
Dobrze prosperujàce przedsi´biorstwa w∏àczajà do swojej
polityki jakoÊci bezpieczeƒstwo na drogach

Ka˝dego roku w Unii Europejskiej w wypadkach drogowych ginie
oko∏o 800 kierowców ci´˝arówek, co sprawia, ˝e zawód kierowcy
ci´˝arówki nale˝y do zawodów niebezpiecznych2). Wszyscy pracow-
nicy, w tym pracownicy transportu drogowego, majà prawo do pra-
cy bezpiecznej i nienaruszajàcej ich zdrowia.
Wypadki majà tak˝e wp∏yw na koszty przedsi´biorstwa. Ogólnie bio-
ràc, firmy prowadzàce polityk´ bezpieczeƒstwa drogowego zmniej-
szajà swoje koszty operacyjne. Ponadto, wypadki na drogach
z udzia∏em ci´˝arówek psujà wizerunek i zmniejszajà publiczne
uznanie dla transportu drogowego.
Zatem, aby ograniczyç ryzyko dla kierowców, niezb´dne jest aktyw-
ne zaanga˝owanie si´ przedsi´biorstw zwiàzanych z ruchem drogo-
wym na rzecz bezpieczeƒstwa na drogach.

Kwestie bezpieczeƒstwa pracy

Europejskie podejÊcie do zagadnieƒ bhp uwzgl´dnia szacowanie ry-
zyka i stosowanie Êrodków zapobiegawczych, nadajàc priorytet li-
kwidacji zagro˝eƒ u ich êród∏a. Zasady te nale˝y zastosowaç tak˝e
do wprowadzenia planu prewencji w zakresie bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia kierowców na drogach. Plan ten powinien
uwzgl´dniaç pojazdy i ich wyposa˝enie, dzia∏ania operacyjne oraz
pracowników. Nale˝y prowadziç rejestr wydarzeƒ wypadkowych.
Rejestr ten mo˝na analizowaç w ramach szacowania ryzyka, co po-
zwoli na podj´cie najlepszych Êrodków zaradczych.
W szczególnoÊci plan prewencji powinien obejmowaç:
n ustalenie przedstawiciela odpowiedzialnego za bezpieczeƒstwo

w firmie
n konsultacje z pracownikami oraz wewn´trzny system komuniko-

wania, umo˝liwiajàcy pracownikom przedstawienie w∏asnych ko-
mentarzy i sugestii

n specyficzne szkolenie dla pracowników, w szczególnoÊci dla kie-
rowców

n dzia∏ania zmierzajàce do poprawy bezpieczeƒstwa pracowników
na drogach

n utrzymywanie ci´˝arówek i ich wyposa˝enia w nale˝ytym stanie
n zapewnienie zgodnoÊci z przepisami drogowymi i kodeksem dro-

gowym, w tym z wymaganiami dotyczàcymi u˝ywania tachogra-
fów i planowania czasów jazdy.

Szczegó∏owe dyrektywy i przepisy zwiàzane z transportem drogo-
wym uwzgl´dniajà Êrodki do nadzorowania czasu jazdy, u˝ywania
sprz´tu do rejestrowania, kontroli pojazdów i prawa jazdy.

Kwestie bezpieczeƒstwa w relacjach biznesowych

Przedsi´biorstwa mogà wykorzystywaç kwestie bezpieczeƒstwa tak-
˝e do prowadzenia swojej dzia∏alnoÊci gospodarczej, np. poprzez:
n zapewnienie, ˝e klienci b´dà Êwiadomi zaanga˝owania firmy

w problematyk´ bezpieczeƒstwa na drogach, a tak˝e zach´canie
ich do g∏´bszego zainteresowania tà problematykà. Nale˝y unikaç
jakichkolwiek ust´pstw, które mogà negatywnie wp∏ynàç na bez-
pieczeƒstwo drogowe, jak np. wprowadzanie zmian do czasów
jazdy i czasów oczekiwania lub zgoda na przecià˝anie pojazdów

n w∏àczenie procedur bezpieczeƒstwa drogowego do innych obsza-
rów zarzàdzania, jak np. certyfikaty jakoÊci, promocje rynkowe
i uzyskiwanie z nich korzyÊci komercyjnych.

