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1. Cele badania i metodologia
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Cele badania 

W dniach 25 marca- 1 kwietnia 2011, TNS Pentor przeprowadził badanie jakościowe dotyczące 
tematu przekraczania prędkości.

Celem głównym badania było poznanie wytycznych dla stworzenia nowej kampanii społecznej
dotyczącej przestrzegania ograniczeń prędkości. 

Cele szczegółowe badania obejmowały: 
Opisanie postawy wobec przekraczania prędkości z perspektywy kierowcy oraz pasażera 
Zidentyfikowanie najważniejszych czynników stojących za przekraczaniem prędkości 
Zidentyfikowanie mitów, barier i uprzedzeń związanych z przekraczaniem prędkości
Określenie wiedzy kierowców na temat roli szybkości w kontekście wypadków drogowych z udziałem 
pieszych, rowerzystów oraz innych kierowców
Opisanie problemów i niebezpieczeństw, jakie pojawiają się w ruchu drogowym
Opisanie postawy wobec przepisów Kodeksu Drogowego
Eksplorację postaw i opinii wobec przestrzegania ograniczeń prędkości, a także systemu kontroli 
prędkości, w tym fotoradarów i ich postrzeganego wpływu na bezpieczeństwo 
Zidentyfikowanie poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej wpływu prędkości na kontrolę nad 
samochodem i przez to na wypadki drogowe
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Metodologia badania 

Badanie składało się z dwóch części:

Część pierwsza obejmowała przeprowadzenie 30 
zogniskowanych grup dyskusyjnych (FGI) w pięciu 
regionach Polski 

Część drugą stanowił panel internetowy, w którym 
wzięło udział 150 respondentów, podzielonych na trzy 
grupy 
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Metodologia badania 

Struktura doboru próby została wyznaczona przez główne, 
istotne dla celów badania kryteria rekrutacyjne. 
Kierowcy, którzy posiadają przynajmniej 3 przewinienia 
(mandaty) za przekroczenie prędkości (nie spowodowali jednak 
wypadku drogowego) 

Kierowcy, którzy spowodowali wypadek drogowy z powodu 
przekroczenia prędkości 

Doświadczeni kierowcy, którzy swoje prawo jazdy posiadają
przynajmniej od 10 lat, którzy byli uczestnikami wypadku 
drogowego 

Kierowcy bez doświadczenia, którzy prawo jazdy otrzymali nie 
później niż w przeciągu ostatnich dwóch lat 

Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w wypadku drogowym, 
jednak ich bliscy (osoby z rodziny) mieli takie doświadczenia
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Metodologia badania

Cytaty z grup dyskusyjnych zamieszczone w niniejszym raporcie są opisane 
według poniższego wzoru: 

Opis grupy Nazwa grupy używana przy cytacie

Kierowcy, którzy posiadają przynajmniej 3 przewinienia 
(mandaty) za przekroczenie prędkości (nie spowodowali 

jednak wypadku drogowego)
posiadający mandaty

Kierowcy, którzy spowodowali wypadek drogowy z 
powodu przekroczenia prędkości sprawcy wypadku

Doświadczeni kierowcy, którzy swoje prawo jazdy 
posiadają przynajmniej od 10 lat, którzy byli uczestnikami 

wypadku drogowego
uczestnicy wypadku

Kierowcy bez doświadczenia, którzy prawo jazdy 
otrzymali nie później niż w przeciągu ostatnich dwóch lat kierowcy bez doświadczenia

Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w wypadku 
drogowym, jednak ich bliscy (osoby z rodziny) mieli takie 

doświadczenia
bliscy ofiar

Badaniem zostało objętych pięć regionów Polski: Północny, Centralny, 
Wschodni, Południowo- Zachodni oraz Południowy.
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Metodologia – FGI 

Uczestnicy 15 grup, tydzień przed dyskusją zostali poproszeni o pracę
indywidualną – wypełnienie „dzienniczków”.
W dzienniczkach znalazło się miejsce na opisanie indywidualnego stosunku 
respondenta do zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów, 
przekraczaniem prędkości, bezpieczeństwa na drodze oraz ich 
zwizualizowanie za pomocą kolaży (zdjęć własnych, zdjęć z gazet, stron 
internetowych i innych dostępnych źródeł).
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Metodologia badania – panel internetowy

W ramach panelu internetowego działały trzy moderowane fora dla kierowców o 
następujących charakterystykach:

Forum 1:
- kierowcy, którzy posiadają przynajmniej trzy mandaty za przekroczenie prędkości, nie 

spowodowali wypadku drogowego.
- kierowcy, którzy spowodowali wypadek drogowy z powodu przekroczenia prędkości.
Forum 2:
- doświadczeni kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy przynajmniej 10 lat, byli 

uczestnikami wypadku drogowego.
- osoby, które nigdy nie uczestniczyły w wypadku drogowym, jednak ich bliscy mieli 

takie doświadczenia
Forum 3: 
- kierowcy bez doświadczenia, którzy prawo jazdy otrzymali w ciągu ostatnich dwóch 

lat.

Respondenci uczestniczyli w moderowanych dyskusjach na forum i wykonywali zadania 
polegające na zamieszczaniu i komentowaniu materiałów wizualnych (między innymi 
szerokiego wachlarza kampanii dotyczących bezpieczeństwa na drodze).
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2. Bezpieczeństwo na drodze
Jak się jeździ po polskich drogach?
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Polskie drogi

W opiniach kierowców jazda po polskich drogach jest mało przyjemna. Wynika to ze:

złego stanu polskich dróg: zniszczone nawierzchnie, dziury, brak poboczy

bardzo małej ilości dróg ekspresowych lub autostrad – co przy dłuższych podróżach zmusza do 
przejeżdżania przez dziesiątki miejscowości „i co wieś, to ograniczenie do 50 km, nigdy by człowiek nie 
dojechał”

niskiej kultury jazdy kierowców: nie zatrzymują się przed przejściami dla pieszych, trąbią na wolno 
jadących kierowców, jazdą „przy tylnym zderzaku”, wymuszają przepuszczenie.

Kierowcy prezentują swoim sposobem jeżdżenia całe spektrum postaw wobec istniejącej na polskich 
drogach sytuacji:

„świeżo upieczony” posiadacz prawa jazdy – kierowca młody, niedoświadczony, jeżdżący często poniżej 
dozwolonych ograniczeń prędkości

kierowca ostrożny – dużo częściej kobiety, które głównie jeżdżą „po mieście” i na małe odległości, często 
jeżdżą z dziećmi. Jeżdżą uważnie, same przyznają, że zmienienie pasa zajmuje im więcej czasu niż
innym kierowcom. Przyznają jednak, że zdarza im się przekraczanie prędkości: „jak jadę obwodnicą
Gdańska wieczorem, tam jest ograniczenie do 70, pusta droga, ładna pogoda, to przecież jadę z 90, bo 
co się wlec… Nie zagrażam niczyjemu bezpieczeństwu”

kierowca „zwykły” – jeździ dużo, po mieście i poza nim. Jeździ sam lub z rodziną. Dopasowuje prędkość
jazdy do aktualnych warunków, znaki z ograniczeniami traktuje informacyjne i często się do nich nie 
stosuje. Poza terenem zabudowanym jeździ z prędkością 110-130 km/h.

„pirat drogowy” – jeździ dużo i szybko, lubi szybką jazdę, w zależności od posiadanego samochodu 
zdarza mu się jechać 150-180 km/h. Jest przekonany, że jeździ bezpiecznie – zachowuje czujność, 
dobrze panuje nad samochodem. Głównie jeździ sam, czasami z kolegami lub dziewczyną/żoną.
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Bezpieczeństwo na drodze

Kierowcy wymieniają szereg czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo na drodze. 
Zdecydowanie swobodniej wymieniają elementy, które bezpieczeństwu zagrażają, niż takie, które mają
na nie pozytywny wpływ. Po klasyfikacji możemy stworzyć kilka grup czynników zagrażających:

Warunki pogodowe i atmosferyczne:

Duże zagrożenie wywołują niesprzyjające warunki pogodowe. Najsilniej oddziałują one zimą: śnieg, 
szadź, gołoledź, oblodzone nawierzchnie drogi, a także silny deszcz, czy ograniczająca widoczność
mgła. Kierowcy prowadząc auto w takich warunkach wykazują większą ostrożność i skupienie na 
jeździe samochodem. Często wynika to z faktu, że osobiście brali udział w wypadku lub kolizji, która 
wydarzyła się ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Zły stan techniczny i infrastruktura polskich dróg:

Dziurawe drogi – niebezpieczne nawierzchnie

Zła konstrukcja drogi – niedostosowane zakręty, brak pobocza

Brak kładek dla pieszych na drogach „wylotowych” (problem wskazywany głównie przez 
mieszkańców średnich miast)
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Bezpieczeństwo na drodze

Inni uczestnicy ruchu drogowego - zarówno pozostali kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści. 

Dla kierowców jedną z głównych zasad, którą należy kierować się na drodze jest zasada 
„ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu”. W ich odczuciu to głównie inni 
stwarzają sytuacje ryzykowne.

Jako jeden z głównych czynników zagrażających bezpieczeństwu na drodze wymieniają
poruszanie się uczestników ruchu po drodze pod wpływem alkoholu – „na podwójnym gazie”. 

Zagrożenie jakie stwarzają piesi oraz rowerzyści często dotyczy:

- Nieprzewidywalnych zachowań: przechodzenia lub przejeżdżania przez jezdnię w 
niedozwolonych miejscach, nagłych wtargnięć na drogę - bez zastanowienia, wprost pod 
koła samochodu – szczególnym zagrożeniem są tu osoby starsze oraz małe dzieci (głównie 
na wsiach). 

- Poruszanie się po drogach bez wyraźnego oznakowania, bez odblasków lub innych 
widocznych elementów zaznaczających obecność pieszego, czy rowerzysty na drodze –
szczególnie istotne w porach wieczornych, czy miejscach słabo oświetlonych, gdzie pieszy 
lub rowerzysta może być nie zauważony przez nadjeżdżającego samochodem kierowcę.

Zagrożeniem mogą być także wyskakujące nagle na drogę zwierzęta.
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Bezpieczeństwo na drodze
Zachowania, które respondenci krytykują u innych kierowców:
- Brawura i  szaleństwo - wymuszanie pierwszeństwa, „wciskanie się” pomiędzy inne pojazdy
- Nieliczenie się z innymi na drodze, brak szacunku dla innych kierowców – odnajdywane głównie 

wśród kierowców tirów, którzy z racji poruszania się potężnym gabarytowo pojazdem nie obawiają
się o swoje bezpieczeństwo – „tirowcy są bezczelni, są duzi i niczego się nie boją”- oraz 
taksówkarzy, którzy  „traktują miasto jak swoje podwórko, swoje miejsce pracy i myślą, że są
uprzywilejowani.”

- Brak kultury na drodze – czynnik wymieniany przede wszystkim przez kobiety oraz starszych 
mężczyzn. Przykłady braku kultury to: trąbienie, „mryganiem” światłami, jechanie bardzo blisko tyłu 
samochodu, aby wymusić na kierowcy szybszą jazdę, bądź ustąpienie miejsca na drodze.

- Niepewność, niezdecydowanie, zbyt wolna jazda samochodem – często poniżej 
ustanowionych ograniczeń prędkości.  W opinii respondentów jeżdżą w ten sposób głównie osoby 
starsze,  „niedzielni kierowcy” (jeżdżących samochodem jedynie „od święta), kierowcy, którzy 
niedawno otrzymali prawo jazdy, a w opinii mężczyzn – także kobiety.

- Brak skupienia na jeździe – używanie telefonów komórkowych (rozmowa, pisanie smsów), 
palenie papierosów, jedzenie posiłków, słuchanie głośnej muzyki, angażowanie się w rozmowę z 
pasażerem, czytanie gazet. Niekiedy także kierowcy używających nawigacji GPS skupiają się na 
monitorze zamiast na sytuacji na drodze.

- Jazda rutynowa, „na pamięć” – kierowca nie zwraca uwagi na znaki i tym samym nie zauważa 
zmian

- Niezapinanie pasów bezpieczeństwa, wożenie dzieci bez fotelików
- Niesprawdzanie sprawności technicznej pojazdu, którym się poruszają – niesprawne hamulce, 

brak odpowiednich opon (głównie zimą)
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Bezpieczeństwo na drodze 
w opinii różnych grup respondentów

Postrzeganie stanu polskich dróg oraz bezpieczeństwa na nich różni się w niewielkim 
stopniu w poszczególnych, wyróżnionych w badaniu grupach:

Mężczyźni sprawcy wypadku jako główne czynniki zagrażające bezpieczeństwu 
wymienili warunki pogodowe, stan dróg oraz innych uczestników ruchu (nie-kierowców) 
– nieoświetlonych pieszych, rowerzystów. Nieliczni wymieniają spontanicznie 
zachowania innych kierowców jako przyczynę wypadków. „Respondenci-sprawcy”
podkreślali, że są bardzo dobrymi kierowcami i są w stanie zareagować na większość
potencjalnie niebezpiecznych zachowań innych kierowców tak, aby uniknąć wypadku.

Kobiety oraz kierowcy z małym doświadczeniem podkreślali, że największym 
zagrożeniem na drodze jest zachowanie innych kierowców: ich brawura, nieliczenie 
się z innymi i brak skupienia na jeździe.
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Bezpieczeństwo na drodze - cytaty

Jak jest fatalna droga, są wyrwy, to w tych dołkach nie ma możliwości hamowania, w tym momencie 
jak wpadam w dziurę, to szczególnie z ABSem tracę możliwość hamowania  [sprawcy wypadku, 
Łódź, kobiety, 31-50]

W niektórych państwach jest tak, że jak spojrzę na znaki, to automatycznie wiem, gdzie mam jechać. W 
Polsce patrzę na wszystkie znaki na raz i nie wiem, który do czego jest. Znaki najczęściej w 
miastach są niewidoczne, źle ustawione. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Głównym problemem jest brak dróg w Polsce, bo ludzie się spieszą, na przykład na trasie Gdańsk-
Warszawa. Ktoś zaplanuje sobie ten przejazd na 4-5 godzin i on dojeżdża gdzieś i okolice Elbląga i 
utyka w korku. Traci tam 2 godziny i pojawia mu się kawałek wolnej drogi on zaczyna nadrabiać. 
Bo on już jest spóźniony, jak ma kawałek wolnej drogi, zaczyna jechać irracjonalnie, bo się
śpieszy. Brakuje dróg ekspresowych, gdzie można by spokojnie jechać. Bo jeżeli on by sobie 
jechał spokojnie  w tempie 120 km/h, to on by dojechał w te 4 godziny. [kierowcy bez 
doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

U nas na wsi są okropne dziury. Oczywiście nie tak, że wszędzie, bo oni to poprawiają [bliscy ofiar, 
Końskowola, kobiety, 31-50]
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Bezpieczeństwo na drodze - cytaty

Na drodze trzeba być pewnym tego, co się robi, przewidywalnym dla innych. Trzeba mieć oczy 
naokoło jak się jedzie, bo są różne sytuacje, nawet, niech kot wyleci [sprawcy wypadku, 
Łódź, kobiety, 31-50]

Na przykład jak jest rondo i ty nie wjeżdżasz, bo się nie czujesz i nie zdążysz, a tu stoi ktoś za 
tobą i trąbi: <no jedź>. I kiedyś wysiadłam i powiedziałam mu: <proszę, jedź>.  [sprawcy 
wypadku, Łódź, kobiety, 31-50]

Doświadczonego kierowcę można poznać po tym, że na przykład dojeżdżamy do skrzyżowania, 
które jest równorzędne i pokazuje, że można przejechać, bo czasami człowiek może się
zapomnieć albo na przykład stoi w korku na skrzyżowaniu i pozwala przejechać, bo on i tak i 
tak stoi [uczestniczy wypadku, wsie koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]

Ostatnio jechałam około 70, gdzie było ograniczenie 50 i wśród innych kierowców to było 
wolno, inni jechali szybciej, ale padał deszcz i nie czułam się pewnie. Na co zaczął mi jeden 
kierowca z tyłu migać, przejechał obok mnie, zjechał z pasa obok na pas ten sam co ja i dał
po hamulcach, że mało do kolizji nie doszło. On uznał chyba, że ja za wolno jadę, że jestem 
złym kierowcą [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]
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3. Prędkość na drodze
– skojarzenia, emocje, odczucia i postawy
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Prędkość - skojarzenia

Prędkość na drodze, szybka jazda samochodem u większości respondentów wywołują pozytywne 
asocjacje.

Negatywne skojarzenia prędkość wywołuje wśród:

kobiet, które spowodowały wypadek - wywołane osobistymi, często traumatycznymi 
doświadczeniami

pojedynczych kierowców z krótkim stażem - brak pewności, doświadczenia, „wyczucia samochodu”

Główne obszary skojarzeń związanych z prędkością:

Młodzi mężczyźni – dla nich prędkość to mocne wrażenia, podniecenie, imponowanie innym. 
Skojarzenie negatywne to ogólnie pojęte niebezpieczeństwo.

