
Kim jest kierowca flotowy
Samochody stanowi¹ce w³asno�æ firm, 

wykorzystywane przez ró¿nych pracowni-
ków do celów s³u¿bowych, nazwano flot¹ 
samochodów s³u¿bowych. Kierowcy floty 
to pracownicy firm, wykonuj¹cy zwykle inne 
zawody ni¿ kierowca, zatrudnieni na ró¿nych 
stanowiskach, posiadaj¹cy prawo jazdy.

Pracowników, dla których samochód stano-
wi specyficzne narzêdzie pracy, a kierowanie 
pojazdem jest niezbêdne do realizacji zadañ 
s³u¿bowych nazywa siê kierowcami flotowy-
mi. Zwykle, ale nie zawsze, pojazd kierowany 
przez kierowców flotowych stanowi w³asno�æ 
firmy – st¹d w artykule za kierowcê flotowego 
uznano tak¿e pracownika, który do celów 
s³u¿bowych u¿ywa w³asnego samochodu.

Wypadki drogowe stanowi¹ od wielu lat 
wa¿ny problemem spo³eczny. Na ca³ym �wiecie 
powstaj¹ zespo³y specjalistów, zajmuj¹cych siê 
poszukiwaniem rozwi¹zañ ograniczaj¹cych 
liczbê wypadków drogowych i poszkodowa-
nych w nich osób, tj. kierowców, pieszych, 
rowerzystów, pasa¿erów pojazdów. W do-
stêpnych statystykach policyjnych wypadków 
drogowych udzia³ osób kieruj¹cych pojazdami 
analizowany jest ³¹cznie, niezale¿nie od tego, 
czy powód uczestniczenia w ruchu drogowym 
by³ s³u¿bowy, czy prywatny. Zró¿nicowanie do-
tyczy g³ównie rodzaju prowadzonego pojazdu 
albo przyczyny wypadku: czy zaistnia³ on z winy 
kierowcy, innych u¿ytkowników dróg czy te¿ 
spowodowany by³ niesprawno�ci¹ pojazdu.

Traktuj¹c wypadek drogowy jako wypadek 
przy pracy korzysta siê z zestawieñ, opartych 
na informacjach zawartych w Statystycznej 
karcie wypadku. Dotycz¹ one poszkodowa-
nych pracowników pogrupowanych, np. wg 
wykonywanego zawodu. Kierowca flotowy 
nie jest zawodem, a statystyki wypadków 
tworzone wg grup zawodowych uwzglêdniaj¹ 
tylko te wypadki przy pracy, w których poszko-
dowanymi byli zawodowi kierowcy. Wypadki 
przy pracy, które zdarzy³y siê niezawodowym 
kierowcom podczas kierowania pojazdem 
s³u¿bowym, w komunikacji publicznej, rozdzie-
laj¹ siê na ró¿ne grupy zawodowe. Wiele firm 
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Problematyka wypadkowo�ci
w�ród kierowców flotowych

Celem artyku³u jest pokazanie skali problemu wypadkowo�ci w�ród kierowców flotowych, czyli pracowników, którzy nie s¹ 
kierowcami zawodowymi, ale wykorzystuj¹ samochody s³u¿bowe lub w³asne podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych. 
W�ród kierowców flotowych s¹ handlowcy, ekonomi�ci, kadra zarz¹dzaj¹ca. W roku 2007 kierowcy flotowi stanowili ok. 70% 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem na terenie transportu publicznego, w tym ok. 6% ze 
skutkiem �miertelnym lub ciê¿kim uszkodzeniem cia³a. W grupie poszkodowanych kierowców flotowych, ok. 26 % stanowi³y 
kobiety. Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo kierowania w tej grupie pracowników konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych 
szkoleñ oraz respektowanie zasad doboru pracowników z uwzglêdnieniem predyspozycji do kierowania pojazdem.

