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ASOUK]Z\KaXYļëUSO\YaM¸a
w zakresie cech warunkuj¹cych
bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym
W artykule przedstawiono przegl¹d literatury na temat zwi¹zanych z wiekiem zmian sprawXYļMSUSO\YaM¸aa^cWUSO\YaM¸adKaYNYacMRadKU\O]SOMOMRaK\_XU_TéMcMRLOdZSOMdXO
dKMRYaKXSOa]c^_KMTS\_MR_N\YQYaOQY,KNKXSKNYaYNdéŜO]Z\KaXYļëZ]cMRYPSdcMdXK
zmienia siê istotnie wraz z wiekiem, aczkolwiek nie jest to jedyny wyznacznik zakresu i tempa
zmian. Problem ten jest szczególnie wa¿ny w przypadku kierowców zawodowych, zw³aszcza
aUYX^OUļMSOZYNacŜ]dOXSKaSOU_OWO\c^KVXOQY
=ĥoaa klucdoaO: aiOk kiO\oac¸a ]p\aanoļë p]ccRoPidccdna LOdpiOcdOħ]tao na N\oNdO
wiek emerytalny

Wstêp
9LOMXSOXKļaSOMSOYNLcaK]SýTONXKdXKTwiêkszych demograficznych restrukturyzacji:
Z\YZY\MTKNdSOMSWKVOTOdKļV_NdS]^K\]dcMRp
\YļXSOAU\KTKMR_Z\dOWc]ĥYaSYXcMRdTKaS]UY
starzenia siê spo³eczeñstwa jest powszechne
i trwa³e. Proces ten rozpocz¹³ siê w Szwecji
i Francji w XIX w., jako konsekwencja spadku
NdSO^XYļMSS\YdZ\dO]^\dOXSKĥ]SýZ\dOda]dc]^kie kraje rozwiniête a¿ do 1950 r. O ile jednak
a # \ TONcXSO  ļaSK^YaOT ZYZ_VKMTS
stanowi³y osoby w wieku 65 i starsze a 34%
NdSOMS NY  \YU_ ŜcMSK ^Y aQ ļaSK^YacMR
prognoz do 2060 r. proporcja ludzi powy¿ej
65 r.¿. niemal zrówna siê z proporcj¹ osób
NY  \Ŝ YNZYaSONXSY$ " S  dKļ
w populacji europejskiej procent osób w wieku
65+ przekroczy 30%.
Przeprowadzone prognozy pokazuj¹,
¿e w 2015 r. w krajach Europy Zachodniej, gdzie
]ZKNOUNdSO^XYļMSLcĥ]dMdOQ¸VXSON_ŜcaBB

12

3/2015

aSOU_  ZYZ_VKMTS LýNé ]^KXYaSë Y]YLc
w wieku 65+. Najnowsze badania przeprowadzone w 216 krajach pokaza³y, ¿e obecnie
ZYXKN !  ļaSK^YaOT ZYZ_VKMTS ]^KXYaSé
osoby w wieku 65+ (532 mln). W Polsce, wg
badañ GUS, w 2014 r. udzia³ osób powy¿ej 64
roku ¿ycia wyniós³ blisko 15% ogó³u populacji.
Zjawisko starzenia siê spo³eczeñstwa
]ZYaYNYaKĥY UYXSOMdXYļë dWSKX XK \cXU_
pracy, gdzie sfera pracowników starszych by³a
dot¹d znacznie zaniedbana. Badania naukowe
obali³y stereotyp starszego pracownika, który
jest chory, niezdolny do uczenia siê i kosztowny. Okaza³o siê bowiem, ¿e np. w pañstwach
ac]YUY\YdaSXSý^cMRaļ\¸NY]¸LaaSOU_ 
stopniowo przybywa ludzi dobrze wykszta³conych, w dobrej kondycji, którzy spodziewaj¹ siê
Z\dOŜcëXK]^ýZXcMRNYVK^.Y]^\dOQK]Sý
potrzebê pilnego zainwestowania wysi³ków
Sļ\YNU¸aa^da]\OL\Xc\cXOUKLcacUY\dc]^Kë ZY^OXMTKĥ ]^K\]dOT Q\_Zc ]ZYĥOMdOħ]^aK
w obecnej sytuacji demograficznej. Zwraca