Starsi mężczyźni – męskość, siła, odwaga. Skojarzenie negatywne to lekkomyślność.

Młode kobiety – dominują skojarzenia negatywne: bicie serca, lęk, adrenalina. Skojarzenia 
pozytywne są nieliczne i odnoszą się do bardziej subtelnych obszarów: wolności, swobody, 
niezależności

Starsze kobiety – pozytywne skojarzenia to odpoczynek i oderwanie od rzeczywistości, negatywne: 
tragedia, brawura, nieprzewidywalność.
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Prędkość na drodze
POZYTYWNE i NEGATYWNE ASOCJACJE

Przyjemność

Podniecenie

Wzrost adrenaliny

Ekscytacja

Satysfakcja

Imponowanie innym
Męskość

Odwaga
Siła

WolnośćNiezależność
Swoboda

Oderwanie od codziennościOdpoczynek
Relaks

Młodsi kierowcy
Starsi kierowcy

Mężczyźni

Kobiety

LekkomyślnośćWypadek
Zagrożenie

Niebezpieczeństwo

Ryzyko

Brawura
Przerażenie Katastrofa

Tragedia

Lęk

Strach

Nieprzewidywalność

Bicie serca

Wzrost tętna
Adrenalina
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Prędkość
Optymalna prędkość

W opinii respondentów optymalna prędkość nie jest wyznaczana przez przepisy ruchu drogowego, ale przez 
samego kierowcę. To on, prowadząc samochód, ocenia warunki na drodze, swoje samopoczucie, zna stan 
samochodu i jest w stanie dopasować prędkość jazdy. Kierowcy zdają sobie sprawę, że takie zachowanie stoi 
w sprzeczności z przepisami, jednak w ich opinii zapewnia bezpieczną jazdą oraz płynność ruchu na 
drogach.

Zarówno doświadczeni kierowcy, jak i ci, którzy posiadają prawo jazdy od niedawna przyznawali, że jazda z dużą
prędkością (różnie definiowaną, w zależności od umiejętności kierowcy) daje przyjemność. Ma się wtedy 
poczucie kontroli nad posłuszną maszyną (samochodem), satysfakcję z wyprzedzania wolniejszych pojazdów 
oraz po prostu „frajdę z jazdy”.

Związek prędkości z wypadkami
Kierowcy są świadomi tego, że prędkość jazdy wpływa na wypadkowość:

zbyt szybka jazda wydłuża drogę hamowania oraz często łączy się z brawurą

zbyt wolna jazda „prowokuje” innych kierowców do niebezpiecznych zachowań (np. wyprzedzania na linii 
ciągłej).

Respondenci postrzegali jednak samych siebie jako dobrych kierowców, rozsądnie dopasowujących prędkość do 
warunków na drodze oraz możliwości swoich i samochodu. Nieliczni respondenci przyznawali, że zdarza im 
się jechać zbyt szybko i nierozważnie – WYPADKI SPOWODOWANE NIEDOSTOSOWANIEM PRĘDKOŚCI 
ZAWSZE POPEŁNIAJĄ „INNI”.
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Przyjemność

Mężczyźni, 31- 50, Poznań

Kobiety, Rawa Mazowiecka
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Adrenalina, podniecenie, ekscytacja, satysfakcja, 
imponowanie innym

Mężczyźni, 18- 30, Płock

Kobiety, 18- 30, Warszawa

Mężczyźni, 31- 50, Poznań
Mężczyźni, 18- 30, Dobroszyce

Mężczyźni, 18- 30, Dobroszyce



25

Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Męskość, siła, odwaga

Mężczyźni, 31- 50, Poznań

Mężczyźni, 31- 50, Poznań

Mężczyźni, 31- 50, Poznań
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Swoboda, wolność, niezależność

Kobiety, 18- 30, Warszawa

Kobiety, 18- 30, Warszawa

Mężczyźni, 18- 30, Płock

Kobiety, 31- 50, Kraków

Kobiety, 18- 30, Chęciny
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Relaks, odpoczynek, oderwanie od codzienności

Kobiety, Rawa Mazowiecka

Kobiety, Rawa Mazowiecka
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Negatywne asocjacje

Kobiety, 18 -30, Warszawa

Mężczyźni, 18- 30, Płock
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Przykłady kolaży przygotowanych przez respondentów
Negatywne asocjacje

Kobiety, 18- 30, Chęciny
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Prędkość - cytaty

Optymalna prędkość

Moja rodzina mówi, że ja jeżdżę szybko, ale ja nie wiem, co to znaczy szybko. 
Rozwijam prędkość do momentu, kiedy panuję nad samochodem [bliscy ofiar, 
Końskowola, kobiety, 31-50]

Prędkość to szybsze dotarcie do celu ale i większe koszty. [sprawcy wypadku, Lublin, 
mężczyźni, 18-30]

Na pewno nie robię takich przekroczeń, że osiągam 150 km/h, bardziej na przykład jak 
jest ograniczenie do 40 km/h, to jadę 60-70 km/h, ale nie osiągam nie wiadomo 
jakich prędkości. 40 km/h, to jakbym pieszo szła. [uczestniczy wypadku, wsie koło 
Rawy Mazowieckiej, kobiety]

Przyjemność z jazdy z dużą prędkością

Lubię szybko jechać, tak że jadę, i nie ma nade mną ograniczenia. Czuję się wtedy tak 
swobodnie. [sprawcy wypadku, Łódź, kobiety, 31-50
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Prędkość - cytaty

Wszyscy jadą szybciej tam do dworca. Jakbym jechała wolniej, to by się zrobił korek. [sprawcy 
wypadku, Łódź, kobiety, 31-50]

W mieście powinno się tak 70 km/h jeździć. Co prawda wtedy nie wyhamuje się, jak coś
wyskoczy. Ale jak się będzie jechało 50 km/h, to też się nie wyhamuje. [sprawcy wypadku, 
Łódź, kobiety, 31-50]

Oczywiście w mieście jeździ się wolniej, jeździ się według tej prędkości nakazanej. Z tym, że nie 
dokładnie 50, trochę więcej. Zresztą poruszamy się tak, jak inne samochody pozwalają. 
Jedzie się ciut szybciej, bo byśmy tamowali ruch. A jeżeli należy jechać wolniej, to jedziemy 
wolniej, czyli w ciągu samochodów. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-
50]

Za miastem nie da się jeździć przepisowo, ponieważ jest prosty odcinek i jest ograniczenie do 
70 czy 60, to jeżeli się jedzie z taką prędkością, to za chwilę ma się na zderzaku 20cm tira, 
który strzela światłami i trąbi [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Też kiedyś byłem w Szwecji i jak widziałem te Volco i Saaby, potężne samochody, jadące 60 
km/h, jak było ograniczenie 60 km/h, to byłem w szoku. Widziałem też taką sytuację stojąc z 
boku – zapaliło się zielone światło, to pierwszy kierowca, który stał, widząc, że drugi za nim 
trzyma telefon w ręku, nie ruszył dopóki tamten nie odłożył. Specjalnie go przyhamował, 
żeby tamten skończył rozmowę. U nas nie do wyobrażenia [kierowcy bez doświadczenia, 
Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Prędkość jako wymóg otoczenia
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Prędkość - cytaty

Z dziećmi się wolniej jedzie. Jak sama jadę, to mogę mieć ponad 100 na liczniku. 
Ale jak jadę z dziećmi, to się o nie boję, nie o siebie. Ciągle się o nich jednak 
myśli. Zwracam uwagę na inne samochody, które mnie mijają, czy czegoś nie 
wykombinują, często patrzę w lusterka, patrzę często, co się dzieje za mną, czy 
wariat się nie zbliża [bliscy ofiar, Końskowola, kobiety, 31-50]

Prędkość a inni pasażerowie

Prędkość a samochód

W nowszych samochodach nie odczuwa się tego, z jaką prędkością się jedzie. 
Jedzie się 160 a ma się wrażenie, jakby się płynęło 80 w starszym typie 
samochodu. [sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30]
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Prędkość - cytaty

Im szybciej jedziemy, tym mniejsze szanse na przeżycie. [sprawcy wypadku, Łódź, kobiety, 31-50]

Szybka jazda wiąże się z niebezpieczeństwem, można stracić kontrolę nad samochodem, krzywdę
komuś zrobić. [sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30]

Wolna jazda niekoniecznie oznacza bezpieczną jazdę. Ktoś, kto jedzie wolno, sam może być
zawalidrogą, przyczyną wypadku [sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30]

Im większa prędkość, tym mniejsza kontrola, dłuższa droga hamowania, krótszy czas reakcji
[bliscy ofiar, aglomeracja śląska, mężczyźni, 18-30]

Prędkość ma wpływ na bezpieczeństwo. Na przykład jak samochód jest daleko na drodze i się
wydaje, że spokojnie można wyprzedzać, nagle się okazuje, że on jest tuż tuż. [uczestniczy 
wypadku, wsie koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]

Jestem z natury przekorny: jeżeli ktoś mnie popędza, to ja nigdy nie przyśpieszam. Uważam, że 
jest to problem tego kraju i poziomu kultury na drodze. W Szwecji nie ma tego problemu, 
można zasnąć za kierownicą, bo oni wszyscy jeżdżą przepisowo. Kiedyś przejechałem tam 1000 
km, wróciłem do Polski i pomyślałem sobie, że tutaj też tak będę próbował. A w Szwecji jeździ 
się przepisowo, rzadko kiedy przekracza się dopuszczalne prędkości. Ale Polacy chyba na to 
zbyt nerwowo żyją, żyją w ciągłym stresie, w pośpiechu. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, 
mężczyźni, 31-50]

Związek prędkości z wypadkami

Podkreślanie autonomii kierowcy – nieliczne wypowiedzi
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4. Stosunek do przepisów ruchu drogowego
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Stosunek do przepisów ruchu drogowego

Respondenci traktują przepisy ruchu drogowego wybiórczo:

uważają, że bezwzględnie konieczne ze względu na bezpieczeństwo jest:

stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków „ustąp pierwszeństwa” i „stop”

zapinanie pasów oraz przewożenie dzieci w fotelikach

wykonywanie okresowych przeglądów samochodów

pozostałe przepisy (w tym również znaki ograniczenia prędkości) są wtórne wobec konieczności zapewnienia 
sprawnego ruchu na drogach – ich przestrzeganie powodowałoby korki.

Kierowcy mają silnie przekonanie na temat tego, że ograniczenia prędkości są najmniej uzasadnionymi 
przepisami na tle innych wytycznych w ruchu drogowym. Ograniczenia prędkości są często umieszczona w 
miejscach, gdzie nie jest to uzasadnione ani typem drogi, ani innymi warunkami. Respondenci przypuszczają, że 
wynika to z:

„czyszczenia sumienia przez władze”. W opinii kierowców władze nie dbają o jakość dróg, odpowiednią
sygnalizację, oświetlenie i usiłują całą odpowiedzialnością za kolizje i wypadki obarczyć kierowców

chciwości wójtów i burmistrzów. Droga służy do wzbogacenia się poprzez „łapanie” kierowców na fotoradar 

chęć zysku i „wyrobienia normy mandatowania” przez policję. Kontrole policyjne ustawione są zazwyczaj w 
miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu, a właśnie przy znakach ograniczających prędkość.

Kierowcy podkreślali, że uzasadnionymi miejscami do ustawiania ograniczeń prędkości są drogi osiedlowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem okolic szkół oraz szpitali. 

Postawy
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Stosunek do przepisów ruchu drogowego - cytaty

Nasze przepisy są źle skonstruowane, bo tak między Bogiem a prawdą, to jak jest znak 80 km/h, to nie 
jest prędkość dla żadnego auta, nikt tak nie jeździ, nikt tego nie przestrzega… I fotoradary tego nie 
zmienią, to będzie przyhamowanie w konkretnym miejscu [posiadający mandaty, Rawa Mazowiecka, 
mężczyźni, 18-30]

Respondentka 1: Nieraz są takie wiochy, jak się jedzie przez Polskę, że dwa domy na krzyż stoją i tam od 
razu jest 50.

Respondentka 2: Mi się wydaje, że gdyby to była nasza wiocha, to byśmy chciały, żeby tam było to 
ograniczenie [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]

Ok, przepisy można trochę łamać, ale one jednak przed czymś ostrzegają [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 
31-50]

Znak ograniczenia prędkości na dwupasmówce do 50 jest śmieszny i nikt się do niego nie stosuje. To nie 
jest kwestia złej woli. To powoduje niepotrzebne korki. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-50]

Te ograniczenia nie zawsze są potrzebne, zresztą czasami są celowo zaniżone, żeby ludzie sobie 
spojrzeli, że jak jest do 30, to mogą sobie 40, 50 jechać [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18-30]

Postawy
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Stosunek do przepisów ruchu drogowego

Wiedza kierowców na temat sankcji związanych z przekraczaniem prędkości jest zróżnicowana:

większość kierowców wie, jakie są konsekwencje przekroczenia prędkości i „złapania” przez policję: mandat 
oraz punkty karne. Wysokość mandatu oraz liczba punktów karnych jest uzależniona od tego, o ile kilometrów 
przekroczyło się prędkość. Zdaniem respondentów każde kolejne 10 km/h więcej oznacza dodatkowe 100 złotych 
mandatu.

większość kierowców nie wie, jakie są konsekwencje spowodowania wypadku, którego przyczyną jest 
przekroczenie prędkości a skutkiem poważne obrażenie ciała ofiary lub jej śmierć. Respondenci są przekonani, 
że w Polsce sprawca takiego wypadku nie może zostać skazany na więzienie lub maksymalną karą jest wyrok 
pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kierowcy przyznają, że nigdy nie zastanawiali się nad karą za spowodowanie tak poważnego wypadku. Przypuszczają, 
że musi być ona „poważna”, na przykład duże odszkodowanie finansowe na rzecz osoby poszkodowanej. 

Pojedynczy respondenci mieli świadomość, że powaga konsekwencji uzależniona jest od liczby dni, które osoba 
poszkodowana spędziła w szpitalu: do 7 są to małe konsekwencje, powyżej 7 – duże.

Wiedza na temat sankcji

Zachowania

Zachowana kierowców są bezpośrednią konsekwencją ich postaw, w niewielkim stopniu skorygowaną o wiedzę na temat 
sankcji:

kierowcy dostosowują prędkość do warunków, prędkości innych pojazdów, własnego samopoczucia oraz 
przewożonych pasażerów, w niewielkim stopniu sugerując się znakami. 

korzystają z dostępnych sobie sposobów sprawdzenia, czy na drodze jest patrol policji (CB radio, obserwacja drogi i 
innych kierowców). O ile wiedzą, że jest duże prawdopodobieństwo minięcia patrolu, zwalniają do prędkości zgodniej 
ze znakami. 
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Stosunek do przepisów ruchu drogowego - cytaty

Za przekroczenie prędkości są jakieś widełki, od tylu do tylu mandat i koniec. Tak samo z punktami. 
[kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Chyba za przekroczenie prędkości i zabicie kogoś na skutek wypadku nie można iść do więzienia. Może 
jakieś odszkodowanie? [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]

Za spowodowanie kolizji drogowej jest 300zł i 6 punków. Jak poszkodowani z tego wyjdą, to tyle, a jak 
jest jeszcze gorzej, to pewnie sprawa… Ale w sumie nie wiem dokładnie, co… [sprawcy wypadku, 
Lublin, mężczyźni, 18-30]

Jeżeli spowodowaliśmy wpadek, w wyniku którego inna osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu i była 
więcej niż 7 dni w szpitalu, to jest poważna sprawa. To chyba jest sprawa wnoszona z urzędu, jakoś
tak… sądowa... [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Wiedza na temat sankcji

Nie zawsze się stosuje do tego znaku, że gdzieś jest ograniczenie do 40 km/h i się tyle jedzie, ale 
realnie ocenia się i dopasowuje prędkość, tak, żeby było bezpiecznie. [uczestniczy wypadku, wsie 
koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]

Ja zwracam uwagę na kilka rodzajów znaków: stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu, przejścia dla 
pieszych i sygnalizacja świetlna [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Jak człowiek trzyma się przepisów, to zaraz z tyłu trąbią albo mijając pukają się w czoło [bliscy ofiar, 
Gdańsk, kobiety, 31-50]

Czasami, jak jest remont na drodze i robotnicy pracują i jest ograniczenie prędkości, to w dzień trzeba 
tam zwolnić, bo robotnikom może coś wypaść, ale w nocy tam nikt nie pracuje, jest pusto, więc 
czemu jechać ślimaczo [bliscy ofiar, aglomeracja śląska, mężczyźni, 18-30]

Zachowania
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Stosunek do przepisów ruchu drogowego 
w opinii różnych grup respondentów

Najbardziej negatywnie do przepisów nastawieni byli młodzi mężczyźni (18-30 lat). Kobiety prezentowały te same 
postawy, jednak wyrażane one były w nieco bardziej stonowany sposób.