The issue of accidents among fleet drivers 
This paper presents the problem of accidents among fleet drivers, i.e., employees who are not professional drivers, but who 
use company or their own cars at work. They are sales people, economists and managers. In 2007, fleet drivers accounted 
for 70% of all the employees - drivers injured in accidents while driving in public traffic areas; 6% of those accidents were 
fatal or resulted in substantial injuries. Twenty-six percent of this population were women. In order to increase safety of this 
occupational group, it is necessary to implement specialist training and proper selection criteria that consider driving skills.
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Wstêp
Celem artyku³u jest pokazanie skali pro-

blemu wypadkowo�ci i sposobów ogranicza-
nia liczby wypadków w�ród pracowników, 
którzy w ramach obowi¹zków s³u¿bowych, 
kieruj¹ pojazdami na drogach publicznych, 
a nie s¹ zatrudnieni na stanowisku kierowcy 
zawodowego – tzw. kierowców flotowych.

Z opracowania wykonanego przez auto-
rów na podstawie danych statystycznej karty 
wypadków (SKW) wynika, ¿e szacunkowe 
straty materialne w 2007 r., spowodowane wy-

padkami przy pracy z udzia³em pracowników 
kieruj¹cych �rodkiem transportu na drogach 
publicznych (bez uwzglêdnienia strat czasu 
pracy) wynosi³y 27 777 500 z³. W 160 wypad-
kach z udzia³em kierowców zawodowych 
straty wynios³y 17 946 700 z³, za� w 267 z kie-
rowcami flotowymi – 9 830 800 z³ (tab. 1.).

Dodatkowe straty to liczba dni niezdolno-
�ci do pracy, która w 2007 r. dotyczy³a 1639 
poszkodowanych kierowców zawodowych 
i flotowych i wynosi³a 85 753 dni (�rednio 52 
dni na jednego poszkodowanego). S¹ to liczby 
nieco mniejsze ni¿ w 2006 r. (tab. 2.).
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ma bardzo rozbudowane dzia³y handlowe, po-
siadaj¹ce w swoich strukturach floty samocho-
dów zarówno osobowych, jak i dostawczych, 
obs³ugiwane przez pracowników niebêd¹cych 
zawodowymi kierowcami, którzy przeje¿d¿aj¹ 
w ci¹gu miesi¹ca czêsto tysi¹ce kilometrów, 
realizuj¹c np. zadania handlowe.

Wypadek drogowy to niedaj¹ce siê prze-
widzieæ zdarzenie maj¹ce miejsce w ruchu dro-
gowym, pozostaj¹ce w zwi¹zku przyczynowym 
z ruchem drogowym, wynikaj¹ce z naruszenia 
zasad bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych w tym 
ruchu, którego skutkiem s¹ nieumy�lnie obra-
¿enia cia³a powoduj¹ce naruszenie czynno�ci 
narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia trwaj¹cy d³u-
¿ej ni¿ 7 dni (�rednio ciê¿ki wypadek drogowy), 
�mieræ albo ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu (ciê¿ki 
wypadek drogowy). Wypadek drogowy musi 
mieæ pocz¹tek i koniec na drodze publicznej, 
przeznaczonej dla ruchu pojazdów [1].

Za wypadek przy pracy uwa¿a siê nag³e, 
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powodu-
j¹ce uraz lub �mieræ zdarzenie, które nast¹pi³o 
w zwi¹zku z prac¹:

– podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem 
przez pracownika zwyk³ych czynno�ci lub 
poleceñ prze³o¿onych oraz czynno�ci na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia

– w czasie pozostawania pracownika 
w dyspozycji pracodawcy w drodze miêdzy 
siedzib¹ pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowi¹zku, wynikaj¹cego ze stosunku pracy.

Za ciê¿ki wypadek przy pracy uwa¿a siê taki 
wypadek, w wyniku którego nast¹pi³o ciê¿kie 
uszkodzenie cia³a, jak: utrata wzroku, s³uchu, 
mowy, zdolno�ci rozrodczej lub inne uszko-
dzenie cia³a albo rozstrój zdrowia, naruszaj¹ce 
podstawowe funkcje organizmu, a tak¿e cho-
roba nieuleczalna lub zagra¿aj¹ca ¿yciu, trwa³a 
choroba psychiczna, ca³kowita lub czê�ciowa 
niezdolno�æ do pracy w zawodzie albo trwa³e, 
istotne zeszpecenie lub zniekszta³cenie cia³a [2].

