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W firmach z sektora transportu drogowego odpowiedzialno ci¹ 
za spowodowanie wypadku obarcza siê czêsto w pierwszej kolejno ci 
kierowcê lub bezpo redniego uczestnika zdarzenia, je li wypadek 
mia³ miejsce na stanowiskach technicznych. Zapomina siê jednak 
o wspó³odpowiedzialno ci za sytuacje niebezpieczne wynikaj¹ce ze 
z³ej organizacji pracy, zaniedbañ technicznych, konfliktów miêdzy-
ludzkich, które anga¿uj¹ emocje, a tym samym zmniejszaj¹ sprawno æ 
pracowników.

Aby przeanalizowaæ kulturê bezpieczeñstwa firmy, trzeba zbadaæ 
atmosferê panuj¹c¹ w ca³ym zak³adzie, a nie tylko w miejscach najbardziej 
nara¿onych na ryzyko wypadku. Daje to mo¿liwo æ zidentyfikowania ob-
szarów problemowych i zaplanowania odpowiedniej interwencji, a zarazem 
sprzyja zwiêkszeniu motywacji i poprawie komunikacji miêdzy wszystkimi 
pracownikami. Dziêki temu kszta³tuj¹ siê postawy solidarno ci i integracji 
ze wszystkimi pracownikami, a nie tylko z grup¹ kolegów i najbli¿szych 
wspó³pracowników. Decyduj¹ce znaczenie w oddzia³ywaniu na psychospo-
³eczne warunki pracy ma wsparcie spo³eczne w radzeniu sobie ze stresem 
oraz w profilaktyce wypadkowej. U wiadamianie znaczenia tego wsparcia 
to kluczowe zadanie wszystkich podmiotów zaanga¿owanych w kszta³to-
wanie przyjaznego rodowiska pracy.

Wyniki badañ prowadzonych w ramach programu wieloletniego1 poka-
za³y wiele zale¿no ci pomiêdzy kontrolowanymi zmiennymi, które wskazuj¹, 
¿e korelaty wypadkowo ci odnosz¹ siê do spo³ecznych aspektów pracy2.

Jak wynika z tabeli, wska nik wypadkowo ci jest skorelowany dodat-
nio z konfliktowo ci¹ roli, czyli konieczno ci¹ pracy w sytuacji sprzecznie 
precyzowanych poleceñ i norm (np. jed  szybko i bezpiecznie) oraz z od-
czuwanym przeci¹¿eniem. Im wiêcej tego typu trudno ci w pracy, tym 
wiêcej wypadków do wiadczaj¹ pracownicy. Wystêpowanie do wiadczeñ 
wypadkowych jest ujemnie skorelowane z tzw. kontrol¹ poznawcz¹, czyli 
jasno ci¹ celów, zakresu obowi¹zków, kryteriów oceny, metod wykony-
wania, przepisów oraz pewno ci¹ pracy. Liczba wypadków jest równie¿ 
ujemnie skorelowana z poczuciem otrzymywanego wsparcia spo³ecznego 
ze strony prze³o¿onych. Im mniej spostrzeganego wsparcia od prze³o¿onych, 
tym wiêcej wystêpuje zdarzeñ wypadkowych. Konsekwencj¹ do wiadczeñ 
wypadkowych i gorszych relacji spo³ecznych jest obni¿enie samopoczucia 
psychicznego i fizycznego pracowników, co potwierdzaj¹ ujemne korelacje 
istotne statystycznie.

We wspomnianych badaniach miernikiem indywidualnej kultury bezpie-
czeñstwa pracowników by³y wska niki postaw agresywnych i aspo³ecznych 
oraz postaw prospo³ecznych i empatycznych na drodze. Ujawni³y siê na-
stêpuj¹ce zale¿no ci: im mniej wsparcia spo³ecznego odczuwali, tym wiêcej 
przejawiali agresji na drodze, a im wiêcej agresji przejawiali, tym gorsze mieli 
samopoczucie fizyczne i psychiczne. Odwrotn¹ zale¿no æ (dodatni¹) stwier-
dzono pomiêdzy postawami prospo³ecznymi i empatycznymi na drodze 
a odczuwanym wsparciem spo³ecznym i dobrostanem.

