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Bezpieczeñstwo pracy
w transporcie drogowym 
– perspektywa europejska

W artykule przedstawiono aktualne problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem pracy w sekto-
rze  transportu drogowego w Europie oraz podstawowe kierunki polityki europejskiej w tym 
zakresie. Zaprezentowano tak¿e przyk³ady „dobrych praktyk”, zastosowanych zarówno  na 
poziomie kszta³towania polityki pañstwa, jak i konkretnych przedsiêbiorstw posiadaj¹cych 
flotê samochodow¹, dziêki którym uda³o siê istotnie zredukowaæ liczbê wypadków w pracy 
oraz wynikaj¹ce st¹d koszty spo³eczne i ekonomiczne. Artyku³ powsta³ na podstawie mate-
ria³ów przedstawionych podczas seminariów europejskich, które oby³y siê w ramach realizacji 
projektu PRAISE.

Occupational safety in road traffic – an European perspective
This paper presents current problems relating to safe work in the road transport sector in Europe 
and the trends in European policy in this area. It also presents examples of good practices, which 
have been successful both at the level of the government and of enterprises. Those practices have 
been effective in reducing the risk of accidents at work in road transport. This paper is based on 
materials presented during national seminars held as a part of PRAISE project.
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Wprowadzenie
Bezpieczeñstwem pracy w transporcie 

drogowym na poziomie europejskim zaj-
muje siê Europejska Rada Bezpieczeñstwa 
Transportu (ETSC) z siedzib¹ w Brukseli. ETSC 
jest organizacj¹ miêdzynarodow¹, utworzon¹ 
w odpowiedzi na utrzymuj¹c¹ siê na wysokim 
poziomie liczbê ofiar tragicznych wypadków 
drogowych w Europie. Misj¹ ETSC jest reduk-
cja liczby wypadków w sektorze transportu 
w Europie oraz ograniczenie ich tragicznych 
skutków [1].

Jednym z przedsiêwziêæ ETSC jest, realizo-
wany w latach 2009-2012, projekt pn. PRAISE 
(Preventing Road Accidents and Injuries for the 
Safety of Employees – Zapobieganie wypad-
kom drogowym i ich ofiarom w celu poprawy 
bezpieczeñstwa pracowników), dotycz¹cy 
bezpieczeñstwa prowadzenia pojazdów 
w ramach wykonywania obowi¹zków zawo-
dowych oraz w drodze do i z pracy. W ramach 

projektu opracowywane s¹ i publikowane 
syntetyczne raporty tematyczne odnosz¹ce 
siê do specyficznych problemów zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem transportu drogowego. 
Do tej pory opracowano 6 raportów [2], które 
poświêcone s¹ nastêpuj¹cym kwestiom: 
znaczenie wyposa¿enia pojazdu dla bezpie-
czeñstwa transportu drogowego (How can 
In-vehicle Safety Equipment Improve Road 
Safety at Work), znaczenie oceny ryzyka 
i szkolenia kierowców dla poprawy bezpie-
czeñstwa ich pracy (Fit for Road Safety: from 
Risk Assessment to Training), poprawa zdro-
wia i samopoczucia kierowców zawodowych 
(Fitness to Driver), bezpieczeñstwo dojazdów 
do i z pracy (Safer Commuting to Work), 
obni¿anie ryzyka zwi¹zanego z urz¹dzeniami, 
które rozpraszaj¹ uwagê kierowcy w pojeździe, 
np. telefon komórkowy, nawigacja, radio itp. 
(Minimising In-Vehicle Distractin) oraz popra-
wa bezpieczeñstwa innych – poza kierowcami 
– u¿ytkowników dróg oraz osób zatrudnionych 

w strefie, gdzie odbywa siê ruch drogowy 
(Road Safety at Work Zone).

W ramach projektu PRAISE przyznawane 
s¹ tak¿e corocznie nagrody za wprowadzenie 
„dobrych praktyk” dla przedsiêbiorstw posia-
daj¹cych znaczn¹ flotê samochodow¹, które 
istotnie poprawi³y bezpieczeñstwo i warunki 
pracy zatrudnionych w nich kierowców [3]. 
Zaplanowano ponadto, ¿e w trakcie realizacji 
projektu odbêdzie siê 6 seminariów, poświê-
conych standardom bezpieczeñstwa pracy 
w transporcie drogowym w Unii Europejskiej: 
dwa z nich – w krajach o wysokich standardach 
(Wielka Brytania i Szwecja), dwa – w krajach 
o średnim poziomie bezpieczeñstwa drogowe-
go (Francja i Niemcy) oraz dwa w krajach wy-
magaj¹cych poprawy w dziedzinie bezpieczeñ-
stwa pracy w transporcie drogowym (Polska 
i Grecja). Do tej pory odby³y siê trzy seminaria: 
pierwsze z nich, inauguruj¹ce projekt PRAISE 
mia³o miejsce w Warszawie (2009 r.), a dwa 
kolejne w Barcelonie (2010 r.) oraz w Atenach 
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(2011 r.). Seminaria gromadz¹ przedstawicieli 
przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych kierowców, 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeñstwo floty 
samochodowej, ekspertów w dziedzinie bez-
pieczeñstwa drogowego oraz przedstawicieli 
rz¹du kraju, w którym odbywaj¹ siê. Tematy 
poruszane na kolejnych spotkaniach tworz¹ 
europejsk¹ „mapê” aktualnych problemów 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa w transporcie 
drogowym i ró¿nych rozwi¹zañ teoretycznych 
oraz praktycznych w tym zakresie.