Postawy wobec przepisów nie był zależne od miejsca zamieszkania respondenta (wieś, miasto) czy jego doświadczeń w 
ruchu drogowym (mandaty, udział w wypadkach, małe doświadczenie). 

Postawy

Wiedza na temat sankcji

Mężczyźni posiadali większą niż kobiety wiedzę na temat wysokości mandatów oraz konsekwencji w przypadku 
spowodowania poważnego wypadku.

Zachowania

Większe stonowanie postaw wobec przekraczania przepisów powoduje, że kobiety, w ich opinii, jeżdżą nieco wolniej
od mężczyzn, tym samym nieco mniej przekraczają dozwolone prędkości. 

Te kobiety, które jeżdżą z dziećmi podkreślają, że jeżdżą wtedy bardzo ostrożnie, często „wręcz” przestrzegając 
ograniczeń prędkości oraz wszelkich innych znaków i przepisów.
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Dwa stereotypy: pirat drogowy oraz kierowca jeżdżący 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego

Respondenci wyróżniali dwie skrajne postawy kierowców wobec przepisów ruchu drogowego i 
przekraczania prędkości, w szczególności: pirat drogowy oraz kierowca jeżdżący zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego.

Pirat drogowy

Pirat drogowy to młody mężczyzna, który:

jeździ bardzo dobrym samochodem (BMW, Audi) lub samochodem starszym, ale 
„podrasowanym”
w sposób rażący łamie przepisy ruchu drogowego, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogowego

jest nieodpowiedzialny, lekkomyślny, zuchwały, arogancki, nieempatyczny
lubi się popisywać, lubi zwracać na siebie uwagę i wywoływać podziw lub strach w oczach innych

nie posiada rodziny

słucha głośnej, agresywnej muzyki

jedzie sam lub z dziewczyną (nie wozi rodziny) 
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Pirat drogowy - cytaty

Dla mnie pirat to osoba młoda, zrobione włoski, dobra fura, BMW, mercedes, volvo, sportowy samochód, 
głośna muzyka, czasem szyberdach. Taka osoba piratuje, wymija, popisuje się. Na pewno nie jest to 
jakiś dziadek ani nikt z rodziną. Taki pirat ma czasem kilku kolegów, niekoniecznie trzeźwych, ma się
przed kim popisywać [uczestniczy wypadku, wsie koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]

Pirat to głównie młody chłopak, obok dziewczyna, wtedy jeszcze bardziej piratuje. Przedstawiciele 
handlowi też piratują, bo od tego, ile objadą, zależy ich wypłata. Kierowcy zawodowi też czasami.
[kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50]

Facet bardziej debilnieje niż kobieta, jak ma dobry samochód i chce pokazać, ile koni siedzi pod maską
[sprawcy wypadku, Łódź, kobiety, 31-50]

Jeżeli ktoś jedzie jak wariat, to na pewno nie jest to kobieta. Niebezpiecznie jeżdżą młodzi faceci, którzy 
mają albo stare, podrasowane samochody, które kupili za dwa tysiące, ale bardzo dobre, drogie 
samochody. [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]

Pirat drogowy to młody, wysportowany, nieprzewidywalny mężczyzna [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]

Mężczyzna bez zobowiązań [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18-30]

Mam takiego kolegę, któremu mówię, że nie chcę, żeby mnie zabił w tym samochodzie. Ja chcę dojechać
cała i zdrowa. Jego żona mówi to samo, siedzimy we dwie, a on nas olewa. Ja miałam ostatnio duszę na 
ramieniu – czy ja dojadę na te narty. Bo jest pełno śniegu, droga śliska, a ten jak wariat wymija ludzi. 
Wszyscy jechali normalnie, nikt nikogo nie wymijał, tylko ten wyprzedzał. On jest zachwycony tym, jak 
jedzie. [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]
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Wizerunek brawurowo jeżdżącego kierowcy

Materiał z zadań przygotowywanych przez respondentów. 

dominant
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Wizerunek brawurowo jeżdżącego kierowcy

lanser

nieodpowiedzialny
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Wizerunek brawurowo jeżdżącego kierowcy

pewny 
siebie
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Wizerunek brawurowo jeżdżącego kierowcy

ulegnie 
wypadkowi
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Dwa stereotypy: pirat drogowy oraz kierowca jeżdżący 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego

Kierowca jeżdżący zgodnie z przepisami ruchu drogowego  

Kierowca, który przestrzega przepisów ruchu drogowego to, w opinii respondentów:

osoba starsza

niepewna swoich kompetencji w zakresie prowadzenia samochodu: źle się czuje za kierownicą, wiele uwagi 
poświęca wykonywaniu poszczególnych manewrów

„niedzielny kierowca” wyjeżdżający na drogę „od święta”, najczęściej w dni wolne, kiedy ruch jest mniejszy

w opinii części mężczyzn - kobieta

niemile widziany uczestnik ruchu – spowalnia, utrudnia przejazd, zmusza do wyprzedzania

Na obwodnicy Gdańska ja jadę 90 albo 100, więcej wolę nie jechać, ale z duszą na ramieniu i tak, 
bo psioczą na mnie [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31-50]

Takie kierowca, który jeździ zgodnie ze znakami, to słyszy tylko krytykę [posiadający mandaty, 
Płock, kobiety, 18-30]

Ja przez radio CB słyszę, jak kierowcy jeden na drugiego bluźnią. Mój mąż bardzo się denerwuje, 
jak ktoś się ślimaczy na drodze i zawsze mówi: <<mówię Ci, że to kobita jedzie>> [uczestniczy 
wypadku, wsie koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]
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Kierowca jeżdżący zgodnie z przepisami ruchu drogowego

osoba starsza, mająca 
problemy z 

poruszaniem się

Drogowy łoś
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Kierowca jeżdżący zgodnie z przepisami ruchu drogowego

dbająca o 
rodzinę

osoba, która 
niedawno 
otrzymała 

prawo jazdy
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5. Przekraczanie prędkości
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5. Przekraczanie prędkości

5.1 Dwa typy postaw kierowców
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Dwa typy postaw związanych z przekraczaniem prędkości

Przekraczanie prędkości rozumiane jest przez kierowców dwojako:

Akceptowalne przekraczanie prędkości definiowane jako „naginanie” wyznaczanej przez 
znaki drogowe prędkości

W odczuciu respondentów jest to postępowanie niegroźne, stosowane powszechnie, 
codziennie, stanowi normę, codzienną rzeczywistość każdego kierowcy. 
Kierowcy zazwyczaj przekraczają prędkość o 20-30 km/h w stosunku do prędkości 
ustanowionej przez znaki drogowe. 
W mieście (jeśli nie stoją w korkach) jeżdżą ze średnią prędkością 70 -80 km/h, w trasie 
natomiast 110 - 120 km/h.

Nieakceptowane przekraczanie prędkości definiowane jako brawura, piractwo drogowe
W opinii uczestników badania zachowanie szczególnie niebezpieczne, bezmyślne i 
lekkomyślne, które spotyka się z surową krytyką
Kierowcy skrajnie przekraczający prędkość, jeśli tylko mają taką możliwość potrafią
jechać z szybkością 160 – 200 km/h.
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Akceptowalne przekraczanie prędkości

Zdaniem respondentów doświadczony, myślący i rozważny kierowca sam rozpoznaje 
sytuacje na drodze i ocenia kiedy może jechać szybciej, a kiedy konieczne jest zwolnienie. 
Większość kierowców jest  przekonana, że można jeździć zarówno szybko, jak i 
bezpiecznie, jeżeli spełnione są pewne warunki na drodze. 

Istnieje większa akceptacja dla przekraczania prędkości przez kierowców o większym 
doświadczeniu, wskazuje się, że posiadają oni większe umiejętności i bardziej 
rozbudowaną wyobraźnię, co równoważy potencjalne ryzyko związane z większą
prędkością. 
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Akceptowalne przekraczanie prędkości

Warto zwrócić uwagę, że przestrzeganie prędkości wyznaczanej przez znaki nie jest zachowaniem 
aspiracyjnym: 

stoi w sprzeczności z posiadanym przez kierowców wizerunkiem dobrego kierowcy, który sam 
potrafi dostosować prędkość do warunków
jest elementem wizerunku kierowcy mało sprawnego, „świeżego”, o niewielkim doświadczeniu 
drogowym. 

Akceptowalne przekraczanie prędkości jest zachowaniem dostarczającym kierowcy istotne korzyści:
Racjonalne: możliwość szybszego dotarcia do celu
Emocjonalne: poczucie bycia kierowcą, który sprawnie porusza się w ruchu drogowym, satysfakcja  
z samodzielnego decydowania o prędkości, aprobata innych kierowców

Przestrzeganie znaków prędkości nie niesie ze sobą istotnych korzyści dla większości uczestników 
badania. 

Wskazywano, że taki kierowca jest wręcz „karany”, a nie „nagradzany” przez innych kierowców, 
którzy na niego trąbią i niepochlebnie wyrażają się o jego umiejętnościach
Jedynie pojedynczy respondenci deklarowali, że jazda zgodnie z ograniczeniami prędkości może 
być źródłem pozytywnych odczuć: 
- satysfakcji i dumy z bycia kierowcą, który dba o bezpieczeństwo na drodze 
- większego komfortu psychicznego wynikające ze zminimalizowania ryzyka wypadku
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Akceptowalne przekraczanie prędkości - cytaty 
Bo dobry kierowca nie jedzie zgodnie z przepisami, on sam sobie je stwarza, tylko tak jak mu pozwala 

ruch, zgodnie z wyczuciem. [sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31-50] 

Doświadczony kierowca to jest ktoś taki, kto wie, kiedy powinien przestrzegać przepisów drogowych, a 
kiedy może sobie lekko odpuścić. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50] 

No ale przez to, że jest doświadczony, ma większą wyobraźnię, to zdaje sobie chyba z tego sprawę, 
że jeżeli pojedzie 40km/h więcej w tym momencie, to on wie, że może to nie będzie aż tak 
karygodne, jak np. by w innym miejscu pojechał. On ma tą wyobraźnię. [uczestnicy wypadku, 
Olsztyn, mężczyźni, 31-50] 

Bo tak między Bogiem a prawdą, to nasze przepisy są źle skontrowane, bo jak jest np. znak 80 km/h 
to powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest prędkość dla żadnego auta i nikt tak nie jedzie.
[sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30] 

Niektóre przepisy są głupie, nieżyciowe. Np. takie absurdy jak robią cos na drodze, jest zwężenie 
jednego pasa i ograniczenie do 30 – i wtedy wszyscy tam prują, a w nocy kiedy robotników już nie 
ma,  pojawia się policja, żeby tam łapać wszystkich. Zamiast przyjść w dzień, żeby robotnikom to 
bezpieczeństwo zapewnić. [bliscy ofiar, aglomeracja śląska, mężczyźni, 18-30] 

W niektórych miejscach to jest dobre, bo jest plac zabaw. Wiadomo ktoś może za piłką wleźć albo coś. 
Jak jest blok, jakiś park daleko od zabudowań, to bez sensu dla mnie to jest [kierowcy bez 
doświadczenia, Płock, mężczyźni, 18-30]
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Brawurowe przekraczanie prędkości 

Kierowcy rozróżniają także drugi typ przekraczania prędkości, którym jest brawurowe przekraczanie 
prędkości. 

Brawurowe przestrzeganie prędkości dotyczy skrajnych zachowań związanych z szybką jazdą
samochodem, ale  zagrożenie w takich przypadkach upatrywane jest nie stricte w szybkiej jeździe, co 
jej połączeniu z brakiem doświadczenia, rozwagi, odpowiedzialności, wyobraźni.

Brawurowe przekraczanie prędkości to także decydowanie się na szybką jazdę samochodem, kiedy 
warunki na drodze na to nie pozwalają.

Takie zachowania są przypisywane przede wszystkim młodym mężczyznom: 
którzy jeszcze nie posiadają doświadczenia, brakuje im także wyobraźni dotyczącej potencjalnych 
zagrożeń na drodze, a także rozwagi i poczucia odpowiedzialności ogólnie 
są szczególnie podatni na presję społeczną, ulegają naciskom kolegów na zwiększenie prędkości lub 
chcą zaimponować płci przeciwnej 

W opinii respondentów najbardziej typowe okoliczności brawurowego przekraczania prędkości to nocny 
powrót grupy bardzo młodych mężczyzn z wiejskiej dyskoteki.

Respondenci mieszkający w małych miejscowościach/ na wsiach częściej przytaczali historie 
wypadków ich znajomych przystające do powyższego schematu
Młodzi mężczyźni uczestniczący w badaniu częściej przyznawali, że zdarza im się znajdować się w 
takich okolicznościach, zarówno w roli kierowcy, jak też pasażera
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Brawurowe przekraczanie prędkości

Generalnie kierowcy, nawet Ci, którzy pozwalają sobie znacznie 
przekraczać prędkość nie identyfikują się z takim zachowaniem

Prawie każdy kierujący pojazdem jest przekonany, że on sam
nawet jadąc szybko, jedzie bezpiecznie, kontroluje sytuację na 
drodze i jest w stanie zapanować nad autem 

Nawet bardzo znaczne przekroczenie prędkości (o kilkadziesiąt 
kilometrów) jest uznawane za akceptowalne, a nie brawurowe, 
jeśli dotyczy własnego zachowania na drodze 

wyjątkiem są jedynie niektóre kobiety, które spowodowały 
wypadek oraz kierowcy z krótkim stażem

Istotne jest zatem aby złamać mit dotyczący tego, że szybka 
jazda jest bezpieczna i dopuszczalna w sprzyjających 
warunkach oraz, że kierowca jest w stanie panować nad 
pojazdem niezależnie od prędkości, z jaką się przemieszcza.
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Brawurowe przekraczanie prędkości - cytaty

Po okolicy szaleją. Jest prosta, piękna. Bo to jest trasa na Krasnobród. To akurat 
trasa piękna. Chodniki po boku są także nie bardzo, jest dużo przechodniów, bo 
wszyscy idą po chodniku. No to szaleją okropnie. Tam jest akurat kapliczka i 
czasami nie zdążą wyhamować, jadą prosto za kapliczkę. [ kierowcy bez 
doświadczenia, Zamość, kobiety, 31-50] 

Jak jest 50 km/h to 70 km/h to jest normalne, że ktoś tyle jedzie. A jak ktoś jedzie 
stówę, to jeszcze się to akceptuje, gorzej jak 200km/h leci. [bliscy ofiar,, 
Dobroszyce, mężczyźni, 18-30] 

Bo jeżeli ktoś przekroczy 5, 10, 15 km, to co innego niż ktoś przekracza 50 km. To 
wiadomo, że jeżeli ktoś wdepnął te 10 km, więcej, bo było 30, a ktoś jechał 40, to 
nie jest to takie przewinienie jakby ktoś jechał 140. Temu, kto jechał 140 powinno 
się zabrać prawo jazdy dożywotnio i koniec dyskusji [ bliscy ofiar, Gdańsk, 
kobiety, 31-50] 
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5. Przekraczanie prędkości

5.2 Postawy pasażerów
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Postawy pasażerów

Większość uczestników badania przyznawała, że zdarza im się jeździć z pasażerami:

W przypadku osób młodych, nie posiadających rodziny byli to najczęściej rodzice lub znajomi 

Kobiety częściej deklarowały zabieranie ze sobą dzieci, to one częściej niż mężczyźni są
odpowiedzialne za zawożenie dzieci do przedszkola, szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, do lekarza etc 

Na podstawie wypowiedzi kierowców można wyróżnić kilka typów pasażerów pod względem ich postawy 
wobec prędkości, z jaką porusza się pojazd: 

Pasażerowie, którzy milczą, nie komentują prędkości, uważając, że to kierowca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie samochodu i pasażer nie ma prawa „mu się wtrącać” – częściej mężczyźni 

Pasażerowie, którzy wygłaszają negatywne komentarze dotyczące prędkości pojazdu i proszą
kierowcę o jej zmniejszenie- częściej kobiety

Pasażerowie, którzy wręcz zachęcają do szybszej jazdy- częściej młodzi mężczyźni 
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Postawy pasażerów

Obecność pasażerów oraz ich zachowanie wywiera istotny wpływ na prędkość z 
jaką poruszają się kierowcy.  

