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WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH
W pracy przeanalizowano zagadnienia związane z przewozem ładunków
niebezpiecznych na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i
aglomeracji warszawskiej. Pokazano przy tym, jak dostępne powszechnie systemy
satelitarne mogą minimalizować powstawanie wypadków oraz zapewnić sprawniejsze
informowanie o zdarzeniu odpowiednie słuŜby ratownicze.

CHOSEN PROBLEMS OF SAFETY IN ROAD TRAFFIC CONCERNED
WITH THE TRANSPORT OF DANGEROUS CHARGE

The thesis below concludes issues connected with the transport of dangerous charge in
the Poland, especially in the Mazovia and Warsaw agglomeration. There was shown, how
popular satellite systems influence for minimize the road accidents and how improve the
transmission of information to the emergency services.

1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na przewóz róŜnego rodzaju
towarów, w tym towarów niebezpiecznych tzw. tranzytem, a zmniejszeniem przewozów
kolejom zwiększył się problem bezpieczeństwa na drogach Mazowsza jak i całej Polski.
Jest to spowodowane słabym wyszkoleniem kierowców zawodowych, gdzie główny wpływ
związany z tym to wysokie koszty jak równieŜ znikomy nakład funduszy od pracodawców,
oraz coraz większe przekraczanie ustawowych norm czasu pracy przez kierowców ze
względu na ciągłą pogoń za pieniądzem. W tym artykule moŜemy dowiedzieć się jak
zapobiegać takim sytuacją, które w konsekwencji mogą doprowadzać do katastrof w ruchu
lądowym.
Na Mazowszu i w całej Polsce mamy do czynienia z problemem złego systemu
szkolenia
i niedoskonałego monitorowania pracy kierowców zawodowych jak równieŜ zwykłych
uŜytkowników dróg. Przez zły system szkoleń jak i oszczędności na dobrych systemach
1
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monitorowania pracy kierowcy, stwarzamy olbrzymie zagroŜenie w ruchu drogowym.
Jesteśmy krajem przez, który przewozi się bardzo duŜe ilości towaru z zachodu na wschód i
odwrotnie, więc powinniśmy zadbać o swoje i innych uŜytkowników dróg bezpieczeństwo.
Niestety ze względu na duŜe koszty szkoleń, jak równieŜ wysokie wydatki na
egzaminy po szkoleniach moŜna zauwaŜyć, iŜ mamy w obecnej chwili bardzo duŜo nie
wykwalifikowanych kierowców. Co za tym idzie jest coraz więcej wypadków. Na
Mazowszu i w Polsce jest bardzo duŜy napływ obcokrajowców którzy jeŜdŜą po naszych
drogach bardzo często nie zachowując odpowiednich przepisów, jak równieŜ nie posiadając
odpowiednich uprawnień. Pracodawcy w pogoni za coraz to nowymi zleceniami i
funduszami z tym związanymi zapominają często o tym co przecieŜ najwaŜniejsze
szkoleniach dla kierowców, lepszym monitorowaniu ich pracy poprzez instalowanie coraz
to nowszych systemów satelitarnych. W związku z brakiem szkoleń, pogonią za
pieniądzem kierowcy przekraczają normy czasu pracy i przepisy ustaw: o ruchu drogowym,
transporcie drogowym czy transporcie towarów niebezpiecznych. Są więc potencjalnymi
sprawcami wypadków. PoniŜej przedstawiono wykres stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Polsce w 2010 r.
Wykres stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce w 2010 r.