Pierwsza z przytoczonych definicji (wypa-
dek drogowy) stanowi podstawê statystyk 
wypadków drogowych, sporz¹dzanych przez 
Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
G³ównej Policji, na drugiej za� (wypadek przy 

pracy) bazuj¹ statystyki opracowywane przez 
instytucje zajmuj¹ce siê ocen¹ bezpieczeñstwa 
pracy Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut 
Badawczy, Instytut Medycyny Pracy.

Analiza ze wzglêdu na liczbê osób poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy, przepro-
wadzona przez PIP w 2007 r. (sprawozdanie 
G³ównego Inspektora Pracy z 2007 r.) sytuuje 
na 2. miejscu zawód kierowcy samochodów 
(8,6% ogó³u poszkodowanych). Rozpatruj¹c 
wypadki przy pracy ze skutkiem �miertelnym, 
mo¿na stwierdziæ, i¿ w latach 2005-2007 
kierowcy samochodów stanowili najliczniejsz¹ 
grupê zawodow¹ poszkodowanych pracowni-
ków (16,7% ogó³u).

Wypadki przy pracy,
w których poszkodowanymi 
byli kierowcy flotowi

Poni¿ej przedstawiono wyniki analizy 
przeprowadzonej w CIOP-PIB na bazie danych 
o wypadkach przy pracy, jakie mia³y miejsce 
w latach 2006 i 2007 (baza danych GUS), 
opisanych w statystycznej karcie wypadku 
przy pracy. Skupiono siê na dwóch grupach 
poszkodowanych: kierowców zawodowych 
i flotowych. Przeanalizowano tylko te zdarze-
nia wypadkowe, które mia³y miejsce podczas 
kierowania pojazdem na drogach publicznych. 
Przy wyborze grupy pracowników pos³u¿ono 
siê klasyfikacj¹ zawodów i specjalno�ci, opra-

Tabela 1. Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy 
pracowników kieruj¹cych �rodkiem transportu w komunikacji publicznej w Polsce (bez 
strat zwi¹zanych ze stratami czasu pracy) w 2007 r.*
Table 1. Estimated material losses resulting from road accidents caused by fleet drivers in 
public traffic in Poland (excluding losses resulting from time loss) in 2007

Zawód

Liczba poszkodowanych 
(n) Straty materialne (w z³)

ogó³em ze stratami 
materialnymi suma (z³) �rednia (s/n)

Kierowcy zawodowi 545
100%

160
(29,4%) 17 946 700  112 167 (n = 160)

32 930 (n = 545)
Inni pracownicy 
kieruj¹cy pojazdem 
– kierowcy flotowi

1244
100%

267
(21,5%) 9 830 800  36 819 (n = 267)

7 903 (n = 1244)

Razem 1789 427 27 777 500  65 053 (n = 427)
15 527 (n = 1789)

*Dane: SKW 2007, opracowanie w³asne

Tabela 2. Liczba dni niezdolno�ci do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
podczas kierowania �rodkiem transportu w komunikacji publicznej w Polsce w latach 
2006 i 2007*
Table 2. The number of days fleet drivers – casualties of driving in public traffic were 
unable to work in Poland in 2006 and 2007 

Rok
Liczba 

poszkodowanych
(n)

Liczba 
poszkodowanych 

bez dni 
niezdolno�ci
do pracy (b)

Liczba dni niezdolno�ci 
do pracy

ogó³em (d) �rednia (d/(n-b))

2006 1770 (100%) 181 (10,2%) 90 061 �r (n=1589) = 57

2007 1789 (100%) 150 (8,4%) 85 753 �r (n=1639) = 52

* Dane: SKW 2006 i 2007, opracowanie w³asne

Tabela 3. Pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy podczas kierowania �rodkiem transportu w komunikacji 
publicznej wg ciê¿ko�ci wypadku w latach 2006 i 2007*
Table 3. Fleet drivers – casualties of driving in public traffic by gravity of accident in Poland in 2006 and 2007

Grupa 
poszkodowanych 

pracowników

Liczba poszkodowanych (n)
Razem

ze skutkiem 
�miertelnym z ciê¿kimi urazami z lekkimi urazami

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Zawodowi kierowcy 46 32 23 21 474 492 543 545
Kierowcy flotowi 47 40 25 37 1155 1167 1227 1244
Razem 93 72 48 58 1629 1659 1770 1789

* Dane: SKW 2006 i 2007, opracowanie w³asne
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cowan¹ na podstawie Miêdzynarodowego 
Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, 
przyjêtego na XIV Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. 
oraz jego nowej edycji z 1994 r., tzw. ISCO-88, 
dostosowanego do potrzeb Unii Europejskiej.