Celem niniejszego artyku³u jest prezen-
tacja aktualnych problemów zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem pracy w transporcie dro-
gowym w Europie, przedstawienie g³ównych 
kierunków polityki europejskiej zmierzaj¹cej 
do poprawy tragicznych statystyk dotycz¹-
cych wypadków w pracy i ich ofiar w sektorze 
transportu drogowego oraz przedstawienie 
kilku przyk³adów „dobrych praktyk” w tym 
zakresie. Tekst powsta³ na podstawie m.in. 
materia³ów przedstawionych podczas semi-
nariów europejskich, które oby³y siê w ramach 
realizacji projektu PRAISE.

Problemy bezpieczeñstwa pracy 
w transporcie drogowym w Europie

Z europejskiej bazy danych dotycz¹cej 
wypadków przy pracy ESAW 2005 wynika, 
¿e oko³o 40% śmiertelnych wypadków 
w pracy to wypadki drogowe (wy³¹czaj¹c 
wypadki zwi¹zane z dojazdem do i z pracy) [4]. 
Jest to problem, który wi¹¿e siê z ogromnym 
ciê¿arem i odpowiedzialności¹ za ludzkie ¿ycie 
oraz zwi¹zanymi z tym kosztami ekonomicz-
nymi. Europejska Agencja Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy EU-OSHA zwraca uwagê 
na istotne zmiany w sektorze transportu, które 
skutkuj¹ zmian¹ charakteru pracy kierowcy, 
w tym m.in.:

• stale zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê kobiet zatrud-
nianych w zawodzie kierowcy

• starzenie siê grupy kierowców zawodo-
wych (rośnie liczba osób w wieku 50-64 lata)

• rosn¹cy udzia³ pracowników – imigrantów
• równoczesn¹ ekspozycjê na ró¿nego 

rodzaju czynniki ryzyka zawodowego, w tym 
przede wszystkim ryzyko zwi¹zane z oddzia-
³ywaniem fizycznych, psychospo³ecznych 
i organizacyjnych elementów środowiska pracy

• poszerzanie siê zakresu obowi¹zków kie-
rowcy: poza prowadzeniem pojazdu tak¿e za-
³adunek i roz³adunek towaru, sprzeda¿ biletów 
w środkach komunikacji miejskiej; w przypadku 
kierowców „flotowych” * prowadzenie pojazdu 
jest dodatkowym obowi¹zkiem s³u¿bowym 
poza zadaniami wynikaj¹cymi z zatrudnienia 
na określonym stanowisku

* Kierowca „flotowy” to osoba prowadz¹ca pojazdy 
w ramach swoich obowi¹zków s³u¿bowych, która 
nie jest zatrudniona na stanowisku kierowcy.

• potrzebê permanentnego szkolenia i do-
kszta³cania siê oraz znajomośæ jêzyków obcych

• narastaj¹cy stres w pracy oraz przemoc, 
g³ównie ze strony pasa¿erów w przypadku 
środków komunikacji miejskiej.

Podstawowym problemem w sektorze 
transportu s¹ obecnie powa¿ne dolegliwości 
zdrowotne kierowców. Do najczêstszych nale-
¿¹ bóle dolnego odcinka krêgos³upa, nadwaga, 
czêste infekcje, choroby uk³adu pokarmowego 
i sercowo-naczyniowego, dolegliwości miê-
śniowo-szkieletowe. W latach 2000-2005 
90% chorób zawodowych w transporcie 
stanowi³y choroby uk³adu miêśniowo-szkie-
letowego, a w dalszej kolejności: choroby 
skóry i pogorszenie s³uchu. Istotn¹ przyczyn¹ 
wypadków w sektorze transportu drogowego 
jest tak¿e zawa³ serca.