Najczęściej sama obecność pasażera stanowi wystarczająco silny impuls do 
wolniejszej i bardziej ostrożnej jazdy ze względu na większe poczucie 
odpowiedzialności- szczególnie dla kobiet oraz kierowców z niższym stażem 

Postrzegane konsekwencje ewentualnego wypadku są znacznie większe: 
- Dla pasażerów- krzywda zarówno pasażerów jak i ich najbliższych (np. 

osieroconych dzieci) 
- Dla samego kierowcy- poczucie winy, wyrzuty sumienia
Szczególnie silny wpływ wywiera obecność w samochodzie małego dziecka –
zarówno własnego jak i cudzego. Dziecko w samochodzie jest tym 
czynnikiem, który hamuje nawet brawurowo jeżdżących kierowców. 
- Niektóre kobiety przyznają, iż początkowo bały się w ogóle wsiadać do 

samochodu razem ze swoim dzieckiem
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Postawy pasażerów

Komentarze pasażerów na temat prędkości pojazdu spotykają się z różnymi reakcjami kierowców.  
Wpływ komentarzy pasażerów na prędkość zależy od:

Ogólnej wrażliwości i empatii kierowcy 
- Duża część kobiet, jak i niektórzy mężczyźni, wykazuje wrażliwość na komfort psychiczny 

pasażera, aby osoba, która z nimi podróżuje czuła się swobodnie i bezpiecznie, wobec czego 
reagują na prośbę o zwolnienie i spokojniejszą jazdę. 

- Sprawcy wypadków oraz osoby posiadające ponad trzy mandaty za przekroczenie prędkości nieco 
rzadziej reagują na takie prośby, co uzasadniają wysoką oceną swoich umiejętności drogowych   

Doświadczenia pasażera w roli kierowcy- jeśli pasażer posiada większy staż jazdy w roli kierowcy niż
aktualny kierowca, jego uwagi są odbierane jako bardziej wiarygodne, w większym stopniu wpływają
na prędkość

Relacji między kierowcą a pasażerem – generalnie im te relacje są bliższe,  tym większy jest wpływ 
pasażera na prędkość obieraną przez kierowcę
- Młodsi kierowcy jeżdżą wolniej, gdy w samochodzie pasażerami są ich rodzice. Wynika to z faktu, 

że rodzice często pouczają swoje dzieci, krytykują ich sposób prowadzenia samochodu, a tym 
bardziej szybką jazdę. 
- Dzieci zdejmują nogę z gazu, aby nie narażać się na krytykę i niezadowolenie rodziców. 
- Często też obawiają się, że gdy rodzicowi nie spodoba się to, że szybko jeżdżą, nie będą mieć

możliwości korzystania z samochodu, który stanowi własność matki, bądź ojca.
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Postawy pasażerów

Sposób wygłoszenia komentarza:
- preferowane są rzeczowe komentarze, wskazujące na konkretne niebezpieczeństwa związane z 

przekraczaniem prędkości w danym miejscu
- nagłe polecenia zwolnienia zwykle odnoszą chwilowy skutek (jako wynik odruchu kierowcy), ale są

postrzegane jako potencjalnie niebezpieczne, rozpraszające kierowcę

Prośba o zmniejszenie prędkości jest często odbierana przez kierowców jako wyraz braku zaufania do 
ich umiejętności:

Często kierowcy ignorują takie uwagi uzasadniając to asymetrią postrzegania sytuacji przez 
pasażera i kierowcę- kierowca jest lepiej zorientowany w aktualnej sytuacji, ma większą świadomość
swojej kontroli nad pojazdem
Czasami kierowcy „mszczą się” na pasażerach za negatywne komentarze, grożąc im przymusową
zmianą środka lokomocji 

Część respondentów, głównie mężczyzn deklaruje, że zdarzają im się także sytuacje, w których są
zachęcani do przekraczania prędkości i szybszej jazdy przez kolegów podróżujących z nimi w roli 
pasażerów. 

Większość respondentów podaje, że nie ulega takiej presji i nie zwiększa swojej szybkości w takich 
sytuacjach 
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Kiedy pasażer motywuje do ograniczania prędkości? 

Kto? Na kogo „działa”? Dlaczego „działa”?

Dziecko Wszyscy kierowcy –
nawet jeżdżący szybko i 

brawurowo
Zarówno mężczyźni jak i 

kobiety

Działa sama obecność dziecka w samochodzie. 
Dziecko jest bezbronne, wymaga wyjątkowej troski i opieki, jest zdane 
na rodziców i opiekunów.
Wpływ obecności dziecka jest tym większy,  im mniejsze jest samo 
dziecko.

Rodzice Młodzi kierowcy Obniżenie prędkości zazwyczaj na skutek wyraźnego polecenia 
rodziców. 
Działa ze względu na chęć uniknięcia krytyki i utraty możliwości 
prowadzenia samochodu w ogóle - młodzi kierowcy często pożyczają
samochód od rodziców

Znajomi, 
dziewczyna/ 
chłopak 

Część kierowców
Częściej kobiety i 

kierowcy z mniejszym 
stażem

Sama obecność w pewnym stopniu obniża prędkość samochodu. W 
przypadku kobiet istotnie oddziałują również komentarze pasażerów. 
Obniżenie prędkości służy zazwyczaj zapewnieniu komfortu 
psychicznemu pasażerom, czasami jest sposobem na uniknięcie 
„zrzędzenia”. 

Współmałżonka/ 
współmałżonek-
starsi 
respondenci 

Część mężczyzn/ kobiet Dla kierowców z większym doświadczeniem przekonanym o 
adekwatności obranej prędkości ze względu na chęć uniknięcia 
konfliktów, „dla świętego spokoju” ALE jest to zwolnienie na chwilę
Dla kierowców z mniejszym doświadczeniem, głównie kobiet, z uwagi 
na zaufanie do współmałżonka jako bardziej doświadczonego 
kierowcy 
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Postawy pasażerów- cytaty

SKUTECZNY WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI 
Ja nie mam dzieci, ale zawsze jeżeli wiozłam kogoś, obojętnie kogo: mamę, tatę, koleżankę, to też zawsze inaczej 

się jedzie. Na przykład pięć osób mieć na sumieniu, i samemu przeżyć wypadek, to wyobraźnia działa, myśli się
o tym. [ bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18-30] 

Jadąc z kolegą nie przywiązuję wagi jakoś tak w znacznym stopniu do bezpieczeństwa. Jadąc ze swoim 
chrześniakiem, który ma 6 lat, sytuacja się odwraca – jestem wtedy jakiś taki uczulony. [bliscy ofiar, Dobroszyce, 
mężczyźni, 18-30] 

To nawet nie chodzi o takie 100%-owe zagrożenie, bo nie ma wielkiej prędkości, ale sama świadomość tego, że 
dziecko uczestniczy w jakimś takim traumatycznym zdarzeniu to jest dla mnie absolutnie powstrzymująca przed 
wszystkimi takimi zachowaniami niebezpiecznymi. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-50] 

Zależy właśnie od osób przewożonych i jeszcze jak są małe dzieci, to nie szaleje się z nimi. Z osobami młodymi, 
kolegami jak jedzie się, to na pewno jest szybsza jazda. Natomiast tutaj właśnie takie towarzystwo różne, 
mieszane to też inaczej. Osoby starsze to wiadomo, same mówią „zwolnij”, jedzie się w tym momencie po prostu 
wolniej dla bezpieczeństwa, uspokojenia. [posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18-30] 

Jak jadę sama to mogę sobie pozwolić na więcej, ale jak jadę z mężem to nie. To już jest ograniczenie prędkości, bo 
chyba by mi sam na hamulec wcisną nogą. On krzyczy, że mam zwolnić i koniec. To już nie ma dyskusji
[kierowcy bez doświadczenia, Zamość, kobiety, 31-50]

Mnie na przykład zmusza taka sytuacja, jeżeli jadą moi znajomi ze mną. Wracałem z dyskoteki, skądś. Ja prowadzę, 
nie piję, to mnie to motywuje do tego, że jeżeli ich odebrałem w całości, to ich zawożę w całości. Ich życie jest na 
moim karku, ich życie zależy ode mnie. Czy oni będą żyć, czy nie. [ posiadający mandaty, Warszawa, 
mężczyźni, 18-30] 

To zależy z kim jeżdżę, jak wsiadam z kolegami, to wiadomo troszkę szybciej. A z rodzicami to ostrożniej jeżdżę, 
rodzice fundują wszystko, trzeba ostrożnie jeździć. [kierowcy bez doświadczenia, Płock, mężczyźni, 18-30] 

Nie mogę z mamą jechać szybciej, bo to jest jej auto. I ja sobie z niego tylko korzystam. Jak by zobaczyła, że jadę z 
nią 120, to by mnie skasowała, by mi po prostu zabrała. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18-30] 
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Czynniki wewnętrzne skłaniające do ograniczenia prędkości
- cytaty

BRAK WPŁYWU NA ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI 

Moja mama mówi „wolniej, wolniej, nie wyprzedzaj tego tira”, a ja robię swoje, to ja jestem 
kierowcą. [sprawcy wypadków, Lublin, mężczyźni, 18-30] 

Ja wychodzę z założenia, że skoro ja kieruję, to ja dobieram prędkość do jazdy, jeśli babcia by 
mi zrzędziła to bym zwolnili, jeżeli kolega – to bym zignorował. Tak samo jak ja z kimś jadę, 
to się nie wtrącam. [bliscy ofiar, aglomeracja śląska, mężczyźni, 18-30] 

Czasem można się zorientować, że pasażer przesadza trochę.  Jak przekracza się prędkość o 
30 kilometrów, ale droga jest pusta i ktoś krzyczy „zwolnij” to jest po prostu schiza danej 
osoby [ kierowcy bez doświadczenia, mężczyźni, Płock, 18-30] 

Mnie to denerwuje, ja się wówczas pytam takiego pasażera, czy może się przesiąść. 
[posiadający mandaty, Dobroszyce, kobiety, 31-50]
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Kiedy pasażer motywuje do przekraczania prędkości? 

Kto? Na kogo „działa”? Dlaczego „działa”?

Współmałżonka/ 
współmałżonek

Część mężczyzn/kobiet Kierowca zwiększa prędkość „na złość”
pasażerowi, który prosi o zwolnienie. 

Znajomi Przede wszystkim mężczyźni Ze względu na chęć zaimponowania kolegom, 
uzyskania ich aprobaty, czasami także dla 
„świętego spokoju.”

Miałem taką sytuację, że kolega dał mi się przejechać autem swoim i mówił „no 
dawaj gaz”, chciał mi pokazać jak tym samochodem jego można szybko jechać, 
ale to ja jako kierowca kontroluję sytuację. [sprawcy wypadków, Końskowola, 
mężczyźni, 31-50] 
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5. Przekraczanie prędkości

5.3 Czynniki motywujące 
do przekraczania prędkości
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

Na podstawie wypowiedzi respondentów można podzielić czynniki skłaniające do przekraczania 
prędkości na dwie grupy:

Czynniki umiejscowione na zewnątrz samochodu np. korzystne warunki pogodowe, jazda w terenie 
niezabudowanym etc.
Czynniki umiejscowione wewnątrz samochodu np. pośpiech, dobre samopoczucie kierowcy. 

Najczęściej sytuacja przekraczania prędkości jest wywołana splotem kilku czynników np. słonecznej 
pogody, poruszania się po drodze szybkiego ruchu i pośpiechu. 

Nieco większą rolę w motywowaniu do przekraczania prędkości grają czynniki zewnętrzne; jeżeli 
kierowca ocenia je jako sprzyjające, nie wykazuje żadnych skrupułów czy wątpliwości dotyczących 
osiągania nawet bardzo dużych prędkości. 

Takie zachowanie wynika w dużej mierze z zewnętrznej atrybucji przyczyn wypadków drogowych-
wypowiedzi respondentów, szczególnie sprawców i uczestników wypadków, najczęściej  wskazują na 
takie czynniki jako prowadzące do wypadku np. oblodzenie drogi, złe wyprofilowanie zakrętu, wina 
innego kierowcy etc.
Respondenci podkreślają, że pozytywna ocena warunków drogowych w znacznym stopniu zmniejsza 
ryzyko wypadku i zarazem zwiększa ich kontrolę nad samochodem 

Spośród czynników wewnętrznych w największym stopniu za przekraczania prędkości odpowiedzialny 
jest pośpiech:

Towarzyszy kierowcom praktycznie codziennie, zarówno w trasie jak i podczas jazdy na mieście 
Powoduje przyśpieszenie prędkości, nawet, gdy warunki zewnętrzne na to nie pozwalają, w takich 
sytuacjach respondenci zdają sobie sprawę z ryzyka szybkiej jazdy, ale jednocześnie czują się
„zmuszeni” do szybkiej jazdy wobec silnej presji czasowej   
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

ZEWNĘTRZNE
•Umiejscowione poza samochodem 

WEWNĘTRZNE
•Umiejscowione we wnętrzu samochodu 

KORZYSTNE WARUNKI 
POGODOWE

DOBRY STAN 
NAWIERZCHNI 

ODPOWIEDNI TYP 
DROGI I MAŁE 
NATĘŻENIE RUCHU 

DOBRE LUB ZŁE 
SAMOPOCZUCIE FIZYCZNO-
PSYCHICZNE KIEROWCY

ZACHĘTY 
PASAŻERÓW

DOBRY SAMOCHÓD 

POŚPIECH

SZYBKA JAZDA INNYCH 
UCZESTNIKÓW RUCHU 
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

KORZYSTNE WARUNKI POGODOWE I DOBRY STAN NAWIERZCHNI 
Jako warunki atmosferyczne sprzyjające szybkiej jeździe definiuje się przede wszystkim słoneczną
pogodę, pozbawioną opadów. 
Taka pogoda przekłada się na dużą widoczność i suchą nawierzchnię-istotne czynniki zwiększające 
postrzeganą kontrolę nad pojazdem i ogólne bezpieczeństwo jazdy
Dodatkowo respondenci wskazują, że piękna, słoneczna pogoda wprawia ich w dobry nastrój, co 
także motywuje do przekraczania prędkości. 

ODPOWIEDNI TYP DROGI I MAŁE NATĘŻENIE RUCHU 
Kluczowym czynnikiem decydujący o prędkości jest typ drogi, po której porusza się kierowca. Zdaniem 
respondentów szybko i bezpiecznie można poruszać się przede wszystkim po terenie niezabudowanym:
- Po obwodnicach
- Drogach ekspresowych
- Autostradach 

Jazda w terenie niezabudowanym charakteryzuje się mniejszym ruchem pieszych, ryzyko wtargnięcia na 
jezdnie pieszego, bądź rowerzysty jest postrzegane jako mniejsze,szczególnie w porze nocnej. 

Dodatkowo elementy motywujące do przekraczania prędkości:
- Prosty odcinek drogi, pozbawiony ostrych zakrętów 
- Duża szerokość drogi
- Dobra nawierzchnia – brak dziur i kolein

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

ODPOWIEDNI TYP DROGI I MAŁE NATĘŻENIE RUCHU CD. 
przemieszczanie się trasą, którą kierowca dobrze zna– niweluje ryzyko pojawienia się
nieprzewidzianych „niespodzianek” i osłabia czujność

mała ilość, bądź brak innych uczestników ruchu
- budują poczucie mniejszego ryzyka spowodowania wypadku – uderzenia w inny pojazd lub 

pieszego 
- bezpieczniej zatem jedzie się nocą, bądź we wczesnych, porannych godzinach

SZYBKA JAZDA  INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU 
szybka jazda innych znajdujących się na drodze pojazdów skłania do dopasowania się do ich 
prędkości, aby utrzymać płynność ruchu, nie powodować korków

podczas jazdy w trasie motywuje również obecność innego, jadącego szybciej samochodu
- Jest określana jako tzw. „jazda za zającem”, „jazda na sponsora” – jadąc za takim samochodem 

kierowca ma większą pewność, że uniknie kary w postaci mandatu i punktów, gdyż jeśli już po 
drodze trafi się kontrola, bądź radar, ukarany zostanie kierowca jadący przed nim

Pojedynczy mężczyźni, głównie Ci, którzy lubią bardzo szybką jazdę, samochodem mówią także, że 
do szybszej jazdy skłania ich prowokujący do wyścigu inny kierowca. W takiej sytuacji możliwość
rywalizacji na drodze i szansa wygranej wywołują adrenalinę i ekscytację. 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne motywujące do przekraczania prędkości-
cytaty 

KORZYSTNE WARUNKI POGODOWE I DOBRY STAN NAWIERZCHNI  
Jeżeli są puste drogi i można ciągnąć, że nie ma kolein, gładka droga, jest sucho. To wtedy można ciągnąć

samochodem i nikomu krzywda nie stanie się. [posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18-30] 

A kiedy powiedzmy można, to ja nie widzę jakiegoś większego powodu, żeby nie jechać szybciej na prostym 
odcinku, a bywają takie 3-4km gdzieś, w nocy, kiedy jest lato, sucho. [kierowcy bez doświadczenia, 
Gdańsk, mężczyźni, 31-50] 

Czasami chce się jechać szybciej, jak są warunki, które pozwalają, to ja uważam, ze można jechać i 150 na 
godzinę i będzie to prędkość bezpieczna. Tylko jeżeli jest sucha nawierzchnia, dobra widoczność. 
Jeszcze taka pora, że na tej drodze jest mały ruch. [uczestnicy wypadku, Olsztyn, mężczyźni, 31-50] 

Jeśli jest sucho ,dzień, słońce świeci, wszystko widać to można , ale jak już np. deszcze pada, to już jest 
całkiem co innego [bliscy ofiar, Dobroszyce, mężczyźni, 18-30] 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne motywujące do przekraczania prędkości-
cytaty 

ODPOWIEDNI TYP DROGI I MAŁE NATĘŻENIE RUCHU
W dzień, jeżeli jest natężenie ruchu i przechodniów i samochodów, no to przekraczanie prędkości jest 

niebezpieczne, ale w nocy jeżeli wszyscy śpią, tych domów jest naprawdę mało, nie ma ruchu to 
naprawdę można sobie pozwolić na przekroczenie tej prędkości. [kierowcy bez doświadczenia, 
Zamość, kobiety, 31-50]

Najczęściej przekracza się prędkość na drogach pomiędzy miastami, gdzie są wsie, gdzie jest droga 
prosta, dobra i w zasadzie nic nie zagraża, a jest tabliczka teren zabudowany. [sprawcy wypadku, 
Końskowola, mężczyźni, 31-50] 

SZYBKA JAZDA INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU 
Jedzie sobie taki kolega przede mną i on jedzie 130, więc się podłączam do niego i jadę za nim, jak 

złapią to złapią jego.  [ sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31-50] 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

POŚPIECH
Respondenci deklarują, że na co dzień bardzo często przekraczają prędkość z powodu presji 
czasowej – ich zdaniem w takich sytuacjach szybka jazda jest korzystna, sprzyja szybszemu dotarciu 
do celu
Warto zwrócić uwagę, że pośpiech stanowi stały element życia respondentów, towarzyszy im 
praktycznie podczas każdej jazdy, szczególnie po mieście. 