Fot. Paha_L/Bigstockphoto

.\S`O\]oKQOKXNZ]cMRYZRc]SMKVZO\PY\WKXMOSX]MYZOYPK^^\SL_^O]MYXNS^SYXSXQ]KPOZK\^SMS
ZK^SYXSX^\KPPSM
>RS]K\^SMVOZ\O]OX^]KXY`O\`SOaYP^ROVS^O\K^_\OYXKQO\OVK^ONMRKXQO]SXN\S`O\]oZO\PY\WKXMOKXN
their role in determining features of safe behaviour in traffic. Research shows that physical and mental
efficiency vary significantly with age, although this is not the only determinant of the extent and pace
of change. This problem is particularly important in the case of professional drivers, especially in the
context of an extended retirement age.
KeyworN]: Nri`er]o aQe p]ycRopRy]ical ePPiciency roaN ]aPety retirement aQe

]Sý _aKQý ŜO SXaO]^cMTO ^O ZYaSXXc YLTéë
obszar edukacji (nauczanie zdrowego stylu
¿ycia, dbanie o zdrowie), redukcjê ograniczeñ
a]PO\dOWYLSVXYļMSV_NdS]^K\]dcMR\YdaSédKnia architektoniczne, dostosowanie pojazdów
NY WYŜVSaYļMS ]^K\]dcMR USO\YaM¸a Y\Kd
dostosowania systemu pracy i zatrudnienia
do potrzeb starszych pracowników (stopniowe, w miejsce radykalnego przechodzenie
na emeryturê, zatrudnianie na stanowiskach
lub w zawodach mniej obci¹¿aj¹cych i mniej
wymagaj¹cych, ruchomy czas pracy, praca
XK Mdýļë O^K^_ :YNU\OļVK ]Sý ŜO ^OQY ^cZ_
\YdaSédKXSKdXKMdXSOZYZ\KaSKTéTKUYļëŜcMSK
osób starszych (ekonomiczn¹, zdrowotn¹
i psychiczn¹), a tym samym zmniejszaj¹ obci¹¿enia ekonomiczne wynikaj¹cego z procesu
starzenia siê spo³eczeñstwa. Wed³ug danych
/?<9=>+> a  \ a]UKŚXSU KU^caXYļMS
zawodowej osób w wieku 65-74 lata wyniós³
w Polsce 7%.

W artykule przedstawiono przegl¹d publikacji na temat zwi¹zanych z wiekiem zmian
]Z\KaXYļMS USO\YaM¸a a ^cW USO\YaM¸a
zawodowych, w zakresie cech warunkuj¹cych
bezpieczne zachowanie w sytuacji ruchu drogoaOQY:\YLVOW]Z\KaXYļMSUSO\YaM¸a]^K\]dcMR
jest szczególnie istotny w przypadku tej grupy
zawodowej, która od wielu lat jest jedn¹ z najliczniejszych, obok sektora górnictwa i budownictwa, pod wzglêdem liczby poszkodowanych
SYPSK\ļWSO\^OVXcMRaacZKNUKMRZ\dcZ\KMc
Ponadto, zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 637), wiek
emerytalny ulega stopniowemu wyd³u¿eniu
tak¿e w przypadku kierowców uprawnionych
do korzystania z emerytur pomostowych, gdzie
jednym z warunków jest osi¹gniêcie wieku 55
lat przez kobiety i 60 przez mê¿czyzn (DzU
z 2008 r. poz. 1656). Z tego wzglêdu istotn¹
rolê spe³niaj¹ badania pokazuj¹ce, jak zmienia
]Sýa\KddaSOUSOW]Z\KaXYļëZ]cMRYPSdcMdXK
aK\_XU_TéMKWYŜVSaYļëLOdZSOMdXOQYacUYXcwania zawodu kierowcy powy¿ej 55 roku ¿ycia.