G³ówn¹ przyczyn¹ problemów zdro-
wotnych kierowców jest środowisko pracy, 
w tym: z³a organizacja pracy, jej statyczny 
charakter, klimatyzacja, istotnie wiêksze 
(w porównaniu z ogó³em zatrudnionych) 
nara¿enie pracowników transportu na ha³as 
i wibracje, niew³aściwa pozycja cia³a podczas 
pracy, powtarzalnośæ wykonywanych czyn-
ności, szkodliwe opary i dymy, przenoszenie 
niebezpiecznych substancji oraz skaleczenia 
i oparzenia. Okazuje siê, ¿e 45% tragicznych 
wypadków w transporcie jest skutkiem uderze-
nia przez przemieszczaj¹ce siê obiekty, w tym 
inne pojazdy, zaś g³ówn¹ przyczyn¹ wypadków 
skutkuj¹cych niezdolności¹ do pracy ponad 
1 dzieñ jest obci¹¿enie fizyczne zwi¹zane 
z uk³adem miêśniowo-szkieletowym (48%). 
Źród³em problemów zdrowotnych kierowców 
s¹ tak¿e z³e nawyki i styl ¿ycia kierowców, 
np. niekorzystanie z ergonomicznych rozwi¹-
zañ w pojeździe, niew³aściwa pozycja przy 
wsiadaniu i wysiadaniu, brak ruchu i wysi³ku 
fizycznego, niezdrowa dieta, nadu¿ywanie 
alkoholu, palenie tytoniu [5].

Innym problemem jest tryb pracy kierow-
ców zwi¹zany z czasem jej wykonywania, 
na co sk³adaj¹ siê zmienne godziny pracy, ko-
niecznośæ pracy w weekendy, przed³u¿ony czas 
pracy: ponad 10 godzin dziennie i wiêcej ni¿ 48 
godzin tygodniowo, co zak³óca równowagê 
miêdzy prac¹ a ¿yciem prywatnym, ogranicza 
mo¿liwośæ stosowania zdrowej diety oraz 
organizowania sobie odpowiednich przerw 
i æwiczeñ fizycznych w trasie.

Zmêczenie kierowców jest kolejnym proble-
mem sektora transportu drogowego. Wynika 
ono z du¿ego obci¹¿enia prac¹, bêd¹cego 
skutkiem znacznie poszerzonego obecnie za-
kresu pracy kierowcy, ci¹g³ej presji czasu, jak 
równie¿ z monotonii, zw³aszcza w przypadku 
transportu na dalekich trasach.

Europejska polityka bezpieczeñstwa 
pracy w transporcie drogowym

Na poziomie europejskim nie ma jak 
dot¹d jednoznacznych rozwi¹zañ prawnych 
w kwestii odpowiedzialności za wypadkowośæ 
w transporcie drogowym. Bez odpowiedzi 
pozostaje zatem pytanie, czy jest to problem 
polityki transportowej pañstwa, czy mo¿e 
przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych kierow-
ców i ich wewnêtrznej polityki zarz¹dzania 
flot¹ samochodow¹? W dziedzinie polityki 
transportowej mo¿na powo³aæ siê na cztery 
dyrektywy europejskie, a mianowicie 2002/15/
EC dotycz¹c¹ organizacji czasu pracy osób wy-
konuj¹cych transport drogowy [6], 2003/59/
EC [7] na temat wstêpnej kwalifikacji i okre-
sowego szkolenia kierowców niektórych po-
jazdów drogowych do przewozu rzeczy lub 
osób, dyrektywê 2006/22/EC [8], dotycz¹c¹ 
przepisów socjalnych w obszarze dzia³alności 
w transporcie drogowym oraz 2006/126/EC 
[9] w sprawie praw jazdy. Wymienione dyrek-
tywy nie obejmuj¹ jednak wszystkich rodzajów 
prac zwi¹zanych z transportem.

W kszta³towaniu polityki transportowej 
na poziomie kraju zwraca siê uwagê na potrzebê 
uwzglêdnienia w niej czterech elementów, 
a mianowicie: warunków zatrudnienia (stan 
bezpieczeñstwa i wypadkowośæ w pracy), 
podatków (tworzenie odpowiednich bodźców 
finansowych dla przedsiêbiorców, zachêcaj¹-
cych i umo¿liwiaj¹cych podejmowanie dzia³añ 
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy), zdro-
wia (rozwój kompetencji zawodowych lekarzy 
medycyny pracy) oraz energii (zmniejszenie 
zu¿ycia energii i paliw). Gdy rozwa¿a siê problem 
bezpieczeñstwa pracy w transporcie na pozio-
mie polityki pañstwa, nale¿y tak¿e uwzglêdniæ 
zmiany demograficzne, takie jak np. starzenie 
siê spo³eczeñstwa i wzrost zatrudnienia kobiet 
w tej ga³êzi gospodarki.