DOBRE LUB ZŁE SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNO- FIZYCZNE KIEROWCY 
Aktualny nastrój kierowcy wpływa na prędkość kierowanego pojazdu, jednak sposób jego wpływu 
zależy od wieku kierowcy i specyficznych cech osobowościowych:
- Generalnie młodzi kierowcy bardziej pozwalają wpływać swojemu nastrojowi i emocjom na 

prędkość jazdy
- Część kierowców motywowana jest pozytywnymi emocjami i dobrym nastrojem, które 

podwyższają postrzeganie swoich umiejętności drogowych i dają iluzję, że „skoro wszystko idzie 
tak dobrze, to nic złego się nie może stać”

- Zachęcać do przyśpieszenia mogą także negatywne emocje takie jak zdenerwowanie i stres, 
celem szybkiej jazdy jest wówczas możliwość „rozładowania napięcia”, pozbycia się negatywnych 
odczuć, wyciszenia się. 

- Czynnikiem wpływającym pośrednio na prędkość poprzez wpływanie na aktualny nastrój jest 
muzyka grająca w samochodzie- najczęściej wskazywano, że do szybkiej jazdy najbardziej pasuje 
szybka, ostra muzyka np. rock lub techno. 

Co ciekawe okazuje się, że poczucie zmęczenia i senności może paradoksalnie stanowić motywator 
do szybszej jazdy, niektórzy uczestnicy badani wskazują bowiem, że przyśpieszając mogą im 
przeciwdziałać poprzez zwiększenie swojej koncentracji na drodze. 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości

DOBRY SAMOCHÓD
Wypowiedzi respondentów wskazują, że posiadanie dobrego samochodu sprzyja rozwijaniu 
większej prędkości, jadąc samochodem o wyższych parametrach technicznych:

- mniej odczuwa się rozwijaną prędkość
- Odczuwa się większą chęć przetestowania możliwości samochodu, przyśpieszenia i 

maksymalnych prędkości jakie może osiągnąć- głównie mężczyźni 
- posiada się większe poczucie bezpieczeństwa z uwagi na wyposażenie (poduszki powietrzne, 

ABS) co w pewnym stopniu niweluje ocenę postrzeganych konsekwencji ewentualnego 
wypadku 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości-
Cytaty

POŚPIECH
Ja myślę, że przede wszystkim to zależy od tego, jak szybko musimy dotrzeć a dopiero potem 

wszystkie inne czynniki. Jak już 10 minut za późno wyszłam z pracy, a tu jeszcze to, 
jeszcze tamto, za chwilę będą dzwonić z przedszkola, że dzieci już w szatni siedzą ubrane 
... to bez względu na to, jaka jest pogoda, to niestety trochę trzeba spróbować szybciej. [ 
posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-50]

DOBRE LUB ZŁE SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNO- FIZYCZNE KIEROWCY 
Jak samemu jedzie się, jak jest dłuższa trasa, wiadomo, że można szybciej. Ktoś zmęczony 

nudzi się, w nocy siedzi zmęczonym się jest. [kierowcy bez doświadczenia, Płock, 
mężczyźni, 18-30]

Nie jestem piratem drogowym, ale jak jadę czasem sama, jest prosta droga, ładna pogoda, 
mam dobry nastrój, włączę sobie głośną muzykę i czuję taką wolność, swobodę. Mi to 
poprawia nastrój – jak sobie przycisnę ten gaz, jest pusta droga, nic nie jedzie i wiem, ze na 
pewno jest bezpiecznie. [bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18-30] 
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Czynniki skłaniające do przekraczania prędkości-
Cytaty

DOBRY SAMOCHÓD
No i jak wiem, że mam dobry samochód, to czuję się bezpiecznie. Wtedy jadę tym autem szybciej.

[posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-50] 

No bo teraz nie czuć prędkości. Jak ja miałam kiedyś malucha, to było czuć te „pyr pyr pyr”,  a teraz jak 
się jedzie, to się nie czuje, wsiada się i się jedzie i cicho pracuje. Jak się nie spojrzysz na ten zegar 
prędkościomierz, to nie czuć, a jak się jedzie jest ładnie , fajna pogoda, to wdepniesz i 100 to jest tak  
normalnie że tak powiem. [sprawcy wypadku, Łódź, kobiety, 31-50],

To zależy też od drogi. Człowiek przyśpiesza, żeby zobaczyć czy ten samochód da radę tyle jechać.
[uczestnicy wypadku, Olsztyn, mężczyźni, 31-50] 
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5. Przekraczanie prędkości

5.4 Czynniki motywujące do 
ograniczania prędkości
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

Na podstawie wypowiedzi respondentów wyróżniono dwa typy czynników skłaniających do 
ograniczania prędkości, analogicznie jak w przypadku czynników motywujących do jej 
przekraczania:

Czynniki zewnętrzne np. niekorzystne warunki pogodowe, jazda w terenie gęsto 
zabudowanym
Czynniki wewnętrze np. komentarze pasażerów, nastrój kierowcy lub też jego 
doświadczenia wypadków drogowych 

W przypadku czynników motywujących do ograniczania prędkości zdecydowanie bardziej 
istotne są czynniki zewnętrzne; jeżeli kierowca oceni je jako niesprzyjające, w większości 
sytuacji istotnie redukuje prędkość swojego samochodu. 

Czynniki wewnętrzne takie jak obecność i komentarze pasażerów, stan psychofizyczny 
kierowcy, a nawet doświadczenie wypadku wpływają na prędkość w sposób zróżnicowany, 
w zależności od doświadczenia kierowcy, jego ogólnej wrażliwości i innych cech 
indywidualnych. 

Bardziej skłonne do ograniczania prędkości są:
w nieco większym stopniu kobiety
osoby o krótkim stażu kierowcy 
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

ZEWNĘTRZNE
•Umiejscowione poza samochodem 

•Najczęściej nie podlegające kontroli kierowcy 

WEWNĘTRZNE
•Umiejscowione we wnętrzu samochodu 

•Najczęściej podlegające kontroli kierowcy 

NIEKORZYSTNE 
WARUNKI POGODOWE

ZŁY STAN 
NAWIERZCHNI 

TYP DROGI I DUŻE 
NATĘŻENIE RUCHU 

ZŁE SAMOPOCZUCIE 
FIZYCZNO- PSYCHICZNE 
KIEROWCY

OBECNOŚĆ I 
KOMENTARZE 
PASAŻERÓW

KONTROLA 
PRĘDKOŚCI 

CZARNE PUNKTY, 
KRZYŻE, 
BILLBOARDY 

BYCIE ŚWIADKIEM WYPADKU 
LUB JEGO BEZPOŚREDNICH 
SKUTKÓW 

DOŚWIADCZENIE  
WYPADKU WŁASNEGO LUB 
BLISKIEJ OSOBY

NIEZNANY LUB CUDZY 
SAMOCHÓD
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE
Czynnikami w największym stopniu wpływającym na  ograniczenie prędkości są niekorzystne warunki 
pogodowe opisywane jako:

intensywne opady śniegu lub deszczu - zmniejszają widoczność i przyczepność kół do jezdni
bardzo niskie temperatury- mogą przekładać się na oblodzenie drogi
mgła- zmniejsza widoczność, czasami wręcz uniemożliwia jazdę

Kierowcy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą powyższe czynniki:
sprzyjają utracie kontroli nad samochodem, nawet w przypadku kierowców z dużym stażem jazdy
wystawiają pojazd na większe niebezpieczeństwo ze strony innych uczestników ruchu 

Zachowanie kierowców w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych ulega zasadniczej zmianie:
Zmniejszana jest prędkość, nawet znacznie poniżej ograniczenia prędkości obowiązującego na 
danym odcinku 
Zwiększa się czujność kierowcy: w większym stopniu niż zazwyczaj koncentruje się na sytuacji na 
drodze
Wszelkie manewry podejmowane są w sposób bardzo ostrożny 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

TYP DROGI I DUŻE NATĘŻENIE RUCHU
Prędkość jest ograniczana najczęściej na terenie zabudowanym, głównie z uwagi na duże 
prawdopodobieństwo nagłego wtargnięcia na jezdnię pieszych lub rowerzystów. 
Do miejsc w terenie zabudowanym, w których respondenci niemal zawsze zmniejszają
prędkość swojego pojazdu należą przede wszystkim: 

centrum miasta
uliczki osiedlowe
okolice przejść dla pieszych
okolice budynków użyteczności publicznej: przedszkoli, szkół, przychodni, kościołów, 
cmentarzy etc.

W terenie niezabudowanym prędkość najczęściej jest ograniczana na odcinkach drogi: 
Nieznanych dla kierowcy, w których nie ma on świadomości lokalizacji zdradliwych 
miejsc np. ostrych zakrętów lub dziur na drodze
Na których trwają roboty drogowe, przebudowa drogi, zmiana organizacji ruchu
Prowadzących przez las, jeśli towarzyszą mu znaki ostrzegające przed wtargnięciem 
zwierzyny leśnej, szczególnie w przypadku respondentów, którzy mają za sobą takie 
doświadczenia 

Czynnikiem ograniczającym prędkość w sposób samoistny jest duże natężenie ruchu, na 
co szczególnie wskazują respondenci mieszkający w większych miastach. 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

ZŁY STAN NAWIERZCHNI 
Uczestnicy badania podkreślają, że stan nawierzchni ma duże znacznie dla osiąganej prędkości, jest 
ona zmniejszana, gdy nawierzchnia:

Jest oblodzona
Charakteryzuje się obecnością dziur lub kolein 

W opinii respondentów zachowanie niższej prędkości w takich warunkach pozwala:
zachować większą kontrolę nad samochodem
wcześniej zlokalizować potencjalne niebezpieczeństwo i uniknąć go 

Dla wielu kierowców, szczególnie mężczyzn bardzo silnym motywatorem do ograniczania prędkości jest 
niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu i związana z tym konieczność poniesienia znacznych 
nakładów finansowych.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

KONTROLA PRĘDKOŚCI NA DRODZE
Kontrole policyjne, nieoznakowane samochody policyjne i fotoradary są postrzegane jako stosunkowo 
mało skuteczny motywator do ograniczania prędkości:

Podkreślano, że ich wpływ na ograniczenie prędkości jest chwilowy i ogranicza się wyłącznie do 
przejazdu w okolicy, gdzie kontrolowana jest prędkość
- Czasami wskazywano, że po minięciu patrolu lub fotoradaru konieczne jest przyśpieszenie, aby 

nadrobić czas stracony na wolniejszej jeździe 

Aby uniknąć kary i sankcji za przekroczenie prędkości, kierowcy stosują rozmaite sposoby :

• śledzą informacje pojawiające się na cb radiu oraz dopytują innych kierowców o znane im miejsca 
kontroli policyjnej

• jeżdżą tuż za szybko poruszającym się pojazdem („jazda na zające”, „jazda na sponsora”)

• jeśli znajdują się na trasie, której nie znają i widzą, że inne pojazdy zwalniają – również zdejmują
nogę z gazu kierując się przeświadczeniem, że znający ten obszar kierowcy wiedzą, gdzie 
najczęściej można się spodziewać patroli

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

KONTROLA PRĘDKOŚCI NA DRODZE CD.
Większość kierowców dysponuje sprawdzonymi sposobami uniknięcia lub negocjowania kary w 
razie zatrzymania przez patrol policyjny:
- Kobiety wchodzą w rolę „niedoświadczonej blondynki” i tłumaczą się niewiedzą lub też epatują

policjantów swoimi wdziękami osobistymi 
- Mężczyźni wskazują na brak stwarzania zagrożenia na drodze, nawet pomimo przekraczania 

prędkości lub posuwają się do wręczania łapówek 

Respondenci podchodzą do kar nakładanych przez policję dość spolegliwie, także z powodu braku 
odpowiedniej egzekucji kary. Często opowieści o kontroli policyjnej są przedstawiane jako zabawne 
anegdotki

Zdaniem dużej części respondentów fotoradary wręcz zagrażają bezpieczeństwu na drodze 
wymuszając na kierowcy gwałtowne hamowanie. 

Obawa przed zatrzymaniem przez policję związana jest z utratą pieniędzy oraz punktów. 

Im starszy i lepiej sytuowany kierowca, tym bardziej obawia się utraty punktów, niż finansowych 
konsekwencji przekroczenia prędkości – utrata punktów może doprowadzić do potencjalnej utraty 
prawa jazdy.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

CZARNE PUNKTY
Czarne punkty sprawiają, że większość kierowców zwalnia, ale tylko w danym, wyznaczonym odcinku 
drogi. 