Starsi kierowcy
Wiek kierowców a wypadki drogowe
W populacji kierowców osoby starsze
stanowi¹ najszybciej rosn¹c¹ pod wzglêdem
VSMdOLXYļMSQ\_Zý=dKM_TO]SýŜONY\TOden na czterech kierowców ukoñczy wiek 65+.
Z przegl¹du badañ miêdzynarodowych dotycz¹cych problematyki starszych kierowców [1]
wynika, ¿e wzrost liczby starszych kierowców
nie ma zwi¹zku z wiêksz¹ liczb¹ wypadków
ļWSO\^OVXcMRMRYëUY\OV_TOS]^Y^XSOdVSMdLéacpadków, których skutkiem s¹ ranni. Okazuje siê
tak¿e, ¿e starsi kierowcy maj¹ na swoim koncie
WXSOTacZKNU¸aļWSO\^OVXcMRXSŜSMRWĥYN]S
UYVONdc EG K TOļVS T_Ŝ NY XSMR NYMRYNdS
to s¹ one skutkiem b³êdów pope³nianych przez
starszych kierowców w zakresie spostrzegania
i oceny sytuacji dotycz¹cych pierwszeñstwa
przejazdu. Analiza bazy danych o wypadkach
drogowych w grupie zawodowej kierowców
K_^YL_]¸aacUKdKĥKŜOMSýŜUYļëacZKNU¸a
jest istotnie wy¿sza w grupie najm³odszych
kieruj¹cych, tj. w wieku d 25 lat i tych powy¿ej
 \YU_ ŜcMSK daĥK]dMdK dKļ a Q\_ZSO aSOkowej 65+, w porównaniu z grup¹ wiekow¹
35-55 lat [3].
Jednak wyniki badañ nad zwi¹zkiem wieku
dacZKNUYaYļMSéaļ\¸NUSO\YaM¸aXSO]éTONnoznaczne. Dla przyk³adu, w badaniach australijskich [4] obejmuj¹cych grupê ponad 237 tys.
sprawców wypadków drogowych okaza³o siê,
¿e kierowcy starsi, tj. w wieku 70+ stanowili
dKVONaSO  TOT MKĥYļMS ZYNMdK] QNc USOrowcy m³odzi, tj. w wieku 20-24 oraz 17-19 lat
mieli w niej najwiêkszy udzia³ (odpowiednio:
14,2% i 12%). Okaza³o siê tak¿e, ¿e wykres

dKVOŜXYļMS WSýNdc \cdcUSOW ]ZYaYNYaKXSK
wypadku drogowego i wiekiem kierowcy
TO]^ ?U]d^Kĥ^Xc$ a]UKŚXSU \cdcUK acZKNU_
liczony w oparciu o liczbê przejechanych
kilometrów jest najwy¿szy w grupie najm³odszych kierowców: 17-19 lat, nastêpnie obni¿a
]SýY]SéQKTéMaK\^YļMSWSXSWKVXOaZ\dONdSKVO
wiekowym 30-74 lata, po czym ponownie
wzrasta w przedziale wiekowym 75-79 lat,
a potem stabilizuje siê. Z kolei badania, w których brali udzia³ tak¿e kierowcy powy¿ej 80 r.
ŜcMSKZYUKdKĥcŜOZYNYLXSOVSMdYXca]UKŚXSU
acZKNU_QaKĥ^YaXSO\YļXSOa^OTXKT]^K\]dOT
grupie wiekowej [5].
,KNKXSKPSħ]USOE GZ\dOZ\YaKNdYXOaļ\¸N
kierowców z dwóch grup wiekowych: 26-40 lat
i 65+ wykaza³y, ¿e istotnym czynnikiem modyPSU_TéMcWdKVOŜXYļëWSýNdc\cdcUSOWacZKNU_
(liczba wypadków na 1 mln km) a wiekiem
USO\YaMcTO]^ļ\ONXSKVSMdLKUSVYWO^\¸aZ\dOje¿d¿anych w ci¹gu roku, co potwierdzi³y tak¿e
Z¸ŚXSOT]dOLKNKXSKE!G9UKdKĥY]SýLYaSOW
ŜOa]UKŚXSUacZKNUYaYļMSYLXSŜKĥ]Sýa\Kd
z rosn¹c¹ liczb¹ przejechanych w ci¹gu roku
USVYWO^\¸a S dKVOŜXYļë ^K ac]^éZSĥK a YL_
grupach wiekowych. Co jednak istotne –
zró¿nicowanie miêdzy kierowcami starszymi
i m³odszymi wyst¹pi³o dla najni¿szego rocznego przebiegu (d 3000 km), przy czym ni¿szy
a]UKŚXSUacZKNUYaYļMSMOMRYaKĥUSO\YaM¸a
starszych.
Wiek kierowców a ]prawnoļë p]ycRoPidycdna
W literaturze fachowej zwraca siê uwagê
na to, ¿e zwi¹zane z wiekiem zmiany biologiczne (m.in. pogarszanie siê kondycji fizycznej, wzroku, s³uchu) oraz zmiany psychiczne
(np. zaburzenia snu, gorsze spostrzeganie
SZKWSýëU\¸^UY^\aKĥKMdý]^]dOac]^ýZYaKXSO
depresji i fobii) przek³adaj¹ siê na problemy
starszych kierowców w obszarze spostrzegania i uwagi, zawê¿onego pola widzenia, oceny
YNVOQĥYļMS \OPVOU]_ UYY\NcXKMTS ad\YUYaY\_MRYaOT S YQ¸VXOT ]Z\KaXYļMS a dKU\O]SO
Z\YaKNdOXSKZYTKdN_MYWYŜOLcëZ\dcMdcXé
powodowania wypadków drogowych [5, 8].
U kierowców powy¿ej 65 r. ¿ycia obserwuje
siê zawê¿enie pola widzenia, gorsze widzenie
Z\dc ]ĥKLcW XK^ýŜOXS_ ļaSK^ĥK XZ a ZY\dO
dWSO\dMR_V_LYļaSMSOY\KdZ\YLVOWcd\YdZYznawaniem i ró¿nicowaniem obiektów na drodze. Starszym kierowcom wiêcej czasu zabiera
prawid³owy odbiór informacji sensorycznych,
ZYNTýMSOaĥKļMSaOTNOMcdTSSLOdZSOMdXOacUYnanie zaplanowanego manewru. Ze wzglêdu
XKUĥYZY^cdZYNdSOVXYļMSé_aKQSaSNdOXSOW
ZO\cPO\cTXcWSXKNWSK\OWLYNŚM¸aaSd_KVnych, najwiêkszym wyzwaniem dla starszych
kierowców jest skrzy¿owanie dróg [9]. Badania
pokaza³y, ¿e ryzyko spowodowania wypadku
przez starszego kierowcê na skrzy¿owaniu
\YļXSO a\Kd d aSOUSOW$ a Q\_ZSO USO\YaM¸a