Dane SKW dotycz¹ce osób poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy wykazuj¹, i¿ 
w 2006 roku 1770 osób zosta³o poszkodowa-
nych podczas kierowania pojazdem na dro-
gach publicznych, z czego 1227 osoby to kie-
rowcy flotowi, a 543 – zawodowi. Podobne 
liczby odnotowano w kolejnym roku: wynosi³y 
one odpowiednio 1244 i 545 poszkodowanych 
(tab. 3.). W 2007 r. liczba poszkodowanych 
ze skutkiem �miertelnym zmala³a o 22,6% 

w stosunku do 2006 r., natomiast liczba 
poszkodowanych z ciê¿kim uszkodzeniem 
cia³a wzros³a o podobny procent (20,8%) – te 
osoby w nastêpnych latach prawdopodobnie 
nie bêd¹ ju¿ mog³y kierowaæ pojazdami.

Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿ 
w momencie wypadku ciê¿ki pojazd trans-
portowy (powy¿ej 3,5 t) prowadzi³a ponad 
po³owa (51,9%) poszkodowanych kierowców 
zawodowych i oko³o 18% kierowców floto-
wych. Poszkodowanymi kierowcami flotowymi 
byli w wiêkszo�ci kierowcy lekkich pojazdów 
transportowych (62,1%) (rys. 1.).

W 2007 r. w porównaniu z rokiem poprzed-
nim zarysowa³a siê tendencja spadkowa liczby 
kierowców zawodowych, poszkodowanych 

ze skutkiem �miertelnym i z ciê¿kim uszkodze-
niem cia³a. W grupie kieruj¹cych najczêstszym 
typem pojazdu – ciê¿kimi pojazdami trans-
portowymi – procent ten uleg³ zmniejszeniu 
o 3,3% (rys. 2.).

Analogiczne porównanie w grupie kierowców 
flotowych wskazuje, ¿e dla wszystkich rodzajów 
pojazdów liczby poszkodowanych nieznacznie 
wzros³y, za� procent kierowców poszkodo-
wanych ze skutkiem �miertelnym i z ciê¿kim 
uszkodzeniem cia³a wykaza³ tendencjê spadkow¹ 
tylko w grupie kierowców, kieruj¹cych ciê¿kimi 
pojazdami transportowymi – rzadziej u¿ywanymi 
w tej grupie (2,6%) (rys. 2.).

Grupy kierowców zawodowych i floto-
wych, poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ró¿ni¹ siê nie tylko ze wzglêdu na rodzaje 
pojazdów, ale i p³eæ. W�ród poszkodowanych 
w wypadkach drogowych kierowców flotowych 
kobiety stanowi³y ok. 1/3 (26,1%), za� w�ród 
poszkodowanych kierowców zawodowych 
zdecydowanie dominowali mê¿czy�ni (98,5%).

W�ród poszkodowanych kierowców 
flotowych wypadki �miertelne i z ciê¿kim 
uszkodzeniem cia³a dotyczy³y 3,5% kobiet 
i 6,4% mê¿czyzn. Zale¿no�æ miêdzy ciê¿ko�ci¹ 
wypadków poszkodowanych kierowców flo-
towych i p³ci¹ jest istotna statystycznie, zatem 
mo¿na stwierdziæ, i¿ wypadki ze skutkiem 
�miertelnym czê�ciej zdarzaj¹ siê mê¿czy-
znom ni¿ kobietom niebêd¹cym kierowcami 
zawodowymi i kieruj¹cym pojazdem w ramach 
obowi¹zków s³u¿bowych (rys. 3.).

Poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
podczas kierowania �rodkiem transportu 
na drogach publicznych pogrupowano wg 
wykonywanego zawodu i p³ci (tab. 4.) Naj-
liczniejsz¹ grupê poszkodowanych stanowili 
kierowcy zawodowi prowadz¹cy samochody 

Rys. 1. Pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy podczas kierowania �rodkiem transportu w komunikacji 
publicznej wg rodzaju pojazdu (dane: SKW 2007, opr. w³asne)
Fig. 1. Fleet drivers – casualties of driving in public traffic by type of vehicle in Poland in 2006 and 2007

Rys. 2. Porównanie liczby poszkodowanych kierowców i procentu poszkodowanych ze skutkiem �miertelnym lub z ciê¿kim uszkodzeniem cia³a w zale¿no�ci od rodzaju pojazdu, 
w latach 2006-2007 (dane: SKW 2006/2007, opr. w³asne) 
Fig. 2. Comparison of the number of injured drivers and the percentage of fatalities or casualties with serious body damage by type of vehicle in 2006-2007
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ciê¿arowe (n = 368, w tym 99% mê¿czyzn). 
W�ród kierowców flotowych najliczniejsz¹ 
grup¹ poszkodowanych, zajmuj¹c¹ 2. pozy-
cjê pod wzglêdem liczby poszkodowanych, 
s¹ agenci do spraw sprzeda¿y (handlowcy, 
n = 238, w tym 68% mê¿czyzn).

Dwie kolejne pozycje zajmuj¹ równie¿ kie-
rowcy flotowi: specjali�ci do spraw ekonomicz-
nych i zarz¹dzania, finansowi, inni (n = 140, 
w tym 58% kobiet) i kierownicy (marketingu, 
sprzeda¿y, ma³ych przedsiêbiorstw, wewnêtrz-
nych jednostek organizacyjnych (n = 133, 
w tym 66% mê¿czyzn). Na li�cie 11 najlicz-
niejszych grup zawodowych, osób poszkodo-
wanych w wypadkach przy pracy, znale�li siê 
tak¿e dyrektorzy generalni i inni oraz prezesi 
i ich zastêpcy (n = 48, w tym 73% mê¿czyzn).

To zestawienie wskazuje wyra�nie, 
¿e kszta³towanie �wiadomo�ci pracowników 
w zakresie bezpiecznych wzorów zachowañ 
podczas kierowania pojazdem nie mo¿e 
przebiegaæ wed³ug jednego schematu, gdy¿ 
dotyczy bardzo ró¿nych �rodowisk pracy i ludzi 
o zró¿nicowanej pozycji zawodowej (rys. 4.).

Sposoby ograniczania 
liczby wypadków drogowych 
z udzia³em kierowców flotowych

Bezpieczeñstwo kierowania okre�lonym 
rodzajem pojazdu zwi¹zane jest miêdzy 
innymi z umiejêtno�ciami i sprawno�ci¹ psy-
chofizyczn¹ kierowcy. Ujête w przepisach 
wymagania wobec kierowcy, dotycz¹ce po-
ziomu jego sprawno�ci psychofizycznej oraz 
stanu zdrowia, nie s¹ jednakowe wobec kie-
rowców zawodowych i flotowych; podobnie 
jest z zakresem szkoleñ bhp. Z tego wzglêdu 
analiza porównawcza obu grup mo¿e okazaæ 

siê istotna dla skutecznego poszukiwania 
rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do zmniejszenia 
liczby pracowników poszkodowanych podczas 
kierowania pojazdem w ruchu drogowym.

Dobór pracowników
W pogoni za wydajno�ci¹ oraz wynikami 

sprzeda¿y wielu kierowców flotowych ³amie 
przepisy ruchu drogowego i je�dzi zdecy-
dowanie za szybko, nara¿aj¹c ¿ycie swoje 
i innych u¿ytkowników dróg. Odpowiedni 
styl jazdy kierowców flotowych, spokojny, 
nieagresywny, oznacza zarówno bezpiecz-
niejsz¹ jazdê, jak i zu¿ycie mniejszej ilo�ci pa-
liwa, czyli zmniejszanie kosztów eksploatacji 
samochodów firmowych. Zainteresowanie 

pracodawcy doskonaleniem sposobu prowa-
dzenia pojazdów przez kierowców flotowych 
powinno wynikaæ z korzy�ci, jakie s¹ zwi¹zane 
z ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, 
a tym samym zmniejszeniem absencji choro-
bowej oraz unikniêciem strat materialnych. 
Wypadek kierowcy flotowego niesie ze sob¹ 
tak¿e straty wizerunkowe dla firmy.