W 2010 r. w Polsce doszło do 38 832 wypadków drogowych, w których zginęło
3 907 osób, a 48 952 zostały ranne. Do Policji zgłoszono 416 075 kolizji drogowych. W
porównaniu z 2009 r. jest to:
mniej wypadków o 5 364 ( - 12,1%),
mniej zabitych o 665 ( - 14,6%),
mniej rannych o 7 094 ( - 12,7%),
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więcej kolizji o 34 306 ( + 9%).
Aby temu zapobiec montowane są w pojazdach coraz to nowsze systemy
zabezpieczające przed takimi pokusami. Montuje się takŜe w samochodach specjalne
systemy śledzenia i monitorowania, które słuŜą nie tylko do kontrolowania kierowcy, ale
takŜe do zapobiegania przed kradzieŜami, i odzyskiwania skradzionych pojazdów w bardzo
krótkim po kradzieŜy czasie. Trzeba teŜ dodać, Ŝe w ostatnim czasie na Mazowszu
przybyło bardzo duŜo punktów kontrolnych tak zwanych bramek, które zastąpiły w
znacznym stopniu fotoradary przenośne i przewoźne. Te bramki to równieŜ systemy
satelitarne słuŜące Inspekcji Transportu Drogowego do pobierania opłat od właścicieli firm
transportowych za przejazd kaŜdego samochodu, który wykonuje dany transport
niezaleŜnie od tego czy to osobowy czy towarowy.

2.

ZAGROśENIA POWODOWANE PRZEZ KIEROWCÓW
PROWADZĄCYCH SAMOCHODY PRZEWOśĄCE TOWARY
NIEBEZPIECZNE.

Największe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym stwarzają kierowcy
prowadzący samochody osobowe, poniewaŜ jest ich najwięcej na drogach Mazowsza jak i
całej Polski. W następnej kolejności są samochody cięŜarowe w tym przewoŜące towary
niebezpieczne. NaleŜy więc tą część kierowców bardziej nadzorować i kontrolować właśnie
poprzez nowe systemy zabezpieczeń satelitarnych. Najczęściej sprawcami wypadków
drogowych są: kierujący pojazdami 79% (30 628), piesi 11% (4 427)
wypadków, inni (pasaŜerowie, współwina, inne przyczyny), 10% (3 777) wypadków. W
śród przyczyn wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami najczęstszymi są :
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu : 30% (9 222) wypadków,
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu . 25% (7 750) wypadków, nieprawidłowe
zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeŜdŜanie przez przejście
dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu) - 14% (4 266) wypadków.
PoniŜej znajduje się tabela ze statystyką wypadków w porównaniu za lata 2009 –
2010 r. w podziale na województwa osoby zabite i ranne jak równieŜ przedstawiony został
wzrost i spadek tej statystyki.
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Wg rodzaju pojazdu najwięcej wypadków spowodowali kierujący
samochodami osobowymi, których porusza się najwięcej na polskich drogach, następnie
kierujący samochodami cięŜarowymi w tym kierujący samochodami przewoŜącymi towary
niebezpieczne oraz motocykliści.
Tabela wypadków według rodzaju pojazdu w 2010 r.