85+ jest ono ponad dziesiêciokrotnie wiêksze
XSŜ aļ\¸N VK^U¸a E G 8KTaSýU]dO \cdcUY
wypadku na skrzy¿owaniu dla kierowców
starszych wi¹¿e siê z: przeje¿d¿aniem przez
skrzy¿owanie, na którym brak kontroli ruchu;
niezatrzymaniem siê na znaku STOP; jazd¹
prosto i ze skrêtem w lewo. Najczêstsze b³êdy
pope³niane przez starszych kierowców to niezauwa¿enie znaku drogowego oraz zje¿d¿anie
z pasa ruchu, co prowadzi do czo³owych zderzeñ lub potr¹cenia pojazdów znajduj¹cych siê
poza zajmowanym pasem ruchu.
Badacze amerykañscy przeprowadzili baNKXSKXKNZ\YPSVOW]Z\KaXYļMSYacWNa¸MR
grup osób starszych, zbli¿onych wiekowo
(od 65 do 93 lat): aktywnych (je¿d¿¹cych
co najmniej kilka razy w tygodniu) i by³ych
kierowców, tj. osób, które z ró¿nych powodów
(m.in. sugestia pochodz¹ca od lekarza, cz³onka
rodziny lub samego kierowcy) zaprzesta³y
prowadzenia pojazdu w ci¹gu ostatnich dwóch
lat. Pokaza³y one, ¿e profil aktywnych starszych kierowców wskazuje na istotnie wy¿szy
ZYdSYW SMR ]Z\KaXYļMS a dKU\O]SO PSdcMdXOT
acNYVXYļMS Y\QKXSdW_ WKU]cWKVXO WYŜVSaYļMS ]SĥYaO ]Z\KaXYļMS XK\déN_ ad\YU_
S]Z\KaXYļMSZ]cMRYWY^Y\cMdXOTUYY\NcXKMTK
wzrokowo-ruchowa), [10]. Autorzy sugeruj¹
dK]KNXYļë _adQVýNXSKXSK acWSOXSYXcMR dKU\O]¸a ]Z\KaXYļMS a KXKVSdSO Z\ONc]ZYdcMTS
kierowców.
Z kolei badania, w których analizowano
]Z\KaXYļëUSO\YaM¸aa]c^_KMTKMR\¸ŜXSéMcMR
]SýZYdSYWOWdĥYŜYXYļMSZO\MOZMcTXOTSdĥYŜYXYļMSacUYXcaKXcMRdKNKħa]c^_KMTS]cW_lowanej jazdy samochodem, przeprowadzone
a 8Y\aOQSS a Na¸MR Q\_ZKMR$ a ļ\ONXSW
wieku (35-45 lat) i starszych (65+), pokaza³y,
¿e kierowcy starsi istotnie gorzej radzili sobie
w sytuacjach bardziej z³o¿onych i przy wykonywaniu trudniejszych zadañ, ni¿ m³odsi [11].
Czas reakcji kierowców starszych by³ o 27%
gorszy w porównaniu z m³odszymi w zadaniu
ZYVOQKTéMcWXK]cW_VYaKXOTTOŚNdSOa^O\OXSO
aSOT]USWdZ\ýNUYļMSé "UWRS\OKQYaKniu na dwa graficzne symbole: ko³o i trójk¹t,
pojawiaj¹ce siê w ró¿nych miejscach na ekranie
monitora, przy czym ka¿dy z nich wymaga³
SXXOT\OKUMTSWY^Y\cMdXOTaMSļXSýMSOZ\KaOQY
lub lewego przycisku). Najbardziej z³o¿ona
okaza³a siê jednak sytuacja symulowanej jazdy
adK^ĥYMdYXcWMOX^\_WWSK]^KdZ\ýNUYļMSé
do 50 km/h, gdy na obydwa symbole nale¿a³o
\OKQYaKëQĥY]OWA^cWdKNKXS_MdK]\OKUMTS
starszych kierowców okaza³ siê o 46% gorszy
w porównaniu z grup¹ kierowców m³odszych.
Badania przeprowadzone w grupie szwajcarskich, wy³¹cznie starszych kierowców
ļ\ONXSK aSOU_$ ! VK^ U^¸\cMR MOVOW
by³o sprawdzenie zwi¹zku miêdzy trzema
\¸ŜXcWSWO^YNKWSYU\OļVKXSKSMR]Z\KaXYļMS
(podczas jazdy symulowanej, podczas jazdy
w warunkach rzeczywistej sytuacji drogowej
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¿enia poznawczego, mierzony czasem reakcji
na bodziec pojawiaj¹cy siê w peryferyjnym
polu widzenia, zarówno podczas wykonywania
dKNKħYXS]USWSac]YUSWZYdSYWSOdĥYŜYXYļMS
jak i w warunkach wysokiego i niskiego obci¹¿enia informacyjnego [16].
9soLowoļë a zacRowanie na drodze
starszych kierowców