Na wyobraźnię mężczyzn bardziej działają umieszczone statystyki informujące o ilości zabitych i 
rannych w tym konkretnym miejscu
- Ale duża część mężczyzn zwraca uwagę, że jeżeli liczba zabitych i rannych nie uległa zmianie 

od kilku lat, przyzwyczajają się do czarnych punktów i mają tendencję do ich ignorowania 
na kobiety nieco większy wpływ ma przeświadczenie, że dane miejsce może kryć w sobie jakąś
pułapkę np. źle wyprofilowany zakręt

Wpływ czarnych punktów na prędkość w dużym stopniu zależy od typu kierowcy:
Kierowcy wyżej oceniający swoje umiejętności drogowe traktują czarny punkt jako motywator do 
dokonania własnej oceny sytuacji, jeżeli wypada ona pozytywnie (np. droga jest prosta, stan 
nawierzchni jest zadowalający) czarny punkt nie wpływa na obniżenie prędkości
- W tej grupie znajdują się zarówno kierowcy o dłuższym stażu jak i sprawcy wypadków oraz 

osoby posiadające więcej niż trzy mandaty
- Nieco częściej są to mężczyźni 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

KRZYŻE, ZNICZE
Krzyże i znicze na drogach:

Generują ciekawość na temat zaistniałego wypadku- większość respondentów
Wywołują rozważania dotyczące kruchości ludzkiego życia – bardziej wrażliwi kierowcy 

Krzyże i znicze na drogach silniej oddziałują na kobiety i w większym stopniu zmieniają ich prędkość
Mężczyźni oraz kierowcy z większym doświadczeniem najczęściej nie obniżają prędkości w miejscach, 
w których są one umieszczone 

BILLBOARDY AKCJI SPOŁECZNYCH 
Niektórzy respondenci wskazują, że do zmniejszania prędkości zachęcają ich billboardy akcji 
społecznych np. przestrzegające przez nieostrożnym wjeżdżaniem na przejazdy kolejowe 
Pojedynczy badani wskazują w tym kontekście na akcję, podczas której na drogach wystawiano wraki 
samochodów lub symulowano wypadki drogowe 

BYCIE ŚWIADKIEM WYPADKU LUB OBSERWACJA JEGO BEZPOŚREDNICH SKUTKÓW 
Bycie świadkiem, bezpośrednim widzem tragicznego wypadku lub jego bezpośrednich skutków 
(zabieranie osób zmarłych, rannych przez karetkę, wydobywanie rozbitego samochodu z rowu etc):

wyzwala bardzo silne emocje; strach, niepokój, a także współczucie dla ofiar 
skłania do zniwelowania prędkości i wolniejszej jazdy na całym odcinku trasy, aż do momentu 
dotarcia do celu

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne skłaniające do ograniczenia 
prędkości- cytaty

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE I STAN NAWIERZCHNI 
Najgorsza jest pogoda ... ja np. nie znoszę jak jest noc i pada. To jest masakra, bo 

to wszystko się odbija. Wtedy wolniej jadę.” [ posiadający mandaty, Kraków, 
kobiety, 31-50]  

Jeżdżąc szybko trzeba myśleć, bo jak jest jezdnia oblodzona, czy jest błoto, to 
szybką jazdę można określić 60/h. To już jest szybko, warunki nie pozwalają
szybciej. [ sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31-50] 

To co na mnie wpływa najczęściej, że nie jeżdżę zbyt szybko, to jak widzę śnieg na 
drodze. Stan nawierzchni zimą i ja nie odważę się jechać zbyt szybko. Na 
drodze szybkiego ruchu tym bardziej, bo tam to w ogóle co ja zrobię jak wpadnę
w poślizg przy takiej prędkości. Nigdy bym nie jechał przy śniegu 140. [kierowcy 
bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50] 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne skłaniające do ograniczenia 
prędkości- cytaty

TYP DROGI I DUŻE NATĘŻENIE RUCHU 
Taka lampka mi się zapala, jak wjeżdżam na teren zabudowany, zawsze zwolnię. To gdzieś jakaś

szkoła, jakaś babcia ze sklepiku sobie wyjdzie, która nie rozejrzy się. [posiadający mandaty, 
Płock, kobiety, 18-30] 

Jak zbliżamy się gdzieś, gdzie jest miejsce zabudowane, przejścia dla pieszych, czy do szkoły, 
przedszkola. Bo to tak wpływa w podświadomości, że to może moje dziecko być tam. [sprawcy 
wypadku, Łódź, kobiety, 31-50] 

Inaczej jest na drogach, które znamy, wiemy gdzie będzie zakręt, itp., a jak się jedzie gdzie drogi 
się nie zna to się pilnuje znaków, bo nie wiadomo, co będzie. [uczestnicy wypadku, Rawa 
Mazowiecka, kobiety, 31-50] 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne skłaniające do ograniczenia prędkości-
cytaty

KONTROLA PRĘDKOŚCI NA DRODZE
Są odcinki, gdzie się jedzie powoli, a potem za radarem można przyśpieszyć” [posiadający 

mandaty, Dobroszyce, kobiety, 31-50] 

Moje prawko to moja praca, a że ja lubię tę moją pracę wykonywać, to jakbym uzbierał tle tych 
punktów, żeby mi te prawko zabrali, to nie mógłbym tej pracy wykonywać, więc na to 
zwracam uwagę, a pieniądze to wolę zapłacić mandat niż stracić punkty bo od tego dużo 
zależy. [sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30]

Jak się jedzie trasą, której się nie zna i się widzi fotoradar, to nie wiadomo czy on jest 
naprawdę czy nie i się zwalnia zazwyczaj do tych 80km/h załóżmy, jakoś tak. [bliscy ofiar, 
Dobroszyce, mężczyźni, 18-30] 

Ja do tej pory mam stały tekst do każdego policjanta, który mnie zatrzymuje „Ja jestem 
dziewicą, jeśli chodzi o punkty. Niech Pan sprawdzi, że ja tych punktów nie miałam, 
pierwszy mandat”. I do tej pory były mandaty normalne, ale punktów do tej pory żadnego. 
Był raz jeden taki policjant, który chciał mi wlepić 10 punktów, ale naprawdę ładnie się do 
niego uśmiechnęłam i mój tata stwierdził „Już niech Pan daruje jej te punkty i przepisze”. To 
mu dał 5. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18-30]

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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Czynniki zewnętrzne skłaniające do ograniczenia prędkości-
cytaty

CZARNE PUNKTY

Często też jest czarny punkt oznakowany w przypadku, gdy dochodzi droga podporządkowana i jest słaba 
widoczność, albo się znajduje na łuku, albo jest jakieś wzniesienie. Tak, że są ustawiane takie tablice, bo jest to 
miejsce, gdzie siłą rzeczy zdarzały się tam wypadki czy kolizje. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-50]

Czarne krzyże to mówi ze to musi być miejsce, które jest w jakiś sposób niebezpieczne. [sprawcy wypadku, Łódź, 
kobiety, 31-50] 

Te czarne punkty się nie zmieniają, to są te same tablice i liczba ofiar ta sama. Jeżeli wyświetlacz by się zwiększał, 
to w tym momencie byłaby jakaś refleksja. [bliscy ofiar, aglomeracja śląska, mężczyźni, 18-30] 

KRZYŻE, ZNICZE

Krzyże, jak się przez nie przejeżdża, to człowiek zazwyczaj sobie wyobraża, co to się mogło zdarzyć i w jaki sposób. 
I to tak automatycznie się wtedy zwalnia. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31-50] 

BYCIE ŚWIADKIEM WYPADKU LUB OBSERWACJA JEGO BEZPOŚREDNICH SKUTKÓW 

Przez jakiś czas na pewno zadziała, jak się przejedzie obok jakiegoś konkretnego wypadku, to działa, Musi działać. 
Noga z gazu. [uczestnicy wypadku, Olsztyn, mężczyźni, 31-50] 
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

ZŁE SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNO- FIZYCZNE KIEROWCY

Duża część kierowców, szczególnie z mniejszym doświadczeniem, deklaruje, że ich stan 
psychofizyczny ma duży wpływ na prędkość prowadzonego przez nich pojazdu.  Do czynników 
obniżających prędkość u części kierowców należą: 

Negatywne emocje takie jak zdenerwowanie czy stres – kierowcy są świadomi, że znajdując się pod 
wpływem negatywnych emocji  nie mogą w pełni skupić się na jeździe

ALE niektórzy kierowcy decydują się wówczas na szybką jazdę by wyładować swoje negatywne 
emocje, wyciszyć się

Senność i zmęczenie- generalnie kierowcy zdają sobie sprawę, że w takim stanie ich refleks jest 
słabszy, co może skutkować bardziej poważnymi konsekwencjami wypadku przy dużych prędkościach 

ALE istnieje również grupa kierowców, która stara się zwiększyć swoją koncentrację na drodze 
poprzez zwiększanie prędkości pojazdu

CZYNNIKI 
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

DOŚWIADCZENIE  WYPADKU WŁASNEGO  LUB BLISKIEJ OSOBY
Kierowcy przyznają, że osobiste doświadczenie wypadku drogowego, szczególnie w roli kierowcy, jest 
czynnikiem istotnie wpływającym na ich styl jazdy, w tym także na prędkość, z jaką poruszają się po 
drodze. 
Wpływ wypadku jest najsilniejszy w pierwszych tygodniach, miesiącach od tego wydarzenia. W tym 
okresie kierowcy: 

poruszają się po drogach z mniejszą prędkością
zachowują znacznie większą czujność
w ogóle rezygnują z kierowania samochodem- w przypadku bardzo poważnych wypadków 

W miarę upływu czasu siła emocji towarzyszących wspomnieniu wypadku osłabia się i następuje powrót 
do poprzedniego stylu jazdy oraz „starych” prędkości: 

nawet jeśli powodem wypadku było przekroczenie prędkości,  w dłuższej perspektywie czasowej 
doświadczenie wypadku nie skłania do zmniejszania prędkości podczas codziennego poruszania się
samochodem 

nieprzyjemne wspomnienia sprawiają, że kierowcy zdejmują nogę z gazu w okolicznościach 
przypominających okoliczności wypadku: 
- w tym samym miejscu, w którym wydarzył się wypadek lub w miejscach o podobnym 

ukształtowaniu terenu czy też organizacji ruchu
- podczas takich samych warunków pogodowych, jakie towarzyszyły wypadkowi np. podczas 

mgły, deszczu etc
Analogiczne zachowanie następują także, gdy poważnemu wypadkowi ulegnie bliska osoba
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Czynniki skłaniające do ograniczenia prędkości

NIEZNANY LUB CUDZY SAMOCHÓD 
Respondenci wskazują, że znacznie wolniej jeździ się:
Samochodem nieznanym

w takim przypadku znacznie mniejsza jest postrzegana kontrola nad samochodem, co wynika z 
braku obeznania się z danym pojazdem, brakiem  wiedzy jak działają jego hamulce, z jaką
prędkością nabiera przyspieszenia itp.

Samochodem cudzym, służbowym albo samochodem świeżo kupionym na kredyt 
Głównym motywatorem do wolniejszej jazdy staje się wówczas obawa przed koniecznością pokrycia 
szkód powstałych na wskutek potencjalnego wypadku z własnej kieszeni

CHĘĆ OSZCZĘDZENIA PIENIĘDZY
Niektórzy respondenci wskazywali, że ograniczanie prędkości jest elementem obranej przez nich 
strategii dążenia do redukcji kosztów eksploatacji pojazdu- samochód poruszający się z większą
prędkością spala więcej paliwa 
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Czynniki wewnętrzne skłaniające do ograniczenia prędkości
- cytaty

ZŁE SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNO- FIZYCZNE KIEROWCY
Tak, każdy dzień jest inny, czasem bardzo boli nas głowa, nie rozwijamy prędkości, a inaczej jak jest 

wszystko ok. i piękna pogoda, wtedy pozwalamy sobie na więcej. [uczestnicy wypadku, Rawa 
Mazowiecka, kobiety, 31-50] 

To zależy od samego samopoczucia, bo jak wstanę rano, gdzieś jadę no to jadę szybciej, a na wieczór 
wracam do domu zmęczony i mi się spać chce, to już nie jadę tak szybko. [bliscy ofiar, Dobroszyce, 
mężczyźni, 18-30] 

NIEZNANY LUB CUDZY SAMOCHÓD
Cudzym samochodem to nie szaleje, bo wiem, że jak skasuję ten samochód, to będzie kicha, nie wiem czy 

jest ubezpieczony czy nie, będę jeszcze musiał płacić, a do tego wiem, że sam nie chciałbym, żeby ktoś
siódme poty z niego wyciskał, nie po to ktoś ładuje w niego pieniądze, żebym ja z tego korzystał.
[sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30] 
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Czynniki wewnętrzne skłaniające do ograniczenia prędkości
- cytaty

DOŚWIADCZENIE WYPADKU WŁASNEGO LUB BLISKIEJ OSOBY
Mnie najdłużej trzymało przy pierwszym wypadku jak wjechałem w tył, on jechał na zająca, to 

wtedy mnie trzymało tak z pół roku, ale później to już każdy następny to już normalniej.
[sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31-50] 

Powiem tak, że jak człowiek ma coś tam w głowie, w tym konkretnym miejscu nogę z gazu się
ściąga, na jakiś okres czasu na pewno. Z własnego doświadczenia wiem, że ja przez 2 
miesiące się pilnowałem. Generalnie to nauczyło mnie tego, że mimo że tym autem się
często jeździ i ma się do niego zaufanie, to jednak musi być pokora, nie można mu tak ufać
bezgranicznie, bo nie wiem gołoledź czy liście na drodze i już załatwione. [sprawcy 
wypadku, Lublin, mężczyźni, 18-30] 

Po tamtej przygodzie, jeżeli pada deszcz, to jadę bardzo ostrożnie, mam taką nauczkę.
[uczestnicy wypadku, Lublin, kobiety, 31-50]

Ja boję się przekraczać prędkość, nawet jak jadę autostradą. Potem jestem bardzo zmęczona, 
bo cały czas się boje, że coś mi się może stać” [sprawcy wypadku, Oleśnica, kobiety, 18-
30] 
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6. Znajomość i ocena kampanii dotyczące 
bezpieczeństwa na drogach
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Znajomość kampanii dotyczących bezpieczeństwa na drodze

Kierowcy biorący udział w grupach dyskusyjnych zapytani o znajomość kampanii 
społecznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze wymieniali nazwę kampanii 
lub charakterystyczny moment ze spotu. Wiedza respondentów na temat reklam 
jest dość powierzchowna i ogólnikowa. 

Kojarzą przede wszystkim reklamy telewizyjne dotyczące:
prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu – „Piłeś, nie jedź”

zachęcania do noszenia odblasków

dotyczące zapinania pasów bezpieczeństwa

przestrzegające motocyklistów przed szybką jazdą motorem
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…że ktoś się rozbił i zwolnij, bo samochody nie potrafią latać. 
[sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31- 50]

Ostatnio coś było z Hołowczycem, żeby wolniej jeździć … nie pamiętam 
dokładnie. [sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31- 50]

Znajomość kampanii dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze

Przejazdy kolejowe, o trzeźwości, o prędkości, z tymi workami były – worki na 
ciała czymś tam wypełnione, zdjęcia z wypadków na billboardach z żółto -
czarnym paskiem. Było hasło gaz do dechy i była decha grobowa. [bliscy ofiar, 
Katowice, mężczyźni, 18 – 30]

Było coś takiego: zwolnij, zaraz cmentarz i tam dojedziesz – w radio coś
takiego leciało. [sprawcy wypadku, Końskowola, mężczyźni, 31- 50]

Zwolnij, szkoda życia- coś takiego było i kampanie o motorzystach i 
przed przejazdami kolejowymi. [kierowcy bez doświadczenia, Płock, 
mężczyźni, 18 – 30]

Było coś takiego <piłeś, nie jedź> i przed przejazdami kolejowymi <zatrzymaj się
i żyj>. [sprawcy wypadków, Lublin, mężczyźni, 18 – 30]

Pamiętam hasła: zwolnij, szkoda życia i stop wariatom drogowym. [uczestnicy 
wypadków, Olsztyn, mężczyźni]
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Z motocyklistami było… o warzywach… że szybko jeżdżą… że sezon na 
warzywa się zaczął… że po wypadku będziesz sparaliżowany jak warzywo.
[bliscy ofiar, Kraków, mężczyźni, 31- 50]

Znajomość kampanii dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze

Na wiosnę w zeszłym roku było o młodych ludziach, motocyklistach, którzy 
wyjeżdżają na drogę i że będą dawcami narządów do przeszczepów. [bliscy 
ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 – 50]

Było o motorach i marchewkach, że motocykliści kojarzą się z 
warzywami. Chociaż oni znaleźli na to sposób i zaczęli jeździć z żyłkami 
na szyi. [kierowcy bez doświadczenia, Płock, mężczyźni, 18 – 30]

Coś było w ubiegłym roku, cmentarz się pojawiał. Hołowczyc też coś
reklamował, ale nie pamiętam hasła. O motorach coś było, o warzywkach, 
idzie wiosna. [uczestnicy wypadków, Lublin, kobiety]
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Znajomość kampanii dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze

O przekroczeniu prędkości coś było, wypadek był pokazany, że się głowa 
urywa, ktoś tam stoi, ktoś tam płacze nad kimś, że kogoś tam potrącił, zabił. 
Coś było. [kierowcy bez doświadczenia, Zamość, kobiety, 31 – 50]

Ja kojarzę taki obraz, gdzie jechała rodzina, śmiali się, rozmawiali i nagle 
wypadek i były pokazane skutki tego wypadku. [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 
– 50]

Była też taka kampania o narkotykach. Historia chłopaka, który od małego bawił
się samochodami, potem dostał w końcu wymarzony samochód na urodziny od 
swojego ojca. I w ostatnim kadrze było widać, jak on walnął w drzewo, 
samochód był zmiażdżony i on rozmawiał z policjantem mówiąc, że on tylko coś
palił. [posiadający mandat, Płock, kobiety, 18 – 30]

Ja kojarzę kampanię z billboardami przed przejazdami kolejowymi. Widziałam je 
dość często na drodze do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie jest bardzo dużo 
przejazdów kolejowych. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

Te kampanie społeczne, to głównie przed wakacjami są. Z manekinami 
skaczącymi na główkę. Jedna część tej kampanii dotyczy urazów kręgosłupa, 
ale też było coś takiego z prędkością. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 
31- 50]

.
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Znajomość kampanii dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze

Ostatnio była kampania o noszeniu odblasków. [kierowcy bez doświadczenia, 
Płock, mężczyźni, 18 – 30]

…o dziecku wracającym ze szkoły z odblaskami, że dzieci powinny mieć na 
sobie odblaski. [posiadający mandaty, Dobroszyce, kobiety, 31 – 50]

W telewizji było coś, żeby odblaski nosić i takie akcje w szkołach, mój syn 
przyniósł odblask, który miał zakładać jak wraca wieczorem. [uczestnicy 
wypadków, wieś koło Rawy Mazowieckiej, kobiety]

We wrześniu, gdy szkoła się zaczyna były reklamy w telewizji z odblaskami. Taki 
chłopaczek szedł z odblaskiem. [bliscy ofiar, Kraków, mężczyźni, 31- 50]
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Znajomość i ocena kampanii na temat bezpieczeństwa

Uczestnicy panelu internetowego zostali poproszeni o przypomnienie sobie, 
wyszukanie, wklejenie i omówienie kampanii dotyczących bezpieczeństwa na 
drogach, które…

Szczególnie zapamiętali i uważają za skuteczne, trafiające do ich wyobraźni

Uważają za nieskuteczne, nietrafione 

Wokół wszystkich przytaczanych kampanii toczyła się dalsza dyskusja.
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Znajomość i ocena kampanii na temat bezpieczeństwa

Kierowcy uczestniczący w panelu przytaczali po kilka przykładów kampanii dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze. W dużej mierze było to spowodowane możliwością ich bieżącego wyszukania w Internecie. 