NaleŜy jednak powiedzieć, iŜ największe zagroŜenie na drogach Mazowsza jak i
Polski stwarzają podczas wypadku drogowego kierowcy prowadzący samochody
przewoŜące towary niebezpieczne, poniewaŜ skutki wypadku takiego samochodu są
niewyobraŜalnie duŜe i dlatego jest to największe zagroŜenie na drogach. Kierowcy
prowadzący takie samochody wiedzą równieŜ, Ŝe bardzo często łamią przepisy poniewaŜ
jeŜdŜą przeładowanymi samochodami, nie zachowują norm czasu pracy. NaleŜy tu
wspomnieć, Ŝe do tego przyczyniają się równieŜ osoby, które bezpośrednio zajmują się
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załadunkiem lub rozładunkiem. Jest to spowodowane po pierwsze niewiedzą tych osób (źle
umieszczają i zamocowują w samochodach takie towary, jak równieŜ źle przeładowują
samochody), ale równieŜ naciskami ze strony właścicieli firm. Dlatego na drogach
Mazowsza oraz całej Polski mamy specjalne słuŜby takie jak: Inspekcję Transport
Drogowego czy Policję, które to instytucje starają się nadzorować i kontrolować
niesfornych przewoźników. Niestety nie wszystkich uda się przechwycić tym słuŜbą i tak
załadowane samochody przewoŜące ładunki niebezpieczne wyjeŜdŜają na drogi i stwarzają
zagroŜenie nie tylko dla innych uŜytkowników dróg, ale równieŜ dla środowiska czy ludzi
mieszkających w danym obszarze.
Weźmy na przykład przypadek gdy samochód cysterna podczas rozładunku
materiału niebezpiecznego (benzyny) zostanie w części rozładowany, a będzie to zrobione
źle to podczas dalszej jazdy moŜe spowodować w czasie hamowania lub wyprzedzania, iŜ
taki samochód wpadnie w poślizg i się wywrócić. Przy takim schemacie trzeba wziąć pod
uwagę
rozszczelnienie
danej
cysterny
moŜliwość
wybuchu
no
i oczywiście wydostanie się do gleby ogromnych ilości materiału niebezpiecznego.
W ostatnich latach na Mazowszu i w Polsce zmalały wypadki drogowe
spowodowane przez kierowców samochodów cięŜarowych. Niestety nie jest to nadal
zadowalająca statystyka poniewaŜ chcieli byśmy wszyscy, aby takich wypadków nie było
w ogóle. Zmniejszenie się wypadków jest zasługą tylko i wyłącznie lepszego
monitorowania i kontrolowania takich samochodów jak równieŜ pracy kierowców. Jest
to związane z chęciom uczestnictwa w szkoleniach, które są prowadzone częściej i dostęp
do nich jest lepszy, niestety dalej ośrodki wyspecjalizowane w tej dziedzinie pobierają
olbrzymie opłaty za kursy.
NaleŜy wspomnieć, iŜ najwięcej wypadków ma miejsce w porze nocnej bo aŜ
35%. Skutki są nieraz tragiczne. Ofiary śmiertelne zdarzeń po zapadnięciu zmroku to 52%
wszystkich zabitych w wypadkach, a ranni to 34%. Nie dziwi to jednak nikogo poniewaŜ
kierowcy prowadząc samochód w nocy są bardziej zmęczeni i wtedy zasypiają za
kierownicą. Zamiast zjechać na najbliŜszy parking i odpocząć to jadą dalej gdyŜ wiedzą Ŝe
muszą dojechać do danego miejsca na daną porę co w skutkach jest zagroŜeniem dla nich
samych i innych uŜytkowników dróg. I dlatego odpowiednie słuŜby monitorują pracę
kierowców przez róŜne kontrole nie koniecznie w czasie jazdy, zdarzają się takŜe i kontrole
w firmach macierzystych czy na parkingach samochodowych w trasie.
śeby unikać podobnych sytuacji dlatego to właśnie duŜe koncerny produkujące
nowe samochody cięŜarowe np. MAN, SCANIA, VOLVO, MERCEDES itp. instalują w
nich coraz to nowsze systemy śledzenia i monitorowania pracy kierowcy jak równieŜ dają
moŜliwość, aby natychmiast po kaŜdym zdarzeniu powiadomić najbliŜszą jednostkę
ratowniczą.
W/w firmy stosują w swoich samochodach rozwiązania teleinformatyczne np.
GPS, GSM, jak równieŜ inne systemy co jest ciekawe czasami nawet na wniosek
przedsiębiorców, którzy dbają o swoich pracowników, ale równieŜ o swój sprzęt, który nie
jest tani, ale ułatwia on właścicielom, jak równieŜ słuŜbom kontrolnym lepsze
monitorowanie takich kierowców którzy łamią prawo.
Wszystko to jednak jest bardzo drogie gdzie małych przedsiębiorców na to nie
stać i nie wydają dodatkowych pieniędzy na takie systemy gdyŜ twierdzą, iŜ nie są im
potrzebne. Co w rzeczywistości jest błędem, poniewaŜ np. podczas kradzieŜy z towarem
takiego samochodu moŜna go szybciej odnaleźć, jak równieŜ firmy ubezpieczeniowe
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pobierają mniejsze opłaty na ubezpieczenia takich przesyłek. Co za tym idzie (nie licząc
funduszy) dostrzegamy same plusy tych systemów.
3.