S ZYNOTW_TéM YLSOU^caXé YMOXý ]Z\KaXYļMS
procesów poznawczych) pokaza³y natomiast,
ŜO]Z\KaXYļëZ\YMO]¸aZYdXKaMdcMRadKU\O]SOSX^OVSQOXMTSZĥcXXOT]dcLUYļMS\OKQYaKXSKZYNdSOVXYļMS_aKQS]dcLUYļMSZO\MOZMcTXOT
i zakresu pola widzenia obni¿a siê wraz
z wiekiem. Ponadto wiek korelowa³ z gorsz¹
]Z\KaXYļMSéZ\YaKNdOXSKZYTKdN_WSO\dYXé
w trakcie jazdy na symulatorze (wiêksza liczba
pope³nianych b³êdów, nietrzymanie siê pasa
ruchu, przekraczanie linii oddzielaj¹cej pasy)
S]Z\KaXYļMSéZ\YaKNdOXSKZYTKdN_a\dOMdcwistej sytuacji drogowej, ocenian¹ przez sêdziego kompetentnego w zakresie zachowañ
zwi¹zanych z obserwacj¹ sytuacji na drodze,
relacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego, wykonywaniem manewru zawracania,
u¿ywaniem kierunkowskazu, stosowaniem siê
NYYQ\KXSMdOXSKZ\ýNUYļMSS^ZEG
Natomiast badania polskie [13] przeproaKNdYXO aļ\¸N USO\YaM¸a dKaYNYacMR
dotycz¹ce zwi¹zku miêdzy wiekiem kierowców
S]Z\KaXYļMSéZ]cMRYPSdcMdXéZYUKdKĥcL\KU
istotnych statystycznie ró¿nic w poziomie
refleksu (czasy reakcji: prostej i z³o¿onej)
miêdzy grup¹ kierowców najstarszych (55 rok
¿ycia i powy¿ej) i najm³odszych (25-35 lata).
Istotnie gorsze wyniki w grupie najstarszych
kierowców wyst¹pi³y jedynie w odniesieniu
NY MdK]_ \OKUMTS a ]c^_KMTS UYXSOMdXYļMS
podjêcia wyboru. Natomiast w przypadku
koordynacji wzrokowo-ruchowej stwierdzono
istotne, progresywne pogarszanie siê wyników
w tym zakresie, pocz¹wszy od 45. roku ¿ycia.
Obni¿one wyniki pozostawa³y jednak na pozioWKMRļ\ONXSWSac]YUSWaQXY\W_]^KVYXcMR
dla kierowców zawodowych w tej grupie
wiekowej, co oznacza brak przeciwwskazañ
psychologicznych do wykonywania przez nich
swojej pracy.
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Wiek kierowców a icR ]prawnoļë intelektualna
i procesy poznawcze
=Z\KaXYļë SX^OVOU^_KVXK a UYX^OUļMSO
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, oznacza
zespó³ predyspozycji, zapewniaj¹cych kierowMcZ\KaSNĥYaéļaSKNYWYļë]c^_KMcTXéU^¸\OT
powstanie i utrzymanie mo¿liwe jest dziêki
procesom spostrzegania i rozumienia istotnych
elementów sytuacji ruchu drogowego oraz
_WSOTý^XYļMSZ\dOaSNcaKXSKdWSKXaXSOTdKchodz¹cych w najbli¿szym czasie. Jest to wiêc
SX^OVSQOXMTK \Yd_WSKXK TKUY YQ¸VXK dNYVXYļë
do logicznego rozumowania, planowania,
rozwi¹zywania problemów i korzystania z doļaSKNMdOXSK EG =ZY]^\dOQKXSO ZO\MOZMTK
LýNéMK SX^OQ\KVXcW OVOWOX^OW ]Z\KaXYļMS
intelektualnej, jest procesem aktywnej interpretacji danych zmys³owych z wykorzy]^KXSOWaMdOļXSOTXKLc^OTaSONdcaacXSU_
czego dochodzi do rozpoznania obiektu [15].
W przypadku kierowcy proces spostrzegania
TO]^ aK\_XUSOW NYUYXKXSK aĥKļMSaOT YMOXc
sytuacji, zarówno w aspekcie w³asnego stanu
TO]^OW dWýMdYXc `] acZYMdý^c% ļZSéMc `]
wyspany; rozkojarzony vs. zdolny do koncentracji itp.), jak i sytuacji na drodze (stan
nawierzchni, natê¿enie ruchu, utrudnienia
i przeszkody itd.). Z kolei uwaga jest procesem
selektywnego spostrzegania, przejawiaj¹cego
siê w dostrzeganiu wybranych cech otoczenia
i koncentracji na nich oraz na wzglêdnym
pomijaniu innych jego cech.
Badania przeprowadzone przez badaczy
kanadyjskich z wykorzystaniem symulatora
samochodu, w grupie kierowców posiaNKTéMcMR WSXSW_W VO^XSO NYļaSKNMdOXSO
w prowadzeniu pojazdu wykaza³y istotny
wp³yw wieku na obci¹¿enie poznawcze kierowców. Kierowcy starsi (65-86 lat) uzyskali
istotnie wy¿szy w porównaniu z kierowcami
aļ\ONXSWaSOU_VK^a]UKŚXSUYLMSé-