Natomiast w przypadku określania we-
wnêtrznej polityki przedsiêbiorstwa, kwestiê 
bezpieczeñstwa pracy w transporcie porz¹d-
kuj¹ przepisy europejskie dotycz¹ce zdrowia 
i bezpieczeñstwa pracy [10] oraz inicjatywy 
samych przedsiêbiorców w ustalaniu zasad 
odpowiedzialności, oceny ryzyka i planów zwi¹-
zanych z bezpieczeñstwem pracy w transporcie. 
Podkreśla siê istotn¹ rolê kultury bezpieczeñ-
stwa, która powinna byæ traktowana w firmie 
jako priorytet. W zwi¹zku z tym podstawow¹ 
zasad¹ zarz¹dzania bezpieczeñstwem w przed-
siêbiorstwach transportowych powinna byæ 
partycypacja pracowników, czyli ich wspó³od-
powiedzialnośæ m.in. za bezpieczeñstwo pracy 
w firmie, uczestnictwo w dyskutowaniu pro-
blemów bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie, 
w planowaniu i realizacji konkretnych dzia³añ 
s³u¿¹cych bezpieczeñstwu pracy oraz w okre-
sowej ocenie ryzyka i w przygotowywaniu 
raportów o wypadkach i zagro¿eniach.
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Podkreśla siê, ¿e warunkiem efektywności 
kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie 
jest znajomośæ ryzyka zwi¹zanego z wypad-
kami, zapewnienie ka¿demu pracownikowi 
mo¿liwości informowania o pope³nionych 
b³êdach, bez groźby poniesienia za nie kary, 
wspó³praca w rozwi¹zywaniu problemów 
maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo pracy 
i redukcjê ryzyka oraz nak³ady finansowe 
na podnoszenie bezpieczeñstwa. Zwraca 
siê równie¿ uwagê na rolê, jak¹ odgrywaj¹ 
liderzy w firmie – zazwyczaj osoby starsze 
i z doświadczeniem zawodowym – którzy 
postrzegani s¹ jako przyk³ad do naśladowania 
przez pozosta³ych pracowników.

Prewencja wypadków w transporcie 
drogowym – przyk³ady „dobrych praktyk”

Na poziomie europejskim za najwa¿niejsze 
kierunki dzia³ania w dziedzinie prewencji wy-
padków w transporcie drogowym przyjmuje 
siê uwra¿liwienie spo³eczeñstwa na ten pro-
blem, uświadamianie, ¿e zmniejszenie liczby 
wypadków w transporcie przynosi w efekcie 
znaczn¹ redukcjê kosztów spo³ecznych oraz 
obci¹¿eñ finansowych przedsiêbiorstw, po-
kazywanie przyk³adów „dobrych praktyk” 
w tym zakresie oraz edukacjê na temat 
wspó³odpowiedzialności za wypadki drogowe, 
prowadzon¹ tak¿e wśród dzieci. W ramach 
projektu PRAISE podejmuje siê m.in. dzia³ania 
maj¹ce na celu poszerzanie wiedzy o zarz¹-
dzaniu bezpieczeñstwem pracy w transporcie, 
wy³ania siê i nagradza najlepsze przyk³ady 
„dobrych praktyk” oraz szeroko propaguje siê 
korzyści, bêd¹ce efektem ich wprowadzenia 
w przedsiêbiorstwach.

Przyk³ad z Niemiec
Przyk³adem „dobrych praktyk” realizo-

wanych w Niemczech s¹ dzia³ania zwi¹zane 
z bezpieczeñstwem na drogach, nie tylko 
w kontekście wykonywanej pracy, podejmo-
wane przez Niemieck¹ Radê Bezpieczeñstwa 
Ruchu Drogowego (DVR). DVR zajmuje siê 
bezpieczeñstwem pracowników w drodze 
do i z pracy, wypadkami drogowymi, którym 
ulegaj¹ dzieci, tak¿e w drodze miêdzy szko³¹ 
i domem oraz regulacjami prawnymi zwi¹-
zanymi z ubezpieczeniami od wypadków 
drogowych. W Niemczech opracowywane 
s¹ tak¿e programy edukacyjne dotycz¹ce pre-
wencji wypadków drogowych oraz programy 
szkoleniowe dla kierowców. Organizowane 
s¹ seminaria dla firm zatrudniaj¹cych kierow-
ców oraz szkolenia i warsztaty adresowane 
do kierowców zawodowych, pracodawców 
w firmach transportowych oraz m³odych 
kierowców, dopuszczaj¹cych siê czêstych 
wykroczeñ (np. jazda po alkoholu). DVR 
jest te¿ autorem kampanii pn.: „Risiko raus”, 
dotycz¹cej bezpieczeñstwa w transpor-

cie i bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem rowerzystów 
i dzieci przewo¿onych w pojazdach, której 
g³ównym celem by³o podniesienie świado-
mości spo³ecznej na temat bezpieczeñstwa 
na drodze. Opracowano tak¿e komputerowy 
program edukacyjny poświêcony problemowi 
zmêczenia kierowców pn. ERIC, który zosta³ 
przet³umaczony m.in. na jêzyk polski.