Wspó∏praca z w∏adzami lokalnymi

Przedsi´biorstwa transportowe mogà zaprezentowaç swojà specja-
listycznà wiedz´ i umiej´tnoÊci poprzez tworzenie norm dla swoich
pracowników i promowanie ulepszeƒ na rzecz bezpieczeƒstwa dro-
gowego w miejscu prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Istotne znaczenie ma wspó∏praca z lokalnymi w∏adzami na rzecz po-
prawy bezpieczeƒstwa i tworzenie planu bezpieczeƒstwa, uwzgl´d-
niajàcego kwesti´ bezpieczeƒstwa na drogach lokalnych. Nale˝y
podjàç inicjatyw´ i wskazywaç wszelkie problemy oraz propozycje
poprawy bezpieczeƒstwa drogowego.
Kierowcy mogà równie˝ wykorzystaç swojà specjalistycznà wiedz´
i znajomoÊç problematyki, anga˝ujàc si´ w publicznà prac´ na rzecz
ulepszania systemów dróg, znaków i sygnalizacji, informacji publicz-
nej oraz edukacji dzieci i m∏odzie˝y.
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Zapobieganie wypadkom drogowym z udzia∏em ci´˝arówek1)

Bezpieczeƒstwo na drogach nale˝y do priorytetów w polityce transportowej Unii Europejskiej.
Chocia˝ za bezpieczeƒstwo na drogach wspólnie odpowiadajà w∏adze publiczne, przedsi´biorstwa i spo∏eczeƒstwo,

to jednak pierwszorz´dnà rol´ powinny wziàç na siebie przedsi´biorstwa i ich pracownicy.
W niniejszej publikacji przedstawiono w zarysie niektóre podstawowe zasady dobrej praktyki w sektorze transportu drogowego.

18

Lista kontrolna z przyk∏adami dobrych praktyk
dla pracodawców

n Ustanowiç i sformu∏owaç na piÊmie polityk´ bezpieczeƒstwa
i instrukcje dla etatowych kierowców oraz zatrudnianych
kierowców Êwiadczàcych us∏ugi przewozowe na w∏asny
rachunek.

n Zapewniç pasy bezpieczeƒstwa dla kierowcy i ka˝dego pasa˝era,
wymagane w czasie jazdy.

n Zakupiç pojazdy wyposa˝one w najlepsze systemy ochrony,
w szczególnoÊci: pasy bezpieczeƒstwa i poduszki powietrzne,
ekrany ochronne za siedziskiem kierowcy, hamulce z systemem
zapobiegajàcym blokowaniu (np. ABS), urzàdzenia zabezpie-
czania ∏adunku, wyposa˝enie eliminujàce strefy martwego
widzenia ze stanowiska kierowcy pojazdu, itd.

n Ustaliç procedury zapewniajàce utrzymywanie pojazdów w nale-
˝ytym stanie.

n Ustaliç harmonogram pracy, który zapewni kierowcom wystar-
czajàco du˝o czasu na zastosowanie si´ do ograniczeƒ pr´dko-
Êci na drogach i wyeliminuje koniecznoÊç jazdy w godzinach
szczytu. JeÊli w pojazdach zainstalowano ograniczniki pr´dkoÊci,
nale˝y kontrolowaç, czy ktoÊ przy nich nie manipulowa∏.

n Przy ustalaniu harmonogramu pracy nale˝y braç pod uwag´ po-
god´ i z∏e warunki na drogach.

