o gotowości do 
uczestniczenia w życiu społecznym z pełną odpowiedzialnością za 
dokonywane wybory. I ten właśnie aspekt jest najważniejszy w 
diagnozie prowadzonej przez psychologa transportu. W szczegól-
ności w kontekście wyborów dokonywanych podczas prowadzenia 
pojazdu lub wykonywania określonych czynności. 

W sposób oczywisty z dojrzałością wiąże się odpowiednie do 
wieku postępowanie. Nie można oczekiwać od młodego stażem i 
wiekiem kierowcy odpowiedzialności i doświadczenia kierowcy z 
długoletnim stażem, co nie oznacza, że nie należy oczekiwać od-
powiedzialności w ogóle. Ten właśnie aspekt jest jednym z kluczo-
wych elementów świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

W przypadku dojrzałości emocjonalnej, podobnie jak społecz-
nej, istnieje zbliżony problem definicyjny. Wielu badaczy zaznacza, 
iż dookreślenie tego konstruktu wydaje się wręcz niemożliwe (Dod-
ge, 1989 za: Strus, 2012). Między innymi z tego powodu trudności 
definicyjnych konstrukt dojrzałość emocjonalna jest współcześnie 
rzadko używany w literaturze psychologicznej, chociaż jeszcze pół 
wieku temu był dość popularny, a efektem rozważań było tworzenie 
narzędzi mierzących tę właściwość w rozumieniu „wieku uczucio-
wego” analogicznie do wieku umysłowego (Łapińska, Żebrowska, 
1982, s. 720). Obecnie coraz częściej zauważa się, iż dojrzałość 
jest konstruktem uzależnionym od punktu odniesienia, a jako pewnik 
można przyjąć jedynie to, iż jednostka dojrzała emocjonalnie charak-
teryzować się powinna pewną równowagą, a zatem zdolnością kon-
trolowania swoich przeżyć oraz adekwatnych reakcji w stosunku do 
ważności zdarzeń. Balans ten świadczy także o stabilności i odpor-
ności psychicznej. Dojrzała emocjonalnie osoba w tym rozumieniu 
umie określić własne potrzeby oraz posiada odpowiedni stosunek 
do podstawowych obowiązków. 

Dojrzałość emocjonalna nie przejawia się zatem brakiem nega-
tywnych uczuć lub odczuwaniem emocji w sposób mniej intensyw-
ny, przejawia się natomiast w świadomości stanów emocjonalnych 
oraz w umiejętności właściwej kontroli afektywnej w sytuacji takiej 
potrzeby. Cecha ta przejawiać się także będzie w takim panowaniu 
nad emocjami, aby ich wpływ na jednostkę oraz innych nie był 
destrukcyjny. W życiu człowieka mogą się zdarzać sytuacje wywołu-

jące silne, często negatywne, emocje, ale dojrzała jednostka powin-
na posiadać umiejętność moderowania swoim zachowaniem w taki 
sposób, aby frustracja nie przerodziła się w agresję wobec innych i 
nie stała się przyczyną nieakceptowanych zachowań. Dojrzałość 
emocjonalna przejawia się przede wszystkim skutecznym sposo-
bem radzenia sobie z negatywnymi uczuciami pojawiającymi się w 
sytuacjach trudnych oraz umiejętnością zaakceptowania własnej 
słabości. 

2.3. Sprawność psychomotoryczna 

W przypadku sprawności psychomotorycznej zakres badań, 
zgodnie z nowym aktem prawnym, został ograniczony do dwóch 
podstawowych elementów, mających istotny wpływ na  bezpieczeń-
stwo kierującego oraz innych użytkowników drogi. Psycholog w tym 
zakresie powinien dobrać takie narzędzia, które umożliwiają okre-
ślenie szybkości i adekwatność reakcji oraz sprawdzenie koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej.  Do badania wykorzystuje się urządzenia 
aparaturowe, które na przestrzeni lat doczekały się wielu różnych 
alternatyw. Coraz częściej w badaniach sprawności psychomoto-
rycznej wykorzystuje się komputery i ekrany dotykowe.  

Szybkość i adekwatność reakcji to nic innego jak czas reakcji. 
Pierwszym, który użył tego terminu (1983 rok) był austriacki fizjolog 
Zygmunt Eksner. Określił go jako: „…czas niezbędny do tego, żeby 
świadomym wizerunkiem odpowiedzieć na jakieś wrażenia” (za 
Bołoban, 2009, s. 248).  