SKUTKI
NASTĘPSTW
WYPADKÓW
SPOWODOWANYCH
POJAZDAMI PRZEWOśĄCYMI TOWARY NIEBEZPIECZNE

Podczas transportu towarów niebezpiecznych samochodem naleŜy wziąć pod
uwagę duŜo czynników zewnętrznych takich jak np. odległość z miejsca załadunku do
miejsca rozładunku, czas w jakim ma być wykonany transport, tonaŜ przewoŜonego towaru
oraz jaki towar będzie się przewoziło, itp.
Nie wszystkie towary moŜna przewozić bez ograniczeń czasowych np. towar łatwo psujący
się taki jak Ŝywność naleŜy przetransportować jak najszybciej. Wtedy nie obowiązują
kierowców niektóre zakazy: postoje w święta i w godzinach wyznaczonych. NaleŜy teŜ
wziąć pod uwagę transport towarów niebezpiecznych poniewaŜ naleŜy szczegółowo
określić trasę, powiadomić odpowiednie słuŜby o tym co się wiezie i skąd dokąd. Trzeba
teŜ odpowiednio oznakować pojazd czyli załoŜyć tablice barwy pomarańczowej z
odpowiednim numerem między narodowym oraz kodem bezpieczeństwa jak równieŜ
odpowiednio wytypować ten samochód tak Ŝeby spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa.
Trzeba mieć oczywiście załogę do tego samochodu, która musi mieć odpowiednie
kwalifikacje tzn. ukończone szkolenia i posiadać odpowiednie zaświadczenie.
Kierowcy nie stosujący się do przepisów i prowadzący takie samochody w duŜym
stopniu naraŜają nie tylko siebie ale i innych uczestników ruchu, a takŜe i środowisko na
straty. Kierowca który nie ukończył odpowiedniego szkolenia nie posiada Ŝadnej nawet
podstawowej wiedzy. Nie wie o tym co moŜe się stać podczas jazdy ze źle rozładowaną lub
źle
zatankowaną
cysterną.
Podczas
jazdy
cysterną,
która
posiada
4 zbiorniki na paliwo, jeden tylni jest pusty to podczas hamowania samochód staje się
niestabilny i moŜe stracić przyczepność. W takiej sytuacji jak mówią statystyki nawet
najbardziej doświadczony kierowca, który nigdy w Ŝyciu nie skończył kursu, szkolenia na
płycie poślizgowej nie ma pojęcia ja taką cysternę nie wywrócić na bok. Powiedzmy sobie,
Ŝe Ŝeby wyprowadzić taką cysternę naleŜy naprawdę duŜo trenować i to nie tylko siedząc
za kierownicą, ale równieŜ instruktorzy którzy prowadzą takie szkolenia powinni
zaprezentować nagrania z tego ja dany kierowca się zachowuje podczas wykonywania
odpowiednich czynności. NaleŜy omówić to co było złe, skorygować błędy i spróbować
kolejny raz.
Trzeba naprawdę duŜo trenować zachowania kierowców dlatego, Ŝe
spowodowanie wypadku takim samochodem jest zawsze olbrzymią tragedią. Po
przewróceniu i rozszczelnieniu cysterny wydobywają się z niej (w zaleŜności od tego co się
przewozi) róŜne szkodliwe materiał które nie tylko mają wpływ na człowieka, ale równieŜ
na środowisko. Ekosystem po takim wypadku i wycieknięciu kilkunastu tysięcy materiału
szkodliwego odnawia się później latami. Ziemia w tym miejscu nie nadaje się do Ŝadnych
upraw. Dlatego tak waŜne są szkolenia i monitorowanie pracy kierowców, jak równieŜ
przestrzeganie przez nich przepisów prawa. Skutkami takich wypadków są równieŜ
kosztowne w środki jak i wysiłek ludzki akcje ratownicze mające na celu nie tylko
uratować Ŝycie osób które przewoziły takie materiały, ale równieŜ mające na celu uratować
ekosystem
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i pozwolić mieszkańcom danych terenów aby mogli dalej na nich Ŝyć i funkcjonować, aby
nie trzeba było ich wysiedlać z powodu skaŜenia środowiska czy zatrucia wody pitnej.
Skupiliśmy się tutaj na cysternie więc powiedzmy sobie Ŝe po przewróceniu się takiej
cysterny na jezdni w mieście i wydostaniu się materiału trującego na jezdnię ten materiał
trafia do kanałów burzowych studzienek ściekowych itp. Aby zapobiec przedostaniu się
takich materiałów niebezpiecznych do w/w odpowiednie siły muszą być odpowiednio
szybko powiadomione i do tego właśnie słuŜą systemy satelitarne w tym przypadku.
Niestety nawet po natychmiastowym zaalarmowaniu odpowiednich słuŜb ratowniczych
musi upłynąć pewien czas zanim te słuŜby dotrą na miejsce zdarzenia, zapoznają się z tym
co się stało i jaki materiał wylał się z cysterny. NaleŜy sobie powiedzieć Ŝe po kaŜdym
takim wypadku zawsze są jakieś szkody poniewaŜ nigdy nie uda się zabezpieczyć
a później sprzątnąć wszystkiego. Więc i tak zarówno my jak i ekosystem jesteśmy naraŜeni
na zanieczyszczenia i po takim skaŜeniu w danym terenie moŜemy równieŜ być naraŜeni na
dodatkowe choroby.
4.