n Ustaliç bezpieczne trasy, najlepiej po autostradach.
n Monitorowaç i kontrolowaç godziny jazdy samochodów

i zwa˝aç, by by∏y one zgodne z zalecanymi ograniczeniami
i przepisami prawnymi.

n ¸adowanie mo˝e powodowaç zm´czenie. JeÊli to mo˝liwe,
przy za∏adunku i roz∏adunku pojazdu nale˝y korzystaç z wyszko-
lonego personelu, innego ni˝ kierowcy. Nale˝y zaplanowaç okre-
sy odpoczynku dla kierowców, którzy muszà uczestniczyç
w za∏adunku i roz∏adunku.

n Zatrudniaç kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Nale˝y
sprawdzaç ich prawo jazdy i doÊwiadczenie zwiàzane z ich
kategorià prawa jazdy. Nale˝y równie˝ sprawdziç, czy spe∏niajà
wymagania zwiàzane z dopuszczeniem do pracy.

n Zadbaç o w∏aÊciwe przeszkolenie kierowców w zakresie praktyk
bezpiecznej jazdy, sprawdzenie bezpieczeƒstwa pojazdów,
w∏aÊciwe wykorzystanie Êrodków bezpieczeƒstwa pojazdów,
stosowanie si´ pracowników do zasad bezpieczeƒstwa
za∏adunku i roz∏adunku. Nale˝y zaplanowaç szkolenia aktuali-
zujàce zdobyte wiadomoÊci, a tak˝e odprawy po∏àczone
z instrukta˝em.

n Prowadziç przejrzystà polityk´ kontrolowania spo˝ycia alkoholu
i nadu˝ywania innych Êrodków.

n Zadbaç, aby telefony komórkowe by∏y u˝ywane przez pracow-
ników we w∏aÊciwy sposób.

n W ramach wewn´trznego programu bezpieczeƒstwa
przystosowaç si´ do wszelkich lokalnych przepisów i kodeksu
drogowego. Nale˝y braç udzia∏ w tworzeniu tych przepisów.

n JeÊli przedsi´biorstwo wspó∏pracuje z kierowcami, którzy sà w∏a-
Êcicielami swoich pojazdów, nadal mo˝e okreÊlaç normy doty-
czàce utrzymywania pojazdów w nale˝ytym stanie, funkcji bez-
pieczeƒstwa, u˝ywania pasów bezpieczeƒstwa, szkoleƒ
i wymiany doÊwiadczeƒ itd. Harmonogramy jazdy, trasy itd. oraz
procedury bezpieczeƒstwa cz´sto pozostajà pod bezpoÊrednià
i poÊrednià kontrolà przedsi´biorstwa.1) Niniejsza publikacja nie zawiera wymagaƒ odnoÊnie do transportu towarów niebezpiecznych

2) Europejska baza danych CARE dotyczàca wypadków drogowych
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Kierowcy ci´˝arówek sà równie˝ specjalistami z zakresu
bezpieczeƒstwa drogowego

Wypadki z udzia∏em ci´˝arówek mogà mieç niezmiernie ci´˝kie nast´pstwa

Paƒstwa w∏asne bezpieczeƒstwo jako zawodowych kierowców
oraz bezpieczeƒstwo innych u˝ytkowników drogi cz´sto zale˝y
od postawy i zachowania za kierownicà. Kierowcy zobowiàzani sà
równie˝ do wspó∏pracy z pracodawcà w kwestiach dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i zdrowia. Do celów d∏ugofalowych nale˝y elimi-
nacja wszelkich êróde∏ ci´˝kich i Êmiertelnych wypadków na dro-
gach europejskich. Jako kierowcy macie Paƒstwo istotnà rol´
do odegrania i powinniÊcie post´powaç zgodnie ze spoczywajàcà
na Was odpowiedzialnoÊcià.

Takie zachowanie pomo˝e zapewniç w∏asne bezpieczeƒstwo na dro-
dze, ograniczy stres i zaÊwiadczy o Paƒstwa profesjonalizmie.