Czas reakcji to czas, w którym system lub obiekt odpowiada 
reakcją na nadany sygnał. Inaczej mówiąc, jest to czas jaki mija od 
zadziałania bodźca do momentu zapoczątkowania ruchu. Czas 
reakcji można ogólnie podzielić na trzy etapy (fazy):  
1. Czas spostrzegania (percepcji) – związany z dostrzeżeniem 

bodźca, 
2. Czas rozpoznania przeszkody i podjęcia decyzji można ująć w 

formule: 
3. Czas reakcji fizycznej / czas motoryczny  - określa się jako 

interwał zachodzący między zapoczątkowaniem ruchu (pobu-
dzenie mięśni, zmiana ich napięcia, zapoczątkowanie związany 
w wykonaniem fizycznej reakcji na bodziec, a jego zakończe-
niem), jest zależny głównie od rodzaju manewru, który należy 
wykonać (Unarski, 2002).  
W psychologii wyróżnia się najczęściej czas reakcji prostej, 

gdzie danemu bodźcowi odpowiada jedna określona odpowiedź 
ruchowa, oraz czas reakcji złożonej związany ze zwiększeniem 
ilości informacji napływających do Centralnego Układu Nerwowego, 
który musi je odpowiednio selekcjonować (Bałoban, 2009). 

Celem badania czasu reakcji jest ocena szybkości i równo-
mierności reakcji psychofizycznej badanego na wybrane bodźce. Im 
krótszy czas reakcji, tym zakłada się większą sprawność kierowcy. 

Równie ważną, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest koor-
dynacja wzrokowo - ruchowa, czyli czynność psychiczna odbywają-
ca się na poziomie podświadomym angażująca układ wzrokowy i 
ruchowy. Polega na sprawnym i dokładnym przekazywaniu wrażeń 
i spostrzeżeń do wykonawczego układu ruchowego. Klasycznym 
przykładem jest reakcja zachodząca pomiędzy bodźcem wzroko-
wym a ruchem wykonawczym ręki. Chodzi o to, jak szybko i jak 
dokładnie mózg przetworzy to, co zobaczą oczy, i podejmie decyzję, 
jaki ruch ma wykonać ręka.  

2.4. Diagnoza dodatkowych funkcji 

Uprawniony psycholog, jeżeli wymaga tego realizacja celu ba-
dania dokonuje diagnozy: 
1) cech osobowości mających wpływ na powstrzymanie się od 

prowadzenia pojazdu po alkoholu lub innych substancji psycho-
aktywnych; 
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2) zaburzeń emocjonalnych pourazowych; 
3) deficytów poznawczych; 
4) szczególnych predyspozycji wskazanych dla instruktorów, eg-

zaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i osób 
wykonujących zawód kierowcy”. 
Każdy z tych obszarów jest niezwykle istotny z punktu widzenia 

bezpieczeństwa na drodze.  
Nietrzeźwi kierowcy to jedno z największych zagrożeń dla bez-

pieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Prowadzenie pojazdu 
poprzedzone spożyciem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie 
zarówno dla samego kierowcy, jego pasażerów oraz dla innych 
współużytkowników dróg.  

Zaburzenia emocjonalne pourazowe z kolei dotyczą szczegól-
nie uczestników wypadków drogowych (sprawców, ofiar). Niektóre 
badania wykazują, że niemal u jednej piątej ofiar wypadków można 
zdiagnozować ostrą reakcję stresową, zaś jedna czwarta wykazuje 
problemy psychiczne w okresie roku od zdarzenia (Bryant i in., 
2003; Mayou i in., 2001). Symptomy takie jak lęk, czy unikanie 
sytuacji przypominających traumatyczne zdarzenie (np. niechęć do 
jazdy samochodem itp.), poczucie dyskomfortu, nawracające nie-
chciane wspomnienia czy sny o wypadku, w sposób dysfunkcjonal-
ny wpływają na ogólny stan psychiczny czy funkcjonowanie zawo-
dowe i pozazawodowe takich osób.  

Deficyty poznawcze u kierowcy również mogą powodować za-
grożenie na drodze, stąd wykorzystuje się dodatkowe metody, 
szczególnie w przypadku starszych kierowców, które będą mogły 
odpowiednie hipotezy zweryfikować. 

Ponieważ praca instruktora, egzaminatora, kierowcy pojazdu 
uprzywilejowanego w ruchu i przewożącego wartości pieniężne, jak 
również osoby wykonującej zawód kierowcy wiąże się z  wysokim 
poziomem podejmowanego ryzyka, tym grupom kierujących stawia-
ne są bardzo wysokie wymagania, zarówno w zakresie poziomu 
umiejętności i możliwości psychofizjologicznych, jak też pod wzglę-
dem posiadania specyficznych cech osobowości. 