Badacze amerykañscy i kanadyjscy sugeruj¹, aby w ocenie ryzyka zwi¹zanego
z wypadkami w grupie starszych kierowców
_adQVýNXSKë XSO ^cVUY SMR ]^KX dN\YaSK
i kondycjê psychofizyczn¹, ale równie¿ cechy
^OWZO\KWOX^_SY]YLYaYļMS,KNKXSKZ\dOZ\Ywadzone w grupie 101 kierowców w wieku 75+
pokaza³y umiarkowane ale spójne zwi¹zki cech
Y]YLYaYļMS S ^OWZO\KWOX^_ d ]KWYYMOXé
zachowañ w sytuacji drogowej, liczb¹ mandatów i wypadków, do których przyznali siê
kierowcy oraz z zachowaniami ryzykownymi
podczas wykonywania zadania zwi¹zanego
z prowadzeniem pojazdu w warunkach
symulatorowych. Okaza³o siê, ¿e w grupie
]^K\]dcMR USO\YaM¸a ac]YUK ]UĥYXXYļë
NYZY]d_USaKXSKa\KŜOħZYdY]^KTOaļMS]ĥcW
zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ otrzymanych mandatów
i tendencj¹ do przekraczania przepisów ruchu
N\YQYaOQY dKļ ac]YUK ^OWZO\KWOX^KVXK
UYX^\YVK daĥK]dMdK dNYVXYļë NY ZYNTýMSK
dzia³ania pomimo tendencji do powstrzymywania siê od niej) wspó³wystêpuje z mniejsz¹
liczb¹ b³êdów i przeoczeñ w sytuacji ruchu
drogowego oraz mniejsz¹ liczb¹ zachowañ
ryzykownych [17].
Z kolei badania przeprowadzone przez
polskich badaczy w grupie 160 zdrowych, tj.
spe³niaj¹cych kryteria doboru zawodowego
pod wzglêdem wymagañ lekarskich i psychologicznych, kierowców zawodowych w wieku
20-70 lat pokaza³y, ¿e istotnym moderatorem
w relacji wiek – funkcjonowanie poznawcze
TO]^ XO_\Y^cMdXYļë 4OT XK]SVOXSO adWKMXSK
iNO]^\_UMcTXcn aZĥca aSOU_ XK ]Z\KaXYļë
Z\YMO]¸aZYdXKaMdcMRadKU\O]SO]dcLUYļMS
S ]^KLSVXYļMS Z\dO^aK\dKXSK SXPY\WKMTS Y\Kd
UYXMOX^\KMTSSZYNdSOVXYļMS_aKQSE"G
9U\OļVOXSOZ\YPSV_LOdZSOMdXOQY]^K\]dOQY
USO\YaMc a YZK\MS_ Y MOMRc Y]YLYaYļMS
by³o celem innych badañ przeprowadzonych
w USA, w grupie 52 aktywnych kierowców
w wieku 65+ [19]. W badaniach uwzglêdniono
Md^O\cacWSK\cY]YLYaYļMS$
• Ekstrawersja – Introwersja (EI) – ukie\_XUYaKXSOaĥK]XOTOXO\QSSS_aKQSXKļaSK^
zewnêtrzny lub wewnêtrzny
• Zmys³y – Intuicja (SI) – preferowany
sposób pozyskiwania informacji
• Rozum – Emocje (TF) – preferowany
sposób podejmowania decyzji
• Os¹d – Obserwacja (JP) – orientacja
aļaSOMSO