Rozwa˝na i profesjonalna jazda

Bezpieczeƒstwo nale˝y braç pod uwag´ ju˝ podczas planowania jaz-
dy. Tam gdzie to mo˝liwe, nale˝y korzystaç z tras najmniej m´czà-
cych i najbezpieczniejszych, najlepiej autostrad.
JeÊli nie da si´ uniknàç przeje˝d˝ania przez obszary wzmo˝onego ru-
chu drogowego, nale˝y zaplanowaç jazd´ poza godzinami szczytu,
odpowiednio rozk∏adajàc przerwy i okresy odpoczynku.
Nale˝y zachowaç bezpiecznà odleg∏oÊç od pojazdu jadàcego bezpo-
Êrednio przed Paƒstwem, a pr´dkoÊç samochodu dostosowaç do ro-
dzaju drogi, nat´˝enie ruchu drogowego, widocznoÊci i warunków
pogodowych.
Na autostradach zawsze nale˝y z wyprzedzeniem sygnalizowaç
zmian´ pasa ruchu, aby nie dopuÊciç do zaskoczenia kierowców ja-
dàcych z ty∏u. JeÊli nat´˝enie ruchu nie jest du˝e, a Paƒstwo podej-
mujecie d∏ugi manewr wyprzedzania, nie nale˝y przeszkadzaç kie-
rowcom jadàcym z ty∏u. JeÊli trzeba, nale˝y poczekaç, a˝ wyprzedzà
oni Paƒstwa pojazd.
Na drogach podrz´dnych nale˝y umo˝liwiaç wyprzedzenie Paƒstwa
samochodu przez inne pojazdy, jeÊli utworzy si´ znaczàca kolejka. 
Nale˝y byç Êwiadomym obecnoÊci najbardziej nara˝onych u˝ytkow-
ników dróg, takich jak rowerzyÊci, przechodnie, dzieci i osoby star-
sze, szczególnie w obszarach zabudowanych. 

Dalsze informacje

n Witryna WWW Agencji: http://osha.eu.int. Witryna Agencji zawie-
ra linki do pokrewnych stron WWW paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. Mo˝na tam znaleêç krajowe przepisy prawne i wy-
tyczne, dotyczàce problematyki bhp.

n Europejskie przepisy i dyrektywy mo˝na znaleêç w bazie danych
Eurolex pod adresem: http://europa.eu.int/eur-lex. Dyrektyw nie
mo˝na stosowaç w sposób bezpoÊredni. Sà one przenoszone
do prawodawstwa ka˝dego z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej i egzekwowane zgodnie z ich systemem prawa. JeÊli dyrekty-
wy okreÊlajà jedynie wymagania minimalne, paƒstwa cz∏onkow-
skie mogà ustalaç dodatkowe wymagania. Wiele paƒstw ustala
dodatkowe wytyczne i przepisy.

n Generalna Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu
(EU Commission Directorate General of Energy and Transport):
http://europa.eu.int/comm/dsg/energy_transport/index_en.html
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Lista kontrolna z przyk∏adami dobrych praktyk
dla kierowców

n Nale˝y przestrzegaç instrukcji bezpieczeƒstwa.
n Zawsze nale˝y u˝ywaç pasów bezpieczeƒstwa. Innych pracowni-

ków nale˝y przewoziç tylko wtedy, gdy dla ka˝dego z nich jest
przewidziany oddzielny pas bezpieczeƒstwa. Zawsze nale˝y jeê-
dziç w granicach dopuszczalnych pr´dkoÊci. Nale˝y ograniczyç
pr´dkoÊç, jeÊli wymagajà tego warunki pogodowe.

n Nie nale˝y kontynuowaç jazdy czujàc zm´czenie. Nale˝y robiç
regularne przerwy na odpoczynek. Nale˝y wysiàÊç z samochodu
i zaczerpnàç Êwie˝ego powietrza. Nie nale˝y korzystaç ze Êrod-
ków pobudzajàcych, aby st∏umiç zm´czenie.