Jednym ze sposobów wp³ywania na kie-
rowców flotowych, aby je�dzili mniej ryzy-
kownie, jest dobór pracowników np. poprzez 
sprawdzenie ich umiejêtno�ci podczas próbnej 
jazdy lub sprawdzenie bilansu wypadkowo�ci 
danego pracownika w prowadzeniu samo-
chodu. Obecnie przy podejmowaniu decyzji 
o powierzeniu pracownikowi samochodu 

Tabela 4. Pracownicy poszkodowani w wypadkach przy pracy podczas kierowania pojazdem w komunikacji publicznej 
wg wykonywanego zawodu w latach 2006 i 2007*
Table 4. Fleet drivers – casualties of driving in public traffic by occupation in Poland in 2006 and 2007

Poz. Zawód wykonywany przez kieruj¹cego pojazdem
P³eæ Ogó³em

mê¿czy�ni 
(n)

kobiety
(n) (n)

1. Kierowcy samochodów ciê¿arowych (zawodowi) 355 4 359
2. Agenci do spraw sprzeda¿y (handlowcy) 162 76 238
3. Specjali�ci do spraw ekonomicznych i zarz¹dzania, finansowi i inni 59 81 140

4. Kierownicy (marketingu, sprzeda¿y, ma³ych przeds. wewn. jedn. 
organizac.) 88 45 133

5. Kierowcy samochodów osobowych (zawodowi) 114 2 116
6. Dorêczyciele pocztowi i pokrewni 54 18 72
7. Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 68 2 70
8. Pracownicy administracji, obs³ugi biurowej, inni urzêdnicy 29 33 62
9. Pracownicy obs³ugi ochrony 56 0 56
10. Sprzedawcy i demonstratorzy 30 18 48
11. Dyrektorzy generalni i inni oraz prezesi i ich zastêpcy 35 13 48
12. Inne pojedyncze zawody 379 68 447

ogó³em 1429 360 1789
*Dane: SKW 2006 i 2007, opracowanie w³asne

Rys. 3. Udzia³ procentowy poszkodowanych kobiet i mê¿czyzn w grupie kierowców zawo-
dowych i flotowych (A) oraz procent wypadków �miertelnych lub z ciê¿kim uszkodzeniem 
cia³a tylko w grupie kierowców flotowych z uwzglêdnieniem p³ci poszkodowanych (B) 
(dane: SKW 2007, opr. w³asne)
Fig. 3. Percentage of injured female and male professional and fleet drivers (A) and the 
percentage of accidents resulting in fatalities or serious body damage in fleet drivers 
only by gender (B)

Rys. 4. Rozk³ad wg wieku poszkodowanych w wypadkach przy pracy, podczas kierowania 
pojazdem w roku 2007, dla trzech wybranych grup zawodów (dane: SKW 2007, opr. 
w³asne)
Fig. 4. Age of drivers – casualties of occupational road accidents in 2007 for three groups 
of occupations
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s³u¿bowego, czyli obowi¹zków kierowcy 
flotowego, jedynym kryterium jest zwykle 
posiadanie prawa jazdy odpowiedniej katego-
rii. Na ogó³ pracodawcy nie zastanawiaj¹ siê, 
czy dana osoba kieruje pojazdem w sposób 
odpowiedzialny, nie nara¿aj¹c firmy na straty; 
nie bior¹ te¿ pod uwagê jej predyspozycji 
psychofizycznych.

