




Codziennie odbieramy informacje o wypadkach drogo-
wych i ich ofiarach, więc po pewnym czasie powszednieją 
nam na tyle, że po prostu już ich nie zauważamy. Trwa to do 
chwili gdy nagle kolejny wypadek dotknie nas bezpośrednio 
lub kogoś nam bliskiego, bądź znajomego. Wówczas szuka-
my wyjaśnienia przyczyn rozważając to w kategoriach „przy-
czyna – skutek”. Trudno wskazać jedną przyczynę w danym 
zdarzeniu. Zawsze na jego zaistnienie ma wpływ kilka różnych 
okoliczności, z których wskazuje się tę najistotniejszą. Produ-
cenci pojazdów prześcigają się w wyszukiwaniu i konstru-
owaniu różnych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. 
Jak wskazuje jednak  rzeczywistość człowiek zrobi wiele, aby 
z nich nie skorzystać. 

Dane statystyczne pozwalają stwierdzić, że zdecydowana 
większość wypadków nie jest spowodowana nieznajomością 
zasad i przepisów drogowych. Generalną przyczyną wypad-
ków jest brak poszanowania norm prawnych wynikających 
z tych przepisów czego przejawem jest lekceważenie przez 
uczestników ruchu znaków i sygnałów drogowych oraz brak 

subiektywnego odczucia zagrożenia wypadkami tzn. nikt nie 
dopuszcza do siebie myśli, że sam może stać się sprawcą lub 
ofiarą wypadku. 

Panuje przekonanie, że człowiek najlepiej uczy się  na wła-
snych błędach, ale w wielu sytuacjach, zwłaszcza na drodze 
należy wykorzystywać doświadczenia innych i nie dopusz-
czać, aby uczyły nas tylko nasze błędy.
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> prawie co czwarty wypadek spowodowany jest przez nie-
uwagę związaną z używaniem telefonu podczas prowadze-
nia pojazdu. Szacuje się,  iż w 2015 roku ok. 8940 wypadków 
było spowodowanych korzystaniem z telefonu komórkowe-
go podczas jazdy1, 
>  przy stężeniu 0,5 promila alkoholu u kierującego pojaz-
dem pojawiają się błędy związane z takimi manewrami jak: 
hamowanie, przejazd między dwoma samochodami, parko-
wanie czy skręcanie, natomiast przy stężeniu powyżej 0.5 
promila alkoholu we krwi prawdopodobieństwo popełnie-
nia powyższych błędów wzrasta od 25% do 35%. Przy stęże-
niu powyżej 0.8 promila kierowca w ruchu drogowym po-
woduje realne zagrożenie, a jego zdolność do prowadzenia 
pojazdu ulega radykalnemu obniżeniu2,
> badania przeprowadzone przez naukowców w Danii pokazu-
ją, iż kierowca który prowadzi pojazd, w którym temperatura 
przekracza 27 stopni ma znacznie ograniczoną zdolność prawi-
dłowych reakcji. Czynnik taki wydłuża reakcję o 22% w stosunku 
do sytuacji w której temperatura osiąga 21 stopni3.
 W Polsce, jak wynika z danych Komendy głównej Policji 
w roku 2015 odnotowano 549 kolizji lub wypadków spowo-
dowanych zmęczeniem lub zaśnięciem za kierownicą, co sta-
nowi 2 % wszystkich zdarzeń drogowych. W wypadkach tych 
śmierć poniosło 85 osób, a 864 zostało rannych4. 

1 http://www.policja.pl/pol/filmy/37698,Kampania-spoleczna-quotNie-przydzwon-za
-kierownicaquot-spot.html. 
2  http://psychologpodhale.pl/pl/392/0/male-piwo-duzy-problem.html.  
3 (http://fordokiemkobiety.pl/opozniony-czas-reakcji-kierowcy-w-rozgrzanym-samo-
chodzie  03.08.2016). 
4 „Wypadki drogowe w Polsce 2015 roku”, Komenda Główna Policji, Warszawa 2016 s. 25. 




