SYSTEMY SATELITARNE MINIMALIZUJĄCE POWSTAWANIE
WYPADKÓW W SAMOCHODACH Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI
ORAZ UŁATWIAJĄCE SPRAWNIEJSZY MONITORING TAKICH
POJAZDÓW.

Najczęściej stosowanymi w transporcie środkami satelitarnymi w Polsce i na
Mazowszu są GPS, GSM, WIFI, WIMAX. SłuŜą one do monitorowania pracy kierowców
jak równieŜ do zapobiegania wypadkom. Systemy te zakładane są w samochodach aby
monitorować pracę kierowców, określać gdzie znajduje się dany pojazd czy wiezie towar
czy jedzie na pusto czy przekracza dozwolone prędkości jak równieŜ do kontaktu kierowcy
z innym kierowcą czy podczas wypadku do szybkiego poinformowania słuŜb ratowniczych.
W duŜych aglomeracjach miejskich np. Warszawie są połączone systemami
satelitarnymi wszystkie słuŜby ratownicze aby dyspozytorzy tych słuŜb mogli w momencie
kolizji czy kradzieŜy jak najszybciej dysponować odpowiednie jednostki w miejsca
zagroŜone. NaleŜy wspomnieć o tym, Ŝe metro warszawskie jest równieŜ dobrze
skomunikowane
ze
wszystkimi
słuŜbami
ratowniczymi
jak
równieŜ
w ostatnim czasie jeden z operatorów sieci komórkowej zamontował w metrze specjalne
przekaźniki GPS do przekazywania sygnału komórkowego aby i w metrze moŜna było
swobodnie rozmawiać.
NaleŜy tutaj dodać, Ŝe właściciele firm przewozowych powinni się bardzo
powaŜnie zastanowić nad montowaniem satelitarnego systemu pozycjonowania i
przesyłania komunikatów dla branŜy transportowej. Aktualnie uruchomiono duŜą ilość
terminali EutelTracs (jest to satelitarny system lokalizacji pojazdów). Satelitarne systemy
nawigacji są obecnie postrzegane jako optymalny sposób umoŜliwiający zwiększenie
efektywności funkcjonowania firm przewozowych. Jest to realizowane przez optymalizację
wytyczania szlaków przewozów z jednoczesnym polepszeniem jakości usług
transportowych, a w szczególności ich punktualności. architektury systemów łączności, a
takŜe osiągnięcie oszczędności operacyjnych. W rezultacie jest moŜliwa optymalizacja
kosztów przewozowych przez zmniejszenie zuŜycia paliwa oraz redukcję czasu pracy.
Głównym zadaniem satelitarnych systemów nawigacji jest określenie pozycji
lokalizowanego obiektu (samochodu, statku, samolotu), w dowolnym punkcie na
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Mazowszu w Polsce i na świecie, przez podanie współrzędnych geograficznych, które
jednoznacznie określają połoŜenie obiektu w przestrzeni. Do realizacji tego celu kaŜdy z
systemów wykorzystuje zwykle pewną, określoną przez system, liczbę
satelitów. KaŜdy z tych satelitów nadaje sygnał zawierający informację o swojej pozycji i
czasie.
Do
określenia połoŜenia interesującego nas obiektu są wykorzystywane
odpowiednie zaleŜności
pomiędzy sygnałami pochodzącymi z róŜnych satelitów. Do
systemów nawigacji satelitarnej moŜna zaliczyć między innymi GPS, GSM,
EUTELTRACS, WIFI, WIMAX.