Innym przyk³adem „dobrych praktyk” 
realizowanym w Niemczech jest projekt 
DocStop, polegaj¹cy na zbudowaniu sieci 
punktów pomocy i informacji medycznej, 
przeznaczonej dla kierowców zawodowych, 
g³ównie prowadz¹cych ciê¿kie pojazdy 
transportowe na dalekich trasach. Projekt 
ten powsta³ z myśl¹ o ograniczeniu ryzyka 
wypadków wynikaj¹cych z przyjmowania 
przez kierowcê leków w przypadku doraźnych 
dolegliwości zdrowotnych (np. ból g³owy, 
przeziêbienie). Punkty pomocy medycznej 
zlokalizowane s¹ wzd³u¿ tras szybkiego ruchu, 
w miejscach, gdzie najczêściej zatrzymuj¹ siê 
kierowcy (stacje benzynowe, du¿e parkingi). 
Ponadto, kierowcy autobusów i ciê¿arówek 
maj¹ dostêp do „gor¹cej linii” (numer 01805 
112 024), dzia³aj¹cej we wszystkie dni roku 
przez 24 godziny na dobê, gdzie mo¿na uzy-
skaæ informacjê w 10 jêzykach o najbli¿szym 
punkcie DocStop. Planuje siê wprowadzenie 
tego projektu w innych krajach cz³onkowskich 
Unii Europejskiej.

Przyk³ad z Belgii
Przyk³adem skutecznych dzia³añ na rzecz 

bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy w firmie 
transportowej jest program zrealizowany przez 
dyrekcjê przedsiêbiorstwa transportowego 

Van Diesel, gdzie podstawowym problemem 
okaza³y siê dolegliwości miêśniowo-szkie-
letowe u kierowców. Program obejmowa³ 
zatrudnienie lekarza, który przeprowadzi³ 
kontrolê zdrowia pracowników i przeszkoli³ 
zarówno kierowców, jak i kadrê zarz¹dzaj¹c¹ 
w zakresie chorób i dolegliwości miêśniowo-
-szkieletowych. Nastêpnym krokiem by³o 
zatrudnienie ergonomisty w celu dokonania 
oceny warunków pracy kierowców i przygo-
towania programu ich poprawy. Powo³ano 
zespó³ sk³adaj¹cy siê z lekarza, ergonomisty 
i 8 kierowców zatrudnionych w firmie, który 
opracowa³ specjalny program treningowy oraz 
broszurê dla kierowców na temat tego, jak 
zachowaæ zdrowie w pracy i przeciwdzia³aæ 
dolegliwościom miêśniowo-szkieletowym. 
Broszura zawiera³a te¿ wskazówki dotycz¹ce 
zasad zdrowego ¿ywienia, prawid³owej pozycji 
w pojeździe i æwiczeñ fizycznych, zapobie-
gaj¹cych urazom uk³adu miêśniowo-szkie-
letowego. Rok po wprowadzeniu programu 
dokonano oceny jego efektów. Okaza³o siê, 
¿e problemów zdrowotnych zg³aszanych przez 
kierowców jest istotnie mniej [5].

Przyk³ad z Finlandii
Projekt pn. „Trim Truckers” wprowadzony 

w jednej z firm transportowych w Finlandii mia³ 
na celu promocjê zdrowia wśród kierowców. 
Zaanga¿owano wielodyscyplinarny zespó³ 
specjalistów. Pierwszy krok polega³ na ocenie 
stanu zdrowia kierowców, dokonanej przez 
lekarzy pierwszego kontaktu, g³ównie pod 
k¹tem problemów z oty³ości¹ i jej konse-
kwencji zdrowotnych, np. bezdechu sennego. 
Po zidentyfikowaniu problemów zdrowotnych 
i wstêpnej diagnozie kierowcy byli kierowani 
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do specjalistów w celu podjêcia leczenia. 
Nastêpnym przedsiêwziêciem by³a promocja 
zdrowego ¿ywienia i zaopatrywanie kierow-
ców w pude³ka śniadaniowe ze zdrowym 
posi³kiem, tzw. lunch box.

W ramach programu zatrudniono te¿ 
w firmie psychologa pracy, który pomaga³ 
w planowaniu tras i przerw w pracy, aby za-
pewniæ kierowcom odpowiedni¹ ilośæ czasu 
na odpoczynek. Ocena efektów realizacji 
programu wykaza³a wysoki poziom satysfakcji 
z warunków pracy wśród kadry kierowniczej 
oraz kierowców, poprawê atmosfery w pracy 
i wzrost poziomu kultury bezpieczeñstwa 
w firmie [5].