W transporcie drogowym g³ówne dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa 
ukierunkowane s¹ na zwiêkszanie sprawno ci pracowników zatrudnio-
nych na stanowisku kierowcy. Równie wa¿ne jest, aby dzia³ania obejmo-
wa³y pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach w firmie 
transportowej – administracyjnych, kierowniczych, obs³ugi technicznej. 
Wspó³odpowiedzialno æ za bezpieczeñstwo swoje i innych, wzajemne 
wspieranie siê w sytuacjach trudnych, odpowiednie dzia³ania szkoleniowe 
zwiêkszaj¹ce umiejêtno ci pracowników i integruj¹ce zarazem wp³ywaj¹ 
1 Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, zadanie IV.B.05 
„Ocena zwi¹zku psychospo³ecznych warunków pracy i cech osobowo ciowych pracow-
ników z organizacyjn¹ i indywidualn¹ kultur¹ bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwach 
transportu drogowego”.
2 Najmiec A., £uczak A. i in. Ocena zwi¹zku psychospo³ecznych warunków pracy i cech 
osobowo ciowych pracowników z organizacyjn¹ i indywidualn¹ kultur¹ bezpieczeñstwa 
w przedsiêbiorstwach transportu drogowego. Niepublikowany raport z zadania IV.B.05 
realizowanego w ramach II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeñstwa 
i warunków pracy”, CIOP-PIB, Warszawa 2013.

na kszta³towanie postaw i warto ci, które s¹ sk³adow¹ kultury bezpieczeñ-
stwa przedsiêbiorstwa.

Analizy korelacyjne pomiêdzy nasileniem do wiadczeñ wypadkowych 
a wska nikami kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie w grupie pra-
cowników przedsiêbiorstw przewozu pasa¿erskiego s¹ jednoznaczne: im 
ni¿ej pracownicy je oceniali, tym wiêcej do wiadczali zdarzeñ wypadkowych. 
Zaanga¿owanie kierownictwa i partycypacja pracowników, ocena szkoleñ 
bhp i jako æ analizy wypadków, warto ci w zakresie bezpieczeñstwa istnie-
j¹ce w firmie, stosunki miêdzy pracownikami oraz wska niki bezpiecznych 
zachowañ by³y zwi¹zane z poziomem wystêpowania wypadków.

Analizuj¹c przytoczone wyniki, ka¿dy z nas mo¿e ju¿ odpowiedzieæ 
twierdz¹co na pytanie postawione w tytule: „ja, kierownik; ja, specjalista ds. 
szkoleñ; ja, pracownik techniczny; ja, kierowca jestem wspó³odpowiedzialny 
za wypadki drogowe w mojej firmie, je li zapominam o zasadzie, ¿e wysoka 
kultura bezpieczeñstwa jest zwi¹zana z poczuciem osobistej odpowie-
dzialno ci ka¿dego pracownika za sprawy bezpieczeñstwa, przejawiaj¹cej 
siê w codziennej pracy”. (Geller, 1996 Psychology of Safety. Chilton Book 
Company, Radnor, PA.). Pamiêtajmy o tym na drodze, na sali szkoleniowej 
i w gabinetach kierowników i dyrektorów.
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Tabela. Wyniki korelacji istotnych statystycznie pomiêdzy wska nikami psychospo³ecznych 
warunków pracy i wska nikiem nasilenia wypadkowo ci w grupie pracowników przed-
siêbiorstw przewozu pasa¿erskiego
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Pearsona ,25(**) -,19(**) -,13(**) -,12(**) -,19(**)

Istotno æ 
(dwustr.) ,000 ,000 ,003 ,006 ,000

N 530 531 528 527 528

*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie)
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)

Czy wszyscy jeste my wspó³odpowiedzialni
za wypadki drogowe?
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