Istnieje grupa respondentów, głównie mężczyzn, interesujących się motoryzacją oraz ruchem 
drogowym w ogóle, którzy aktywnie poszukują takich kampanii w Internecie i potrafią przywołać
bardzo wiele takich kampanii z różnych krajów (szczególnie kampanie z rynku brytyjskiego).

We wszystkich grupach respondentów (sprawcy wypadków i osoby posiadające mandaty za 
przekroczenia prędkości, uczestnicy wypadków drogowych i ich bliscy, młodzi kierowcy) przytaczane były 
te same kampanie i bardzo podobna była ich ocena. Ich odbiór wydaje się spójny wśród wszystkich 
użytkowników dróg. 

Najczęściej przywoływanymi z pamięci kampaniami były Czarne Punkty, Prędkość zabija, Bezpieczny 
Przejazd, Użyj Wyobraźni.

Niezależnie od oceny kampanii, kierowcy deklarują na ogół, że i tak nie zmieni ona ich utartych 
przyzwyczajeń za kierownicą:

„Na mnie osobiście nie działa, nie trafia do mnie. Ciężko, ponieważ człowiek jeżdżąc kilka lat samochodem, 
nabierając doświadczenia, wyrabia swoje nawyki. Ja jeżdżę szybko, ale staram się bezpiecznie tzn. nie 
ruszam z piskiem opon, nie wyprzedzam na trzeciego, pod górę, czy jeżdżę jak wariat” [sprawcy 
wypadków i posiadający mandaty, mężczyzna]
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Czarne Punkty

Jak twierdzą kierowcy, to co faktycznie na nich działa, to komunikaty aktywowane w odpowiednim 
miejscu i czasie, niejako „punktowo”. Oddziałują one krótkoterminowo, ale powodują realną zmianę
zachowania (zdjęcie nogi z gazu).

Sztandarowym przykładem takiego działania są Czarne Punkty, oceniane przez kierowców jako bardzo 
skuteczne (choć ich wiarygodność maleje z czasem). Ich siłą jest pobudzenie wyobraźni kierowców 
wobec konkretnych miejsc, w których się właśnie znajdują. Samo miejsce, w którym stoi tablica, wraz z 
informacją o ofiarach wypadków stanowi namacalne uwiarygodnienie komunikatu.

„Jestem na drodze ,którą wcześniej jechali ludzie mający wypadek. Ich los jest dla mnie przestrogą. Skoro to 
się zdarzyło im, to ja muszę zachować szczególną ostrożność, aby mnie to nie spotkało” [sprawcy 
wypadków i posiadający mandaty, kobieta].

„Mam dużą wyobraźnię, więc jak widzę czarny punkt zawsze jadę ostrożniej rozważniej” [sprawcy wypadków 
i posiadający mandaty, mężczyzna].

Czynnikiem aktywizującym zachowanie kierowcy może być także innego rodzaju „przypomnienie”
kampanii, którą widział wcześniej – na przykład usłyszenie w radio melodii wykorzystanej w spocie.

„Muzyka - dobra, lubiana. Słuchając tych utworów w radiu mam przed oczami te filmy, a raczej w 
podświadomości. W radiu puszczono „Nothing”... moja żona stwierdziła: "zwolniłeś...” [uczestnicy 
wypadków i ich bliscy, mężczyzna]
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Bezpieczny przejazd

Kampania dobrze oceniona, aktywuje silne emocje przez wykorzystanie obrazu szczęśliwej rodziny, 
sielskiej rodzinnej atmosfery, ciepła i spokoju. Wszystko to budzi skojarzenia z tym, co można stracić.

„Bezpieczny przejazd to trafiająca kampania w nasze serca i rozumy. Opowiada nam, jak można w krótkiej 
chwili stracić swoich bliskich” [sprawcy wypadków i posiadający mandaty, mężczyzna].

„Widok kobiety trzymającej słuchawkę , w której urywa się rozmowa, a słychać trzask zderzenia jest dla 
mnie przerażający” [sprawcy wypadków i posiadający mandaty, kobieta].

„Po obejrzeniu filmiku uświadomiłem sobie, ile przez nieuwagę i głupotę można stracić i jaka to tragedia dla 
rodziny” [uczestnicy wypadków, mężczyzna].

Niektórzy zarzucali jednak spotowi brak dosłowności, drastyczności. Są to jednak głosy znacznie rzadsze 
niż te, które donoszą o emocjonalnym wstrząsie po obejrzeniu spotu.

„Brakuje jednak samej sceny wypadku. Została ona zastąpiona sceną z niewinnej zabawy dziecka. Spot 
ogląda się przyjemnie, jednak nie zawiera elementów czy scen które by zostały w pamięci na dłużej”
[uczestnicy wypadków, kobieta].

„Jak dla mnie zawiera za mało scen drastycznych. Można było wzbogacić o element uderzenia pociągu, 
wyciąganie ciała z pojazdu, lamentująca matkę i dziecko po stracie ojca” [sprawcy wypadków i 
posiadający mandaty, mężczyzna].
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Prędkość zabija – ocena spotu

Kampania dobrze zapamiętana, choć często pojawia się zarzut, że spot jest zbyt krótki, żeby w pełni 
zorientować się, o co chodzi i naprawdę go przeżyć. Metaforyczna konwencja również nie ułatwia 
zadania i obarczona jest wyraźnymi słabościami:

Nie dostarcza wystarczająco drastycznych wrażeń, aby wstrząsnąć odbiorcą i na dłużej pozostać w 
pamięci.

Nierealistyczna, animowana konwencja odbiera przekazowi autentyczność i siłę emocjonalną.

„Za mało w nim człowieka, prędzej kojarzy się z grą komputerową a w grach ginie się tylko na niby” [młodzi 
kierowcy, kobieta].

„Brak w niej osób, które nawiązują między sobą relacje, a tracąc je przez śmierć, doznają straty i bólu. Nie 
ma w niej pokazanej żadnych emocji, w związku  z czym mało do mnie trafia” [sprawcy wypadków i 
posiadający mandaty, mężczyzna]. 

Zauważmy że na rondzie kierowca ma 82km. Może nie trafiłem jeszcze na odpowiednie rondo albo na 
odpowiedniego kierowcę, ale poważnie uderza to w wiarygodność…” [uczestnicy wypadków i ich bliscy, 
mężczyzna].

Motyw GPS kieruje uwagę na ten element jako zagrożenia dla bezpieczeństwa.

„Pozwala wczuć się w kierowcę jadącego z GPS który przez tę maszynkę nie skupia się niestety na 
drodze a bardziej na wskazaniach GPS. Smutne jest to, iż niekiedy coś co miało nam pomóc niestety 
może prowadzić do nieszczęścia” [młodzi kierowcy, mężczyzna].
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Prędkość zabija – ocena hasła

Bardzo dobrze oceniona została fraza „włącz myślenie”. Kierowcy zwracali na to uwagę i 
podkreślali, że wreszcie jest to relewantny komunikat.

Znacznie więcej kontrowersji wzbudziło hasło „Prędkość zabija”. Kierowcy uważają bowiem, 
że prędkość sama w sobie nie zabija, należy po prostu umieć się z nią obchodzić.

„Sama akcja jest akurat przykładem wyłączenia myślenia. Założenie, że przyczyną wypadków 
jest nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości do warunków jest prawdziwe. Ale 
teza, że "prędkość zabija" jest fałszywa. Jeżeli coś zabija to raczej uderzenie w przeszkodę
z odpowiednią prędkością. Gdyby teza była prawdziwa, to każde zawody F1 kończyłyby się
zbiorowym pogrzebem, bo tam prędkości są bardzo duże” [sprawcy wypadków i 
posiadający mandaty, mężczyzna]. 

„Uważam, że do tej kampanii warto byłoby wstawić i pokazać taki motyw, że podczas szybkiej 
jazdy i nie stosując się do ograniczeń kiedy na drodze nagle pojawia się zagrożenie, 
przeszkoda, dziura - jadąc szybko nie mamy czasu na reakcję i uniknięcie zagrożenia”
[sprawcy wypadków i posiadający mandaty, mężczyzna].
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Użyj wyobraźni

Kampania trafiająca do wrażliwości kierowców. Jest „mocna”, ale za to ją cenią.

„Zwraca uwagę. Jest czasem nieco drastyczna, więc bardziej oddziałuje na ludzką
psychikę. W dzisiejszych czasach niektóre rzeczy, sceny już nie dziwią. Ludzie 
są jakby niekiedy znieczuleni na pewne zachowania, drastyczności. Dlatego też
kampanie dotyczące bezpieczeństwa by były zauważone i skuteczne, muszę
przykuwać uwagę i czasem bulwersować” [sprawcy wypadków i posiadający 
mandaty, mężczyzna]. 
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Kampanie brytyjskie

Kampanie brytyjskie przywoływane były jako przykład drastyczności, która działa 
na kierowców. Są też postrzegane jako bardzo autentyczne.

„Brytyjskie kampanie są dobre. Zapadają w pamięć. Wstrząsają realizmem. Do mnie 
to dociera” [młodzi kierowcy, kobieta].

„Mam takie ogólne wrażenie, oglądając polskie kampanie, że wszystko jest robione 
przez zawodowych aktorów. To jest nieco za ładne aby się z tym mocno 
identyfikować. W zagranicznych jednak bardziej pokazują normalnych ludzi, 
takich jak można spotkać na ulicy a nie z castingu” [młodzi kierowcy, mężczyzna]
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Kampanie uważane za nieskuteczne

Ogólnie rzecz biorąc, jako nietrafione respondenci przywoływali najczęściej 
kampanie charakteryzujące się dwiema cechami:

Niespójnością konwencji (np. zbyt humorystyczna)

Epatowanie wyłącznie emocjami bez wyraźnego przekazu logicznie 
pokazującego przyczyny wypadku czy rodzaj zagrożenia

„Pamiętam taką kampanię, była krwawa, niewiele z niej pamiętam tylko tę krew 
pamiętam. Nie pamiętam teraz, o co tam chodziło, pamiętam, że jakaś krew tam 
była. Chodziło o to, aby wolniej czy bezpieczniej jechać, że wtedy mniej 
wypadków będzie i świat będzie bezpieczniejszy. Nie trafia do mnie takie coś, to 
raczej jak bajki dla niegrzecznych dzieci” [sprawcy wypadków i posiadający 
mandaty, mężczyzna].
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Drogi zaufania

Słabością kampanii jest przede wszystkim brak dosłowności. Respondenci mówili, że nie do 
końca wiadomo, o co chodzi, co jest zagrożeniem, a także – jakie są konsekwencje.

„Do mnie ta kampania nie trafia w ogóle. Jest mało obrazowa, a przekaz takich kampanii 
powinien moim zdaniem jak najbardziej to tylko możliwe pokazywać efekty. Taki typ 
reklamy społecznej może sprawdził by się w radiu, natomiast jako spot TV jest niepełny. 
Tło, na którym się pojawiają napisy nie sugeruje, że reklama traktuje o czymś złym”
[sprawcy wypadków i posiadający mandaty, mężczyzna]. 

„Koncentruje uwagę na skutkach bez pokazywania skąd one wynikają” [uczestnicy wypadków i 
ich bliscy, kobieta].

„W spocie reklamowym nie ma drastycznych materiałów. Wygląda on jak zlepek wspomnień w 
melodramacie. Po obejrzeniu video żadne obrazy nie zostają mi w pamięci. Można by było 
dodać ujęcia zniszczonego auta, połamanych ludzi itp.. Tak aby film wywołał wrażenie i 
został na długo w pamięci” [uczestnicy wypadków i ich bliscy, mężczyzna].
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Stop wariatom drogowym

Kampania formułująca komunikat o niskiej identyfikacji. Wszyscy kierowcy boją
się wariatów drogowych i nikt sam siebie za wariata drogowego nie uważa.

„Przykładem kampanii tendencyjnej jest kampania PZU stop wariatom drogowym. 
Jedna z reklam uraziła mnie, gdyż nie uważam się za wariata i nie lubię jak mnie 
obrażają. Przykładem może być film z tej kampanii kiedy to oczywiście młody 
mężczyzna jest sprawcą niemalże karambolu przez to, że uderzył w krawężnik”
[sprawcy wypadków i posiadający mandaty, mężczyzna].

„Uważam [wszystkie kampanie] za tendencyjne. Przykładem może być akcja stop 
wariatom drogowym, gdzie do jednej grupy wrzuca się alkoholików jeżdżących 
autami po pijaku, osoby psychicznie chore i między innymi osoby jeżdżące 
szybko” [sprawcy wypadków i posiadający mandaty, kobieta].
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Użyj wyobraźni

Spot ogólnie  odebrany jako niejasny. Brak wyraźnie pokazanej przyczyny 
wypadku (konkretnego zachowania). 

„Zbyt dużo jest w nim odwołań do dzieciństwa, za mało do rzeczywistych 
problemów, które stwarzają na drogach młodzi kierowcy. Nie zauważam ciągu 
logicznego między dzieckiem bawiącym się samochodzikiem a użytkowaniem 
auta w życiu dorosłym” [młodzi kierowcy, mężczyzna].
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Zwolnij, szkoda życia

Kampania krytykowana między innymi z uwagi na obecność celebrytów, którzy 
odbierają przekazowi autentyczność.

„Tak naprawdę była ona za grzeczna. Właściwie tylko takie gadanie, które 
wszyscy już znamy. Bardziej mnie zastanawiało, czy aktorzy wzięli za to 
pieniądze, a jeśli tak, to ile i czy gaże były zróżnicowane na podstawie 
popularności. Wszystko takie za delikatne, za dużo symboli, podtekstów, za mało 
realizmu, za dużo pisaniny” [młodzi kierowcy, mężczyzna].

„Tutaj znowu widzieliśmy samych młodych ludzi jeżdżących za szybko. Po raz 
kolejny winne są młode osoby oraz prędkość” [młodzi kierowcy, mężczyzna].
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7. Rekomendacje dotyczące spotu reklamowego



117

O czym warto pamiętać na początek

Obok pytania o środki, po jakie należy sięgnąć, konstruując spot, bardzo ważna jest odpowiedź na 
pytanie, co dokładnie powinien on komunikować, do jakich wartości się odwoływać, jaką logiką
posługiwać.

Bardzo istotnym wyzwaniem, stojącym przed planowaną kampanią, będzie zbudowanie poczucia 
identyfikacji odbiorców z komunikatem – „musisz się wczuć w rolę tego faceta, bo inaczej to po Tobie 
spłynie” [bliscy ofiar, Katowice, mężczyźni, 18 – 30]. Aby to osiągnąć, należy pamiętać, że:

kierowcy czują się mądrzejsi niż przepisy! Komunikat nawołujący do przestrzegania przepisów z 
dużym prawdopodobieństwem spotka się z odrzuceniem ze względu na brak zaufania do samych 
przepisów.

prędkość jest wpisana w sens, jaki kierowcy upatrują w jeździe samochodem, stanowi też element 
pozytywnego wizerunku doświadczonego kierowcy (to ktoś, kto potrafi szybko jeździć, wie, kiedy 
może sobie na to pozwolić i jak to robić bezpiecznie). Prędkość sama w sobie nie jest 
postrzegana jako zagrożenie – wręcz przeciwnie, za szybką jazdą samochodem stoi szeroki 
wachlarz pozytywnych emocji i odczuć. Wykorzystane w kampanii hasło „Prędkość zabija” bywa 
odrzucane jako głoszące nieprawdę.

kierowcy mają bardzo pozytywny wizerunek własny i bardzo negatywny wizerunek innych 
kierowców. Są przekonani o konieczności podnoszenia kultury jazdy i bezpieczeństwa na drodze i 
równie przekonani, iż komunikaty takie ich samych nie dotyczą.

Komunikat, który nie będzie zaadresowany do silnie zakorzenionych w głowach kierowców przekonań i 
elementów własnego wizerunku zostanie bardzo dobrze oceniony i całkowicie odrzucony, jako 
dotyczący innych.
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Do kogo kierować przekaz?