Przyk³ad z W³och
Przyk³ad „dobrych praktyk” z W³och 

dotyczy firmy zajmuj¹cej siê transportem 
publicznym w Mediolanie. Podstawowym 
problemem okaza³o siê zak³ócenie równowagi 
„praca – dom” ze wzglêdu na zmianowośæ 
pracy kierowców oraz szereg problemów 
zdrowotnych. Za priorytet dzia³añ w zakresie 
„dobrych praktyk” firma uzna³a kszta³towanie 
kultury zdrowotnej, zdrowego trybu ¿ycia 
i zasad zdrowego ¿ywienia. Powo³ano ze-
spó³, sk³adaj¹cy siê z kierownika, psychologa 
i specjalisty ds. ¿ywienia, który poprowadzi³ 
szkolenia na temat zrównowa¿onej diety, 
æwiczeñ fizycznych i radzenia sobie ze stre-
sem w pracy. We wspó³pracy z instytucjami 
zajmuj¹cymi siê zdrowiem przygotowano 
tak¿e czasopismo, zawieraj¹ce proste i ciekawe 
informacje na temat ¿ywienia i zdrowego stylu 
¿ycia – by³o ono rozsy³ane do domów pracow-
ników. Utworzono bazê danych, zawieraj¹c¹ 
wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych 
wśród pracowników na temat ich potrzeb, ra-
porty ze zdarzeñ ryzykownych, które zaistnia³y 
podczas pracy oraz zg³aszanych problemów 
zdrowotnych. Elementem programu by³y te¿ 
okresowe szkolenia dla kierowców, szcze-
gólnie nowo przyjêtych, na temat chorób 
zawodowych i czynników ryzyka w zawodzie 
kierowcy, zdrowego ¿ywienia, stylu ¿ycia, 
zasad zachowania równowagi „praca – dom” 
oraz specjalne szkolenia na temat narkotyków 
i alkoholu [5].

Przyk³ady „dobrych praktyk” w Polsce
Jedn¹ z firm, w której zastosowano pro-

gram poprawy bezpieczeñstwa floty jest BP 
Polska [11]. G³ównym problemem w firmie 
by³o przekraczanie prêdkości jazdy oraz szko-
dy parkingowe. Firma podjê³a szereg kroków 
w celu redukcji liczby kolizji oraz zwi¹zanych 
z tym kosztów, bêd¹cych skutkiem niew³aści-
wego zachowania siê kierowców, w tym m.in.: 
organizowanie okresowych szkoleñ z zakresu 
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, monitoro-
wanie zu¿ycia elementów pojazdów, maj¹cych 

zwi¹zek z agresywn¹ jazd¹ (np. klocków 
i tarcz hamulcowych), stosowanie zni¿ek 
za bezszkodow¹ jazdê przy wykupie auta przez 
pracowników, przeniesienie odpowiedzialno-
ści za u¿ytkowanie samochodu s³u¿bowego 
na kierowcê – u¿ytkownika auta. W efekcie 
wprowadzonych dzia³añ liczba kolizji i wy-
padków drogowych utrzymuje siê obecnie 
na niskim poziomie i jest mniejsza ni¿ w innych 
firmach o porównywalnej liczbie pojazdów, 
co prze³o¿y³o siê równie¿ na efekt finansowy.

Innym przyk³adem jest firma DHL Express, 
której wprowadzenie programu poprawy 
bezpieczeñstwa floty przynios³o wymierne 
korzyści. Podstawowym problemem by³a du¿a 
liczba kolizji i szkód parkingowych, których 
przyczyn¹ by³ brak doświadczenia i odpowied-
nich umiejêtności kierowców [11]. W zwi¹zku 
z tym wprowadzono cykl szkoleñ na temat 
przyczyn wypadków i kolizji drogowych, 
psychologicznych aspektów prowadzenia 
pojazdów, podstawowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy medycznej oraz prawnych 
i spo³ecznych skutków wypadków drogo-
wych. Rozpoczêto tak¿e kampaniê zwi¹zan¹ 
z inicjatyw¹ Global Road Safety, w ramach 
której kurierzy zatrudnieni w firmie otrzymali 
broszury na temat zasad bezpieczeñstwa 
drogowego, w Internecie otworzono specjaln¹ 
stronê poświêcon¹ programowi GRS oraz roz-
poczêto publikowanie cyklicznych artyku³ów 
promuj¹cych zasady bezpiecznej jazdy. Pó³ 
roku później okaza³o siê, ¿e liczba szkód spo-
wodowanych przez u¿ytkowników pojazdów 
firmowych znacznie spad³a.