Znaczny wkład w poprawę jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej
miała takŜe Policja i ITD. W poszczególnych jednostkach wojewódzkich, powiatowych i
miejskich policjanci: opiniowali projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu (około
1000 opinii rocznie na kaŜdą Komendę Wojewódzką Policji /Komendę Powiatową Policji
lub Komendę Miejską Policji). Zgłaszali własne wnioski dotyczące: wyznaczenia przejść
dla pieszych, doświetlenia przejść dla pieszych i skrzyŜowań, budowy zatok autobusowych,
budowy chodników poza obszarami zabudowanymi na odcinku drogi od przystanku
autobusowego do przejścia dla pieszych, budowy ciągów pieszo rowerowych na granicy
pasa drogowego, wyznaczenia miejsc do kontroli pojazdów przez Policję, ITD oraz inne
słuŜby, uczestniczyli w komisjach bezpieczeństwa ruchu i sporządzali pisma interwencyjne.
ITD przeprowadziła liczne kontrole mas i wymiarów pojazdów. Działania te w istotny
sposób ograniczają degradację nawierzchni drogowej, która ulega znacznie szybszemu
zniszczeniu w wyniku ruchu przeładowanych lub zbyt duŜych pojazdów.
Z badań wynika, Ŝe pojazd, jego wyposaŜenie i stan techniczny pojazdu jako
jedyna przyczyna zdarzenia drogowego występują w ok. 2% wypadków, a jako jedna z 3
przyczyn w 8-12% wypadków. O tym czy dojdzie do wypadku decyduje system
bezpieczeństwa czynnego, a o tym jakie będą skutki wypadku i jak cięŜkie będą obraŜenia
ich uczestników – system bezpieczeństwa biernego. Aktualny stan prawny dotyczący
obowiązkowych przeglądów technicznych oraz kontrole stanu technicznego prowadzone na
drogach przez Policję i ITD stanowią sprawnie funkcjonujący system. Rozwiązania
techniczne stosowane w pojazdach są domeną producentów pojazdów, które rywalizują
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pomiędzy sobą poddając swoje produkty ocenom bezpieczeństwa i walcząc o jak
najwyŜszą pozycję w rankingach konsumenckich, np. Euro NCAP-u. Stosowane
powszechnie w minionej dekadzie rozwiązania w tym systemy bezpieczeństwa w
pojazdach, takie jak pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy systemy
przeciwdziałające blokowaniu hamulców (ABS, Anti-lock Breaks System), stały się
powszechnym, często obowiązkowym wyposaŜeniem nowych pojazdów. Obecnie duŜe
moŜliwości stwarzają nowoczesne, zaawansowane technologie elektroniczne (Inteligent
Transport System – ITS), które mogą w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia
zagroŜeń. Ponad 90% wszystkich wypadków powstaje w wyniku błędów popełnianych
przez człowieka w skomplikowanej sytuacji na drodze. Nowoczesne technologie stwarzają
warunki do stosowania systemów wspomagających kierowcę w trudnych sytuacjach
poprzez wykrywanie niebezpieczeństwa na drodze i wprowadzania systemów
pomagających w uniknięciu zdarzenia (wypadku). Rozwiązania te stanowią eSafety System
(System e-Bezpieczeństwa). Wśród systemów eSafety moŜna wyróŜnić te, które
wspomagają kierowców i te które są związane z precyzyjną lokalizacją i wyposaŜeniem
drogi. Dopiero współdziałanie tych systemów moŜe w znaczący sposób przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa. Z badań efektywności rozwiązań z zakresu eSafety wynika, Ŝe
najistotniejszą poprawę moŜna uzyskać poprzez powszechne wyposaŜenie w system eCall,
który uaktywnia się automatycznie po zaistnieniu zdarzenia i radykalnie zmniejsza czas
reakcji słuŜb ratowniczych. RównieŜ inne systemy eSafety powodują kilkuprocentowe
zmniejszenie liczby wypadków. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wyrafinowane wyposaŜenie