Kodeks pracy nak³ada na przedsiêbiorstwo 
szereg obowi¹zków i odpowiedzialno�æ zapew-
nienia pracownikom odpowiednich warunków 
pracy. Do zadañ pracodawcy nale¿y szacowanie 
ryzyka wystêpuj¹cego na danym stanowisku 
pracy i informowanie pracowników o wystê-
puj¹cych zagro¿eniach. Pracodawca powinien 
mieæ �wiadomo�æ, ¿e stanowisko kierowcy 
zawodowego niewiele ró¿ni siê od handlowca 
pokonuj¹cego rocznie samochodem kilkadzie-
si¹t tysiêcy kilometrów [3].

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
W zakresie szkolenia pracowników – kie-

rowców flotowych najczê�ciej poprzestaje siê 
na instrukcji postêpowania w razie wypadku 
i kursie udzielania pierwszej pomocy. Lepsz¹ 
i coraz bardziej powszechn¹ praktyk¹ praco-
dawców jest skierowanie pracownika na kurs 
doskonalenia jazdy, zanim zostan¹ powierzone 
mu obowi¹zki kierowcy flotowego samochodu 
s³u¿bowego.

Rozwi¹zaniem poprawiaj¹cym bezpie-
czeñstwo pracy kierowców flotowych mo¿e 
byæ zapewnienie im udzia³u w opracowanych 
specjalnie dla nich szkoleniach. Przyk³adem 
dzia³añ podjêtych w tym kierunku jest program 
„Fleet Safety – bezpieczne auto firmowe”, 
realizowany w ci¹gu kilku ostatnich lat 
wspólnie przez Fleet Management Institute 
(FMI), Polskie Stowarzyszenie Motorowe 
(PSM) oraz Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ 
(PZU) [4]. Celem tego i innych podobnych 
programów jest kompleksowa opieka nad 
parkiem samochodowym przedsiêbiorstw 
oraz podnoszenie �wiadomo�ci, wiedzy 
i poprawianie praktyki firm w zakresie bez-
pieczeñstwa u¿ywania pojazdów s³u¿bowych. 
S³u¿¹ temu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
zachowania siê kierowcy w ruchu drogowym 
oraz kszta³towanie �wiadomo�ci kierowców 
flotowych, w kierunku wzmocnienia poczucia 
odpowiedzialno�ci. Oczekiwanym efektem 
tych dzia³añ jest zmniejszenie ryzyka utraty 
zdrowia pracowników – kierowców oraz 
innych u¿ytkowników dróg.

Programy szkoleniowe obejmuj¹ zazwyczaj 
zajêcia teoretyczne i praktyczne z zakresu 
psychologii, medycyny, prawa o ruchu drogo-
wym oraz doskonalenia umiejêtno�ci techniki 
jazdy, a tak¿e ekonomicznego i zapewniaj¹cego 
bezpieczeñstwo sposobu prowadzenia samo-
chodu. Z my�l¹ o u¿ytkownikach samochodów 
luksusowych szkolenie bywa poszerzone o zasa-

dy bezpieczeñstwa osobistego w samochodzie, 
schematy zachowañ w przypadku zagro¿enia 
broni¹ paln¹, przewidywanie i diagnozowanie 
potencjalnych zagro¿eñ w celu ochrony prze-
wo¿onych osób. Kierowcy flotowi powinni 
byæ objêci systemem szkoleñ wzoruj¹cym siê 
na szkoleniach kierowców zawodowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie 
drogowym zawodowi kierowcy z kategori¹ 
prawa jazdy C i D musz¹ uzyskaæ kwalifikacjê 
wstêpn¹ i specjalne dodatkowe szkolenie. 
W sumie szkolenie obejmuje 280 godzin, w tym 
16 godzin zajêæ praktycznych, z czego 4 godzi-
ny maj¹ siê odbywaæ w warunkach specjalnych 
(sytuacje zagra¿aj¹ce wypadkiem). W trakcie 
tego modu³u szkolenia kierowcy ucz¹ siê m.in. 
bezpiecznego poruszania siê ciê¿arówk¹ 
z ³adunkiem lub autobusem w trudnych wa-
runkach drogowych. Ca³y program szkolenia 
ma wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa 
na polskich drogach [5].