Przyk³adem dobrych praktyk w Polsce 
jest równie¿ inicjatywa Stowarzyszenia Part-
nerstwo dla Bezpieczeñstwa Drogowego, 
polegaj¹ca na wydaniu trzech przewodników, 
poświêconych standardom bezpieczeñstwa 
w zarz¹dzaniu samochodami s³u¿bowymi [12], 
zasadom zarz¹dzania flot¹ samochodów s³u¿-
bowych dla mened¿era [11] oraz przewodnika 
dla kierowcy flotowego [13].

Podsumowanie i wnioski
Zmiany demograficzne, migracja ludno-

ści oraz problemy na rynku pracy zmieni³y 
znacznie charakter zawodu kierowcy. Praca 
ta stawia coraz wiêksze wymagania, pojawi³y 
siê te¿ nowe źród³a ryzyka. Bezpieczeñstwo 
transportu drogowego – ze wzglêdu na tra-
giczne statystyki dotycz¹ce liczby wypadków 
w pracy w tym sektorze oraz zwi¹zane z tym 
koszty spo³eczne i ekonomiczne – jest jednym 
z priorytetów polityki europejskiej. Zwraca 
siê przy tym uwagê na potrzebê równocze-
snego podejmowania dzia³añ na poziomie 
polityki transportowej poszczególnych pañstw 
i na poziomie przedsiêbiorstw transportowych. 
Przyk³adem akcji maj¹cej na celu prewencjê 
wypadków i poprawê bezpieczeñstwa pracy 

kierowców jest projekt PRAISE, który po-
przez liczne kampanie spo³eczne i promocjê 
przyk³adów „dobrych praktyk” przyczynia siê 
do podniesienia świadomości i uwra¿liwienia 
spo³eczeñstwa na zagro¿enia i czynniki ryzyka 
zwi¹zane z prowadzeniem pojazdów i uczest-
nictwem w ruchu drogowym, wskazuj¹c tym 
samym kierunki mo¿liwych do podjêcia dzia³añ, 
zarówno na poziomie polityki pañstwa, jak 
i firm posiadaj¹cych flotê samochodow¹.

Przyk³ady „dobrych praktyk” s¹ ogólnie 
dostêpnym i bogatym źród³em informacji 
o ró¿norodnych (pod wzglêdem pomys³ów 
i zwi¹zanych z nimi kosztów) metodach 
rozwi¹zywania w firmach transportowych 
takich problemów, jak nasilone dolegliwości 
zdrowotne kierowców, alkohol i narkotyki, 
agresywne zachowania kierowców i nagminne 
przekraczanie prêdkości na drodze, brak do-
świadczenia i niezbêdnych umiejêtności wśród 
m³odych kierowców flotowych itp., skutkuj¹-
cych zwiêkszon¹ liczb¹ wypadków w pracy.

Wydaje siê zatem, ¿e korzystanie ze spraw-
dzonych przez innych przyk³adów „dobrych 
praktyk” jest najprostsz¹ metod¹ podniesienia 
poziomu bezpieczeñstwa pracy w transporcie 
drogowym. Ze wzglêdu na to, ¿e dzia³ania 
podejmuje siê na poziomie przedsiêbiorstwa, 
czyli w konkretnej firmie, metoda ta pozwala 
na uzyskanie szybkich i wymiernych korzyści 
w postaci redukcji liczby wypadków i szkód 
oraz wzrostu bezpieczeñstwa, wiêkszych 
umiejêtności i zadowolenia pracowników, 
co przek³ada siê bezpośrednio na mniejsze 
koszty i lepsz¹ markê firmy. Ponadto przyk³ady 
„dobrych praktyk” pokazuj¹, ¿e bezpośrednie 
zaanga¿owanie pracowników w realizacjê 
wprowadzanych zmian, uczynienie ich wspó³-
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie przed-
siêbiorstwa oraz korzystanie ze wsparcia 
pracowników doświadczonych, starszych 
i uznawanych przez za³ogê za swoich liderów 
znacznie przyspiesza proces zmian i u³atwia 
ich akceptacjê.

Problem bezpieczeñstwa w transporcie 
drogowym podejmowano tak¿e w innych 
artyku³ach zamieszczonych w miesiêczniku 
„Bezpieczeñstwo Pracy”, gdzie temat ten 
pokazano w aspekcie kultury bezpieczeñstwa 
w przedsiêbiorstwach transportowych [14], 
wypadkowości w grupie kierowców flotowych 
[15] oraz doboru zawodowego kierowców [16].
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Publikacja opracowana na podstawie 
wyników uzyskanych w ramach II 
etapu programu wieloletniego pn. 
„Poprawa bezpieczeñstwa i warunków 
pracy” dofinansowywanego w latach 
2011-2013 w zakresie zadañ s³u¿b 
pañstwowych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Koordynator 
programu: Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Celem informacyjnej kampanii spo³ecznej „Bezpieczne miejsce pracy”, og³oszonej w 2011 r. 
i koordynowanej przez CIOP-PIB, jest zwiêkszenie świadomości wystêpowania zagro¿eñ w śro-
dowisku pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed 
ich skutkami. Organizatorzy kolejnego przedsiêwziêcia kampanii, konferencji „Bezpieczeñstwo 
pracy w przedsiêbiorstwie – kszta³towanie świadomości i organizacja pracy”, skupili siê przede 
wszystkim na dwóch zasygnalizowanych w temacie konferencji aspektach.