pojazdów, zwiększa zaufanie kierowców do pojazdów oraz zwiększa pewność i poczucie
bezpieczeństwa, co powoduje zwiększenie prędkości, i w efekcie niweluje pozytywne
oddziaływanie stosowanych rozwiązań. Jednak systemy eSafety dotyczą głównie nowych
pojazdów, a w Polsce wciąŜ blisko 70% z nich ma więcej niŜ 10 lat. Dlatego czynnikami
mającymi wpływ na bezpieczeństwo pojazdów są tradycyjne systemy (ABS, ESP, poduszki
powietrzne itp.), ale najwaŜniejszy jest wciąŜ stan techniczny pojazdów i prawidłowe,
powszechne stosowanie (bądź nie) pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających dla
dzieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego realizowane jest w ramach
Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) poprzez działalność kontrolną nakierowaną na
najistotniejsze czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo. Kontroli ITD podlegają
kierowcy i przedsiębiorcy wykonujący przewozy w ramach krajowego
i międzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego i międzynarodowego
niezarobkowego przewozu drogowego, z wyłączeniem pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przy przewozach rzeczy oraz konstrukcyjnie
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przeznaczonych do przewozu najwyŜej 9-ciu osób łącznie z kierowcą w niezarobkowych
przewozach osób na potrzeby własne. Wyłączeniu podlegają takŜe pojazdy zespołów
ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego oraz pojazdy przewoŜące wartości
pienięŜne w rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia. 31 grudnia 2010 r. weszła w
Ŝycie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W następstwie zmian przepisów w
ramach ITD będzie działał efektywny, spójny i skuteczny system
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. ITD będzie ujawniać za pomocą urządzeń
zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekraczanie dopuszczalnej
prędkości i niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Znowelizowane przepisy z jednej
strony umoŜliwią skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania przez kierujących
pojazdami przepisów o ruchu drogowym, z drugiej zaś usprawnią postępowanie w
sprawach prowadzonych w związku z ujawnionymi naruszeniami. W 2010 r. w trakcie
prowadzonych działań inspektorzy ITD dokonali kompleksowych kontroli drogowych z
uwzględnieniem sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie: dokumentów
uprawniających do wykonywania transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu
drogowego, dokumentów przewozowych, prawa o ruchu drogowym, norm czasu
prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków dla kierowców,
transportu drogowego Ŝywych zwierząt, zasad i warunków dotyczących przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych, transportu drogowego odpadów,
spełniania wymagań w zakresie masy, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, stanu
technicznego pojazdów, w tym w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska,
rodzaju uŜywanego paliwa w pojazdach samochodowych. W 2010 r. inspektorzy transportu
drogowego przeprowadzili 205 366 kontroli drogowych, w tym 109 395 kontroli
przewoźników krajowych oraz 95 971 kontroli przewoźników zagranicznych. W efekcie
przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 31 630 decyzji administracyjnych o
nałoŜeniu kary pienięŜnej, na łączną kwotę około 71,3 mln zł. Stosunek wydanych decyzji
o nałoŜeniu kary pienięŜnej do liczby skontrolowanych pojazdów wyniósł 16,5% . Od