n Zawsze nale˝y post´powaç zgodnie z lokalnymi warunkami ruchu
drogowego i przestrzegaç wymagaƒ dotyczàcych czasów jazdy.

n Nale˝y ustawiç po∏o˝enie siedziska w taki sposób, aby pozycja cia∏a
podczas jazdy by∏a mo˝liwie najbardziej wyprostowana i aby mo˝na
by∏o u˝ywaç oparcia dla g∏owy. W razie wypadku zapobiegnie to
urazom kr´gos∏upa szyjnego spowodowanym szarpni´ciem.

n Nale˝y zapoznaç si´ z procedurami utrzymywania pojazdu
w nale˝ytym stanie i zadbaç, aby pojazd by∏ w stanie nadajàcym
si´ do jazdy. Czy szyby i lustra sà czyste? Czy opony, hamulce,
uk∏ad kierownicy i Êwiat∏a sà w dobrym stanie?

n Nie nale˝y prowadziç pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków ani le-
ków, które mogà oddzia∏ywaç na koncentracj´ podczas kierowania
pojazdem. Nale˝y post´powaç zgodnie z instrukcjami na opakowa-
niach leków, a w razie wàtpliwoÊci skontaktowaç si´ z lekarzem.

n Nale˝y pami´taç, ˝e palenie w trakcie jazdy mo˝e powodowaç
sennoÊç w wyniku powstawania dwutlenku w´gla zmniejszajà-
cego iloÊç tlenu w kabinie oraz zwi´kszonej iloÊci tlenku w´gla
we krwi kierowcy.

n Nie nale˝y u˝ywaç w kabinie grzejników w´glowych ani kuche-
nek, poniewa˝ mo˝e wytworzyç si´ tlenek w´gla i spowodowaç
nawet Êmierç.

n Przy wychodzeniu z kabiny nale˝y zachowaç odpowiednie Êrodki
ostro˝noÊci, szczególnie przy s∏abej widocznoÊci i przy zm´czeniu
mi´Êni nóg w wyniku bezruchu.

n Nale˝y zadbaç, aby przewo˝ony ∏adunek by∏ równomiernie
roz∏o˝ony i odpowiednio zabezpieczony. Nale˝y zadbaç
o bezpieczne obchodzenie si´ z samym ∏adunkiem, np. nie
dopuszczajàc, by na kogoÊ spad∏.

n Nale˝y zadbaç, aby w kabinie nie by∏o ˝adnych ruchomych
przedmiotów, które w chwili hamowania mogà upaÊç i spowo-
dowaç urazy.

n Zmiennicy kierowców w czasie odpoczynku na ∏ó˝ku powinni
byç przypi´ci.

n Nie nale˝y ograniczaç widocznoÊci przez przyklejanie naklejek
na szyby lub zawieszanie wisiorków.

n Nale˝y unikaç parkowania pojazdu lub przyczepy w miejscach,
w których mogà one utrudniaç ruch lub widocznoÊç innym
kierowcom i pieszym.

n Nale˝y zastosowaç Êrodki zabezpieczajàce pojazd przez
samoczynnym przemieszczaniem si´.

n Nale˝y jeÊç regularne/zdrowe posi∏ki.

Odpowiedzialne korzystanie z sieci dróg oznacza:
n przewidywanie potencjalnych zagro˝eƒ, aby w razie potrzeby

móc zareagowaç odpowiednio do danej sytuacji
n mo˝liwoÊç w∏aÊciwej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych czy

te˝ wówczas, gdy dochodzi do wypadku
n przyj´cie nieagresywnego, rozwa˝nego stylu jazdy i traktowanie

innych u˝ytkowników drogi z uprzejmoÊcià, szacunkiem i uzna-
niem, nawet wtedy, gdy wina le˝y po ich stronie.
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