Przytaczane badania pokaza³y, ¿e wymiar
/U]^\KaO\]TK p 3X^\YaO\]TK /3 WYŜO Lcë
stosowany jako rzetelny i trafny predyktor
bezpiecznych zachowañ starszych kierowców.
Introwersja wspó³wystêpowa³a bowiem z gor]dcWS acXSUKWS a ^OļMSO ]Z\KaXYļMSYacW
w którym eksperci oceniali zachowania kierowców w realnej sytuacji ruchu drogowego. Wynik
^OX p TKU ^aSO\Ndé K_^Y\dc p WYŜO acXSUKë
d WXSOT]dOT _aKQS ZYļaSýMKXOT Z\dOd SX^\YaO\^cU¸aļaSK^_dOaXý^\dXOW_MYaOPOUMSO
WYŜOZ\YaKNdSëNYaSýU]dOTVSMdLcZYZOĥXSKnych b³êdów. Autorzy sugeruj¹ te¿, ¿e w przypadku osób starszych po¿¹dana jest raczej
ekstrawersja, która ukierunkowuj¹c cz³owieka
XK ļaSK^ dOaXý^\dXc ]Z\dcTK KNOUaK^XOW_
reagowaniu w ró¿nych sytuacjach. Podobnie
wymiar Zmys³y – Intuicja (SI) wydaje siê istotnym elementem profilu starszego kierowcy.
Okaza³o siê bowiem, ¿e osoby preferuj¹ce
pozyskiwanie informacji na drodze zmys³owej
(S) mia³y mniej problemów zwi¹zanych z prowadzeniem pojazdów i uzyska³y lepsze wyniki
a^OļMSO]Z\KaXYļMSYacWXKN\YNdOaZY\¸ananiu z kierowcami zdaj¹cymi siê na intuicjê,
co autorzy interpretuj¹ jako pozytywny efekt
]^\K^OQSSZYdXKaKXSKļaSK^KYZK\^OTXKNYaYdach, analizie i obserwacji zdarzeñ.
DaSédUSXO_\Y^cMdXYļMSOU]^\KaO\]TSSZ]cchotyzmu z reakcjami emocjonalnymi w trakcie
prowadzenia pojazdu, stylami radzenia sobie
ze stresem na drodze oraz rodzajami b³êdów
pope³nianych na drodze, by³y przedmiotem
polskich badañ przeprowadzonych w grupie
120 kierowców zawodowych w wieku 65-81
lat [20]. Wyniki badañ pokaza³y, ¿e silny neurotyzm u starszych kierowców wspó³wystêpuje
d XOQK^caXcWS OWYMTKWS NYļaSKNMdKXSOW
KQ\O]TSSdĥYļMSXKN\YNdOZ\dcZS]caKXSOWMOMR
negatywnych innym kierowcom, z niechêci¹
do prowadzenia pojazdu i wysok¹ potrzeb¹
kontroli zagro¿eñ, polegaj¹c¹ na ukierunkowaniu uwagi na wykrywanie potencjalnych zagro¿eñ na drodze i unikaniu ryzyka. Neurotyczni
starsi kierowcy dopuszczaj¹ siê tak¿e wiêkszej
liczby zachowañ ryzykownych, lecz pope³niane
przez nich b³êdy nie s¹ efektem dzia³añ celowych, ale s¹ raczej skutkiem nieuwagi, która
WYŜO acXSUKë dO dWýMdOXSK /U]^\KaO\]TK
i neurotyzm okaza³y siê równie¿ najlepszymi
predyktorami stylu radzenia sobie ze stresem
w sytuacji drogowej przez starszych kierowców: im silniejsza ekstrawersja, tym wiêksza
potrzeba konfrontacji z innymi kierowcami,
dKļSW]SVXSOT]dKXO_\Y^cMdXYļë^cWaSýU]dK
]UĥYXXYļëNY]^cV_]UYXMOX^\YaKXOQYXKOWYcjach (nadmierny samokrytycyzm, obwinianie
]SýA]ZYWXSKXOMOMRcY]YLYaYļMSYUKdKĥc
siê te¿ predyktorami rodzaju b³êdów pope³nianych na drodze. Wysoki poziom zarówno
neurotyzmu, psychotyzmu, jak i ekstrawersji,
wi¹za³ siê u starszych kierowców z wiêksz¹
liczb¹ b³êdów w odniesieniu do techniki