początku zbierania danych, czyli od momentu powstania ITD w Polsce notowany jest
systematyczny spadek liczby kontroli zakończonych nałoŜeniem kary w drodze decyzji
administracyjnej w proporcji do liczby kontrolowanych pojazdów.
NaleŜy jednak dodać Ŝe bardzo duŜą rolę odgrywają w całości i zapewniają
lokalizację
dowolnego obiektu z dokładnością rzędu 100 m z prawdopodobieństwem
98% systemy satelitarne. GPS (Global Positioning System) jest to system obejmujący nie
tylko Mazowsze czy Polskę ale całą kulę ziemską pod względem nawigacji satelitarnej.
GPS wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz mikroprocesor odbiornika ma
moŜliwość obliczenia pozycji geograficznej, a następnie podać ją w wybranym układzie
odniesienia – standardowo jest to WGS – 84, jak równieŜ aktualny czas z olbrzymią
dokładnością. MoŜna więc przez GPS zlokalizować w krótkim czasie i z bardzo duŜą
dokładnością gdzie się znajduję pojazd z towarem który został skradziony jak równieŜ
przez ten sam GPS wysłać sygnał o zaginięciu danego samochodu do odpowiedniego
dyspozytora słuŜb ratowniczych i do firmy z której jest samochód. Odbiorniki GPS są
produkowane przez róŜne firmy.
EutelTRACS to satelitarny system pozycjonowania i przesyłania komunikatów
dla branŜy transportowej. Podstawowym jego zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy
uŜytkownikami oraz pozycjonowanie terminali. W obecnej chwili w urządzenia tego
systemu jest wyposaŜonych ponad 15 000 pojazdów. W ciągu dwóch ostatnich lat
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odnotowano 50-procentowy wzrost liczby sprzedanych terminali. Pozwala on na
zarządzanie flotami pojazdów, co w rezultacie zwiększa efektywność funkcjonowania firm
transportowych. Dostęp do tego systemu odbywa się poprzez specjalne terminale,
wyposaŜone w odpowiednie oprogramowanie. MoŜe być ono dostosowane do róŜnych
zadań zarządzania w firmie transportowej przy zapewnieniu pełnej integracji z istniejącym
wcześniej firmowym systemem informatycznym, w tym integrację z jego bazą danych.
Efektem tego jest optymalizacja przepływu informacji, a co się z tym wiąŜe, takŜe
zwiększenie jakości oferowanych usług i produktywności firmy transportowej. Realizuje on
dwa zadania: zapewnia pozycjonowanie pojazdów oraz dwustronną transmisję danych
pomiędzy centrum dyspozytorskim a kierowcami pojazdów. W dowolnej chwili moŜliwy
jest dostęp do informacji dotyczącej aktualnego stanu technicznego pojazdu oraz połoŜenia
z dokładnością do 100 m. Pozwala to na ochronę ładunków o większej wartości, produktów
nietrwałych oraz materiałów niebezpiecznych.
5.

WNIOSKI

Podsumowując tą pracę naleŜy powiedzieć, Ŝe trzeba wytyczać odpowiednie trasy dla
samochodów przewoŜących towary w tym towary niebezpieczne, jak równieŜ bardziej
nadzorować i kontrolować pracę kierowców którzy przewoŜą takie towary. Wytyczając
trasy przejazdów dla takich samochodów trzeba wziąć pod uwagę aby omijać miejscowości
albo jeŜeli jest to niemoŜliwe wpuszczać do miast o duŜym natęŜeniu ruchu takie
samochody po godzinach szczytu. W związku z tym naleŜy budować nowoczesne parkingi
dla tych samochodów jak równieŜ prowadzić prace polegające na rozbudowie obwodnic
tych miast. NaleŜy równieŜ pamiętać aby montować coraz to nowsze systemy satelitarne
aby kontrolować pracę kierowców oraz mieć moŜliwość teŜ dzięki tym systemom
pobieranie opłat za przejazdy po drogach i za miejsca do parkowania. JeŜeli będziemy
doŜyli do tego to na naszych drogach będzie jeszcze mniej wypadków.
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