Konferencja odby³a siê 18 maja 2011 r. na terenie Browaru w Elbl¹gu, nale¿¹cym do Grupy 
¯ywiec S.A., a jej g³ównymi organizatorami byli: Browar w Elbl¹gu oraz CIOP-PIB. W organizacjê 
w³¹czy³o siê tak¿e Okrêgowe Stowarzyszenie Pracowników S³u¿by BHP, Okrêgowy Inspektorat Pracy 
w Olsztynie oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Wspólnym mianownikiem zaprezentowanych 
podczas konferencji referatów oraz przyk³adów dobrych praktyk by³a dostrzegana przez wszystkich 
potrzeba znalezienia sposobu na zmianê ka¿dego przedsiêbiorstwa w bezpieczne miejsce pracy.

W pierwszej czêści konferencji, poświêconej kszta³towaniu świadomości w zakresie bezpieczeñ-
stwa pracy, referaty zaprezentowali przedstawiciele: CIOP-PIB, OIP Olsztyn oraz Stowarzyszenia 
Ochrony Pracy. Na tle statystyk GUS, wskazuj¹cych nieprawid³owe zachowania pracowników 
jako g³ówn¹ przyczynê wszystkich wypadków przy pracy, omawiano zarówno elementy systemu 
bezpieczeñstwa pracy w Polsce, jego podstawy prawne, czynniki ekonomiczne oraz opracowania 
organizacyjne i techniczne, s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa pracy, jak i metody budowania 
świadomości w zakresie bezpieczeñstwa pracy. Świadomośæ dotycz¹ca bezpieczeñstwa pracy, 
a dok³adnie wiedza na temat wystêpowania czynników zagro¿eñ oraz wynikaj¹cego z tego ryzyka 
(które wi¹¿e siê z wykonywan¹ prac¹) zosta³a scharakteryzowana jako stan, w którym cz³owiek 
(pracownik lub pracodawca) analizuje i rozumie ryzyko zwi¹zane z prac¹ i modyfikuje czynności 
zawodowe tak, aby by³y one wykonywane bezpiecznie w odniesieniu do jego stanu psychofizycz-
nego, z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cych siê warunków pracy. Powinno siê to przejawiaæ na poziomie 
osobistym (poprzez dzia³ania na rzecz ochrony w³asnego zdrowia i ¿ycia), podmiotowym (dzia³ania 
na rzecz ochrony zdrowia i ¿ycia pracowników i wspó³pracowników), środowiskowym (troska 
o bezpieczeñstwo pracy przedsiêbiorstwa jako miejsca pracy) oraz ogólnym (ogólna wra¿liwośæ 
na przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa pracy).

Niestety, jak pokazuj¹ dane GUS oraz wyniki kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy, przejawy 
świadomości w zakresie bezpieczeñstwa pracy na wszystkich czterech poziomach ci¹gle jeszcze 
mo¿na traktowaæ jako docelowy stan idealny, a rzeczywistośæ – niestety – czêsto od niego odbie-
ga. Elbl¹ska konferencja by³a w³aśnie jednym z takich przedsiêwziêæ, przybli¿aj¹cych osi¹gniêcie 
wyznaczonego celu.

W drugiej czêści spotkania przedstawiono zasady prawid³owego stosowania środków ochron-
nych, a tak¿e przyk³ady dobrych praktyk z zakresu bezpiecznej organizacji pracy, pochodz¹ce 
z Grupy LOTOS S.A. oraz ALSTOM Power Sp. z o.o. Uczestnicy konferencji zwiedzili tak¿e Browar 
w Elbl¹gu, gdzie mogli poznaæ w praktyce zaprezentowane podczas konferencji narzêdzie pro-
mowania bezpieczeñstwa pracy w Browarze – system wizualizacji.

Pobodnie jak w przypadku poprzedniego przedsiêwziêcia kampanii (kwietniowej konferencji 
„Bezpieczne miejsce pracy” w Olsztynie), uzupe³nieniem programu by³a wystawa środków ochrony 
indywidualnej oraz opracowañ wspieraj¹cych budowanie bezpiecznych miejsc pracy. (asz)

Konferencja w Elbl¹gu

Bezpieczeñstwo pracy
w przedsiêbiorstwie 
– kszta³towanie świadomości i organizacja pracy