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest usu-
nięcie z Rozporządzenia oceny przez psychologów funkcji wzroko-
wych: widzenia stereoskopowego, widzenia zmierzchowego (widze-
nia  w mroku), wrażliwości na olśnienie. Badanie funkcji wzroko-
wych, w całości, przeszło w kompetencje specjalistów – lekarzy. 
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie badań psycho-
logicznych, zmieniono rozporządzenie w sprawie badań lekarskich  
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie 
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r., poz. 949). Roz-
porządzenie to dopuszcza, by uprawniony lekarz mógł skierować 
osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjaliza-
cję w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić 
przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. 

Ponieważ praca instruktora, egzaminatora, kierowcy pojazdu 
uprzywilejowanego w ruchu i przewożącego wartości pieniężne, jak 
również osoby wykonującej zawód kierowcy wiąże się z  wysokim 
poziomem podejmowanego ryzyka, tym grupom kierujących stawia-
ne są bardzo wysokie wymagania, zarówno w zakresie poziomu 
umiejętności i możliwości psychofizjologicznych, jak też pod wzglę-
dem posiadania specyficznych cech osobowości. 

PODSUMOWANIE 

Współcześnie dostrzega się coraz większą rolę psychologii w 
rozwiązywaniu współczesnych problemów związanych z zagroże-
niem uczestników ruchu drogowego. Psychologia transportu jest 
rodzajem profilaktyki w zakresie kolizji i wypadków, która koncentru-

je się na badaniu zachowania kierowców i procesów psychicznych 
leżących u podstaw tego zachowania (Ucińska, Tokarczyk, 2012). 

Praca psychologa transportu jest jednym z nielicznych obsza-
rów działalności psychologicznej, która jest unormowana prawnie  i 
zawiera stosunkowo jasne wytyczne dotyczące wykonywania dia-
gnozy. Podobne uwarunkowania dotyczą prowadzonych w myśl 
ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni amunicji (Dz. U. z 1999r., 
Nr 53, poz. 549  z późn. zm.). 

Zmiana regulacji prawnych dotyczących pracy psychologa 
transportu położyła większy nacisk na metody kwestionariuszowe 
przy jednoczesnej analizie wskaźników psychomotorycznych (czas 
reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa). Warto w tym miejscu 
podkreślić istotną kwestię, dotyczącą tych narzędzi, a mianowicie 
ich samoopisowy charakter. O tej właściwości należy pamiętać 
szczególnie w przypadku prowadzenia diagnozy psychologicznej na 
ich podstawie. Wiele analiz wskazuje na wady tych narzędzi, głów-
nie z uwagi na fakt, iż osoba poddana badaniu stanowi jednocze-
śnie jedyne źródło informacji (Łuczak, 2001; Tarnowski, Fronczyk, 
2009; Stemplewska-Żakowicz, 2009). Psycholog powinien brać pod 
uwagę bardzo ważne narzędzia, jakimi są wywiad i obserwacja, 
pamiętając, że docelowym zadaniem diagnozy jest w miarę precy-
zyjnie przewidzieć zachowanie człowieka, znając wszystkie istotne 
zmienne, które je determinują, a w przypadku psychologa transportu 
przewidzieć tendencje do określonego zachowania człowieka w 
ruchu drogowym oraz ewentualne skutki tych działań. 
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Psychological test of drivers – new condition  
in the context of regulatory changes 

Psychological tests of drivers play an important role in 

the road safety system. Their legal basis is Vehicle Drivers 

Act, The Law on Road Transport and appropriate regulation. 

These psychological research carrying out in diverse groups 

of drivers:  all persons performing mobile road transport, 

drivers of privileged vehicles or those carrying monetary 

values, candidates for driving instructors, examiners and the 

people working in these professions. They also include of-

fenders in road accidents as a result of which other people 

died or were injured, drivers who exceed 24 penalty points 

received for violation of the traffic laws and vehicle drivers 

in a state of intoxication, under the influence of alcohol or 

substance acting similarly to alcohol. Psychological tests are 

designed to eliminate those drivers from road traffic, whose 

psychical condition (mental abilities, attributes, personality) 

cannot guarantee proper behaviour on the road. In the case 

of the high-risk drivers, psychological tests have to answer 

the question about the relationship between driver behavior 

(mental efficiency) and causes a traffic accident, or making 

risky behaviors (eg. the violation of traffic regulations). The 

psychologist, based on test results has to predict possible 

dangerous driving behavior and prevent him through the 

elimination (in the case of clear contraindications) or by 

psychoeducation and gives driver a specific knowledge about 

its efficiency and individual mechanisms functioning in traf-

fic. This paper discusses legal and methodological basis 

psychological testing of drivers and history of changes in 

recent years.  
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