jazdy, wiêksz¹ liczb¹ pomy³ek wynikaj¹cych
XZddKacŜYXOTYMOXcaĥK]XcMR_WSOTý^XYļMS
lub z niedoszacowaniem istniej¹cego ryzyka.
Natomiast ekstrawersja i psychotyzm okaza³y
siê predyktorami naruszeñ w ruchu drogowym:
starsi kierowcy z wysokim poziomem tych cech
Y]YLYaYļMSWKTé]UĥYXXYļëNYXSOZ\dO]^\dOgania przepisów, np. w zakresie ograniczenia
Z\ýNUYļMSdKUKd_ZK\UYaKXSKS^Z

Podsumowanie
Wyniki licznych badañ przeprowadzonych
zarówno w Polsce jak i w innych krajach,
ró¿ni¹cych siê kultur¹ uczestniczenia w ruchu
drogowym, przepisami prawnymi reguluj¹cymi dostêp do prawa jazdy, szczególnie
kierowców starszych, tradycj¹ korzystania
z samochodu lub komunikacji miejskiej oraz
zakresem dzia³añ maj¹cych na celu u³atwienie aktywnego korzystania z samochodu
w starszym wieku pokazuj¹ jednoznacznie,
ŜO ]Z\KaXYļë USO\YaM¸a a dKU\O]SO MOMR
warunkuj¹cych bezpieczne zachowanie w sytuacji ruchu drogowego zmienia siê istotnie
a\Kd d aSOUSOW 8KVOŜc TONXKU ZYNU\OļVSë
¿e wiek nie jest jedynym wyznacznikiem
zakresu i tempa tych zmian, a co za tym idzie
XSO TO]^ ^OŜ acdXKMdXSUSOW acZKNUYaYļMS
w grupie starszych kierowców. W znacznym
LYaSOW]^YZXS_dWSKXc]Z\KaXYļMSZ]cMRYfizycznej i umys³owej tej grupy osób s¹ uwarunkowane utrzymywan¹ przez kierowcê
KU^caXYļMSé^KUŜOadKU\O]SOZ\YaKNdOXSK
ZYTKdN¸aSdaSédKXcWd^cWNYļaSKNMdOXSOW
w zakresie radzenia sobie w trudnej sytuacji
ruchu drogowego, przejawiaj¹cym siê np. uniUKXSOW XKNWSO\XOT Z\ýNUYļMS V_L ]dcL]dcW
podejmowaniem decyzji w sytuacji trudnej,
która ju¿ wielokrotnie by³a jego udzia³em.
>OWZYSdKU\O]dWSKX]Z\KaXYļMSYL]O\wowany u starszych kierowców moderuj¹
w znacznym stopniu tak¿e cechy tempe\KWOX^_ S Y]YLYaYļMS YU\OļVKTéMO \OVKMTO
dSXXcWSV_NŚWSa^cWd_MdO]^XSUKWS\_MR_
drogowego, styl radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i sposób poznawania i postrzegania
ļaSK^K5SO\YaMc]^K\]S]^Y]_Té^OŜ]^\K^OQSO
zwiêkszaj¹ce ich bezpieczeñstwo na drodze,
np. unikaj¹ skrzy¿owañ i skrêtów w lewo,
jazd w porze nocnej, w godzinach szczytu,
wybieraj¹ znane i mniej ruchliwe trasy.
:\YLVOWdWSKX]Z\KaXYļMSZ]cMRYPSdcMdXOT
kierowców zwi¹zanych z wiekiem jest szczególnie wa¿ny w przypadku kierowców zawoNYacMR daĥK]dMdK a UYX^OUļMSO ZYNacŜszonego wieku emerytalnego. Warto zatem
ZYNU\OļVSëZY^\dOLýNKV]dcMRLKNKħWKTéMcMR
XKMOV_YU\OļVOXSOZ\YPSV_acWKQKħZ]cMRYlogicznych stawianych tej grupie zawodowej
aZ\dONdSKVOaSOU_MYWKLOdZYļ\ONXS
zwi¹zek z bezpieczeñstwem pracy w sektorze
transportu.
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