Kszta³towanie kultury bezpieczeñstwa
Bardzo wa¿nym czynnikiem redukuj¹cym 

wypadkowo�æ w przedsiêbiorstwach jest kszta³-
towanie kultury bezpieczeñstwa, bêd¹cej 
czê�ci¹ ca³ej kultury organizacyjnej. Buduj¹c 
kulturê bezpieczeñstwa na poziomie przedsiê-
biorstwa dysponuj¹cego flot¹ samochodow¹ 
mo¿na oddzia³ywaæ na takie obszary, jak za-
anga¿owanie pracowników nadzoru, stosunki 
miêdzy pracownikami i poczucie przynale¿no�ci, 
edukacja w zakresie bhp i sposobów radzenia 
sobie ze stresem w pracy, motywowanie 
do zachowañ bezpiecznych i prospo³ecznych 
w firmie i na drodze [6]. Warto te¿ podkre�liæ 
znaczenie stosowanych przez pracodawców 
dzia³añ motywacyjnych, takich jak potr¹cenia 
z zarobków za z³amanie przepisów i spowodo-
wanie wypadku albo finansowe premiowanie 
bezwypadkowej jazdy, czy mo¿liwo�æ tañszego 
odkupienia samochodu s³u¿bowego.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowników samocho-
dów s³u¿bowych i ich wp³yw na ogólny poziom 
bezpieczeñstwa ruchu drogowego by³y g³ów-
nym tematem trzeciego Forum Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego, zorganizowanego 
w Warszawie w 2009 r. przez Stowarzyszenie 
Partnerstwo dla Bezpieczeñstwa Drogowego 
(PBD) przy wspó³udziale Fundacji Wspó³pracy 
Polsko-Niemieckiej [7].

W podsumowaniu uczestnicy spotkania 
zgodzili siê, i¿ aby zapewniæ wysoki poziom 
bezpieczeñstwa pracy kierowców flotowych, 
dzia³ania powinny zostaæ podjête równo-
legle przez pañstwo i firmy (zapewnienie 
dobrze funkcjonuj¹cego systemu szkolenia 
kierowców, promowanie dobrych praktyk 
przedsiêbiorstw).

Rekomendowano takie dzia³ania, jak:
• zwiêkszenie liczby szkoleñ dla kierowców 

zawodowych i flotowych

• podejmowanie dzia³añ na rzecz ogra-
niczenia ilo�ci kolizji poprzez lepszy dobór 
pracowników, którzy nie s¹ zatrudnieni na sta-
nowisku kierowcy, ale w ramach obowi¹zków 
s³u¿bowych kieruj¹ pojazdami

• kszta³towanie w firmach flotowych kultu-
ry bezpieczeñstwa uwzglêdniaj¹cej motywo-
wanie do bezpiecznych zachowañ na drodze.

Podsumowanie
Celem artyku³u jest przybli¿enie problemu 

wypadkowo�ci w�ród kierowców flotowych, 
czyli pracowników, którzy nie s¹ kierowcami 
zawodowymi, ale wykorzystuj¹ samochody 
s³u¿bowe lub w³asne podczas wykonywania 
obowi¹zków s³u¿bowych. W�ród kierowców 
flotowych s¹ handlowcy, ekonomi�ci, kadra 
zarz¹dzaj¹ca. W 2007 r. kierowcy flotowi 
stanowili ok. 70% poszkodowanych w wypad-
kach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem 
w transporcie publicznym, w tym ok. 6% 
ze skutkiem �miertelnym lub z ciê¿kim uszko-
dzeniem cia³a. W grupie poszkodowanych kie-
rowców flotowych ok. 26% stanowi³y kobiety.

Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo kiero-
wania w tej grupie pracowników koniecz-
ne jest kszta³towanie kultury bezpieczeñ-
stwa, m.in. poprzez organizowanie szkoleñ 
– podobnych jak dla kierowców zawodowych 
– oraz respektowanie zasad doboru pracow-
ników pod wzglêdem cech psychofizycznych 
uwzglêdniaj¹cych predyspozycje psychiczne, 
konieczne dla bezpieczeñstwa kierowania 
samochodami. Nie wolno te¿ zapominaæ o roli 
motywacji, tj. dobrze opracowanego systemu 
nagród i kar, sk³aniaj¹cego do bezpiecznych 
zachowañ w ruchu drogowym.
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