W przypadku rozumienia zjawiska przekraczania prędkości mamy do czynienia z dwoma, 
odrębnymi jakościowo zjawiskami – zatem kluczową kwestią jest podjęcie decyzji, do której 
grupy kierowców skierować komunikację:  

Czy konfrontować się ze zjawiskiem powszechnie akceptowanym, o szerszym zasięgu, 
bardziej powszechnym, dotyczącym większej liczby kierowców, u których przekraczanie 
prędkości nie jest ekstremalne, a problem zagrożenia i konsekwencji jakie niesie za sobą
„nieco szybsza” jazda – minimalizowany?

Czy zwracać się do węższej grupy kierowców, którzy znacząco i wyraźnie łamią
ustanowione na drodze prędkości, stanowią znacznie poważniejsze, oraz społecznie 
dostrzegalne zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego?

Należy mieć na względzie, że druga, wyżej wymieniona grupa kierowców wykazuje stanowczy 
opór i brak wrażliwości na płynące do nich komunikaty. 

Zatem o ile badanie pozwoliło wygenerować listę czynników, które powinna zawierać działająca na 
wyobraźnię kierowców przekraczających prędkość reklama społeczna, o tyle znaczna większość
komunikatów w znacznym stopniu oddziałuje na pierwszą grupę kierowców.
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Jak komunikować?

Skuteczna reklama powinna posługiwać się dwojakim typem argumentów: 
zarówno nacechowanych emocjonalnie, jak i odwołujących się do 
racjonalnego myślenia. 

Argumenty odwołujące się do emocji angażują uwagę widza, zatrzymują
wzrok, silnie zapadają w pamięć, skłaniają do refleksji. 

Argumenty mające podłoże racjonalne skłaniają do głębszej analizy problemu, 
odniesienia go do własnych przeżyć i doświadczeń.
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Jak komunikować?

Do silnie działających na respondentów nacechowanych emocjonalnie 
komunikatów należą :

Pokazanie momentu wypadku

Ukazanie poszkodowanych ofiar

Wykorzystanie motywu poszkodowanego dziecka

Ukazanie tragedii i bezradności kilku niewinnych osób 

Pokazanie osobistych konsekwencji kierowcy

Wykorzystanie elementu zaskoczenia
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Obrazy o silnym nacechowaniu emocjonalnym

Filmy analizowane podczas grup dyskusyjnych
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Pokazanie momentu wypadku…

…odtworzenie i zobrazowanie drastycznej, autentycznej, realistycznej sceny -
pisk samochodu, „ten zgrzyt metalu”, uderzenie pojazdu o ciało, wirujące w 
powietrzu ciało, upadek ciała po uderzeniu, łamanie kości, krew etc. Takie 
silne, ekspresyjne, dosłowne obrazy zapadają w pamięć. Zdaniem 
respondentów polskie kampanie są raczej zachowawcze i „wykastrowane”. 
Kierowcy wymieniają kampanie zagraniczne (głównie brytyjskie) które są
niezwykle drastyczne, brutalnie i jednoznacznie pokazujące sytuację wypadku.

Dlaczego takich reklam nie ma w telewizji, w Polsce. Wszędzie takie można 
obejrzeć, tylko nie u nas. Dlaczego? Takie coś dobrze uzmysławia, bo wiele 
osób może nie zdawać sobie sprawy jak łatwo o wypadek i nie zastanawia 
się nad tym. A taka reklama jest podsuniętym człowiekowi obrazem - widzi 
się, że może się coś takiego stać. Ja kiedyś obejrzałem z 5-6 takich reklam i 
do mnie wtedy dopiero dotarło. [bliscy ofiar, Dobroszyce, mężczyźni, 18 -
30]
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Pokazanie momentu wypadku…

Musi być końcowy efekt pokazany, taki drastyczny, żeby odbiorcą
potrząsnęło. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

Najbardziej przemawiają niestety te najbardziej szokujące obrazy.  
[posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

To musi być szokująca reklama, coś prawdziwego, coś, co zatyka. [bliscy ofiar, 
Gdańsk, kobiety, 31 - 50]

Jeśli ma być skuteczne, to nie ma co osłabiać ekspresji, treści, nie ma co 
kastrować tego filmu, bo po co? [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, 
mężczyźni, 31 - 50]

Na mnie duże wrażenie wywarło, jak ta kobieta koziołkowała w 
powietrzu. Od razu sobie wyobrażam jak jej kręgosłup pęka, jak się
łamie na kawałki, aż mam skurcze w brzuchu. [kierowcy bez 
doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31 - 50]

Na mnie najbardziej zadziałał moment uderzenia, jak ona uderza o 
maskę, o szybę i spada z samochodu. [bliscy ofiar, Końskowola, 
kobiety, 31 - 50]

Ta reklama jest bardzo bezpośrednia, mocna, obrazowa. Aż mnie 
ciarki przechodzą. [bliscy ofiar, Końskowola, kobiety, 31 - 50]
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Ukazanie poszkodowanych ofiar…

…realistycznych uszkodzeń, fizycznych konsekwencji, zobrazowanie i 
unaocznienie tego, co może wydarzyć się z ciałem w momencie wypadku 
spowodowanego przekroczeniem prędkości - silnie działa na wyobraźnię. 
Kierowcy dobrze pamiętają filmiki, które oglądali na kursach pierwszej pomocy, 
kursach prawa jazdy, które ukazywały ofiary wypadków. Taki „zabieg” pokazuje, 
że człowiek nie jest niezniszczalny, że jego fizyczność może szybko ulec 
destrukcji.
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Ukazanie poszkodowanych ofiar…

Dla mnie takie filmy najbardziej przemawiają; moment uderzenia, widok 
tego, co się dzieje z ciałem. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

Jestem nałogowym palaczem i będąc w Londynie widziałam na paczkach obrazy płuc 
palacza. To do mnie przemówiło, a nie napis: palenie szkodzi… Tak samo 
rozmieszczone wzdłuż ulicy billboardy o aborcji – prawdziwe zdjęcia, realistyczne. I w 
takich kampaniach jak bym zobaczyła więcej krwi, roztrzaskanej głowy, urwanej ręki, 
to bardziej by do mnie przemówiło, niż samo mówienie o śmierci. Takie obrazy 
uruchamiają wyobraźnię. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

Byłam na kursie pierwszej pomocy i tam pokazywali prawdziwe 
filmiki nagrywane przez straż pożarną i policję. Oglądałam te filmiki  i 
nie wierzyłam, że tak może wyglądać ludzkie ciało, które wypadnie z 
samochodu jadącego 70 km/h. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 
18- 30]

Kiedyś oglądałem taką brytyjską kampanię i ona była o wiele lepsza –
bardziej drastyczna, spowolnienie jak dziewczyna rozbija głowę o szybę, 
krew, wszystko widoczne. To była dobra kampania. [sprawcy wypadku, 
Lublin, mężczyźni, 18- 30]
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Wykorzystanie motywu poszkodowanego dziecka…

…jego tragedii – dziecko ukazane w spocie „Prędkość zabija” budzi silne emocje 
nawet w przypadku brawurowo jeżdżących kierowców. Szczególne 
oddziaływanie wywiera na rodzicach, którzy obawiają się o życie i zdrowie 
własnych dzieci. 

Respondenci podkreślają niewinność i bezradność dziecka, które ma prawo do 
zachowań niezwykle spontanicznych i nieprzemyślanych. Jest bezbronne i 
uzależnione od dorosłych – ich postępowania, ich zachowania. 
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Wykorzystanie motywu poszkodowanego 
dziecka…

Dziecko jest najbardziej przemawiające, bo ono niczym 
nie zawiniło. [uczestnicy wypadku, Lublin, kobiety]

Postaci dzieci zawsze najbardziej uderzają, najbardziej przemawiają. 
Świadomość, że się zrobiło krzywdę Bogu ducha winnej osobie. [sprawcy 
wypadków, Łódź, kobiety, 18 - 30]

…jeszcze jak dziecko <mamusiu!> woła, to działa!. Pewnie jakby jakiegoś
dziadka tam potrącili, to inaczej by to na mnie wpłynęło, niż matka z 
dzieckiem. W końcu sama jestem matką.  [bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18 
- 30]
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Ukazanie tragedii i bezradności kilku niewinnych osób…

…tak jak w przypadku spotu „Prędkość zabija” - zarówno dziecka, które straciło 
matkę, kierowcy, który nie był bezpośrednim sprawcą wypadku. 

Z jednej strony kierowcy bardzo szybko potrafią wczuć się w rolę osoby 
poszkodowanej, co jest niewątpliwie związane z brakiem zaufania do innych 
użytkowników ruchu i obawą, że zostaną poszkodowani w wypadku właśnie 
przez brawurowo jeżdżącego kierowcę - takiego jak bohater filmu.

Większość kierowców przyznaje także, że obawia się, że zrobi krzywdę drugiemu 
człowiekowi, niż sobie. Kierowca, który wiezie w samochodzie pasażerów, czuje 
się odpowiedzialny za ich samopoczucie, zdrowie i życie. Szczególnie 
emocjonalnie podchodzi się do osób bliskich – wyobrażenie, że można ich 
skrzywdzić jest jednoznaczne i dobitne.
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Ukazanie tragedii i bezradności kilku 
niewinnych osób…

Jak prowadzę i jadą ze mną moi znajomi, to mam w głowie, że jeżeli ich 
odebrałem w całości, to ich musze dowieźć w całości. Ich życie jest na moim 
karku, ich życie zależy ode mnie. [posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 
18 - 30]

To dziecko przerażone, bo nie wie, co się dzieje i ta matka pod kołami i 
bezradność tej niewinnej kobiety, która kierowała samochodem…. [sprawcy 
wypadków, kobiety, 31 - 50]

Do mnie przemawia to, że też ktoś z mojej rodziny mógłby stracić życie. Człowiek 
się z tym identyfikuje, wyobraża sobie. [uczestnicy wypadków, Olsztyn, 
mężczyźni]

Śmierć kierowcy, to tylko statystyka, ale śmierć kogoś bliskiego, to tragedia i tak 
można się tutaj poczuć, jakby się straciło kogoś bliskiego. [sprawcy wypadku, 
Lublin, mężczyźni, 18 - 30]
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Pokazanie osobistych konsekwencji dla kierowcy 
przekraczającego prędkość…

…dręczących wyrzutów sumienia, konieczności życia z takimi wyrzutami, utraty 
pracy, utraty prawa jazdy– bardziej przerażają następstwa, z którymi trzeba 
będzie dalej żyć: wyrzuty sumienia, kalectwo, niż własna śmierć (taki zabieg 
reklamowy nie przemawia tylko do nielicznych, brawurowo jeżdżących 
kierowców). 

Ukazanie dramatu sprawcy wypadku odwraca perspektywę patrzenia na 
prędkość jako wywołującą przyjemne emocje u kierowcy. Obrazuje, że ta sama 
prędkość może wiązać się z tragedią, katastrofą, bólem i cierpieniem, z którym 
trzeba będzie żyć.
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Pokazanie osobistych konsekwencji dla 
kierowcy przekraczającego prędkość…

Tutaj wiadomo, o co chodzi – o następstwo przekroczenia prędkości. Jest pokazane, 
że dręczą go wyrzuty sumienia, że ma poczucie winy, że żałuje, że go oskarżają. 
Najgorsze jest to, co zostaje w głowie, a nie więzienie. Pewnie nie śpi po nocach, 
ciągle ma te obrazy przed oczami i ciężko mu z tym żyć. [posiadający mandaty, 
Płock, kobiety, 18- 30]

Widziałam taki filmik angielski, w którym jest pokazany człowiek, który kogoś
zabija i potem są sceny, gdy on próbuje prowadzić normalne życie; wstaje 
rano i widzi w lustrze twarz dziecka, które zabił. Nie śpi w nocy, bo wciąż widzi 
to dziecko. Jak pierwszy raz ją obejrzałam, to płakałam. [bliscy ofiar, 
Końskowola, kobiety, 31 - 50]

Pokazane jest, że jego życie legło w gruzach. Wszystko w jednej sekundzie 
się kończy. Jedna chwila, jeden moment nieuwagi, który zniszczył wszystko, 
wszystko przekreślił. [kierowcy bez doświadczenia, Zamość, kobiety, 31 -
50]

Ten film pokazuje perspektywę kierowcy, jego uczucia, utratę pracy, 
ostracyzm społeczny – to jest ważne. [sprawcy wypadku, Lublin, mężczyźni, 
18 - 30]
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Wykorzystanie elementu zaskoczenia…

…pokazanie, że z pozoru błaha sytuacja, niewinna stłuczka może spowodować
prawdziwą, życiową tragedię i to kilku osób - w reklamie „Prędkość zabija” uwagę
przykuwa splot zdarzeń – początkowo widz spodziewa się zwykłej, niegroźnej 
stłuczki, natomiast finalnie okazuje się, że konsekwencje jazdy są katastroficzne i 
dotykają niewinnych istnień ludzkich.
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Wykorzystanie elementu zaskoczenia…
To jest takie złudne i najbardziej wymowne. Myśli się, że to tylko 
stłuczka, a okazuje się, że tragedia. Ja jestem w szoku. [bliscy 
ofiar, Końskowola, kobiety, 31 - 50]

Pokazuje jak daleko mogą iść konsekwencje, nawet w sytuacji, która w pierwszym 
momencie wydawała się zupełnie błaha. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-
50]

Dla tego gościa to wyglądało na początku, że nic groźnego się nie stało, że tylko 
potłuczone auto. A okazuje się, że skutki są dużo większe. [bliscy ofiar, Kraków, 
mężczyźni, 31- 50]

Nie spodziewałam się takiej sytuacji. W pierwszym momencie wydaje się, że to 
tylko lekkie puknięcie, facet idzie sprawdzić uszkodzenie samochodu.  A tu okazuje 
się, że to tak poważny wypadek. [Sprawcy wypadków, Łódź, kobiety, 31- 50]

Dla mnie zaskoczenie totalne. Tak właśnie w życiu jest. Myśli się, że nic się nie 
stanie, a tu wystarczy chwila, moment i niezaplanowanie spotyka nas coś
złego. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31 - 50]

Jest mocna. Daje do myślenia. Ona zmusza do takiego zastanowienia się nad 
tym, w jaki sposób ja się poruszam, ile takich sytuacji w życiu miałem, gdzie 
coś takiego mogło mnie spotkać. [bliscy ofiar, Dobroszyce, mężczyźni, 18 - 30]
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Jak komunikować?

Racjonalne podłoże spotu jest kreowane w oparciu o:
W pełni zrozumiały i nie budzący wątpliwości komunikat
Ukazanie sytuacji (sceny), która jednoznacznie wskazuje, że przyczyną wypadku jest 
przekroczenie prędkości przez kierowcę

Wykreowanie sceny, która ewidentnie wskazuje, że wina i odpowiedzialność za 
wydarzenie leży po stronie kierowcy
Ukazanie postaci kierowcy, z którą kierujący samochodami uczestnicy ruchu będą
mogli się identyfikować
Pokazanie realnych konsekwencji wypadku

Pokazanie sytuacji, w której przekraczana jest społecznie akceptowana prędkość w 
warunkach sprzyjających
Wykreowanie realnej sytuacji, a nie melodramatycznej sceny teatralnej
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…zarówno pod względem:

…czytelności i jasności jego treści - W przypadku 
spotu „Superdated” niektórzy respondenci 
wykazywali brak jasności przekazu i 
wykorzystanie zbyt daleko idących skojarzeń.  
Próba dotarcia do widza w sposób 
niejednoznaczny jest automatycznie odrzucana 

…jak również formy egzekucyjnej - ukazanie 
dwóch równolegle dziejących się sytuacji w 
reklamie „Accident” jest początkowo 
niezrozumiałe dla respondentów, wprowadza 
chaos, powoduje niejasności, dezorientuje, a tym 
samym utrudnia zrozumienie przekazu

W pełni zrozumiały i nie budzący wątpliwości komunikat…
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W pełni zrozumiały i nie budzący wątpliwości 
komunikat…

Na początku nie wiadomo o co chodzi. Wygląda jak reklama agencji 
matrymonialnej. Reklama ma wzbudzić strach przed więzieniem, ale go nie 
wzbudza. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

Nie zrozumiałam tego więzienia szczerze mówiąc. Bardziej to interpretuję tak: 
- ty masz przed sobą całe życie i możesz poznać wielu, wspaniałych 
mężczyzn. Ja to tak zrozumiałam. [bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18 – 30]

Dla mnie to była kampania do pedofilów i osób, które gwałcą
bezbronne kobiety.  Wygląda jak więzienie w Ekwadorze. To, co było tu 
pokazane nie ma nic wspólnego z ruchem drogowym. [sprawcy 
wypadków, Lublin, mężczyźni, 18 – 30]

Ta reklama kojarzy mi się z molestowaniem więźniów, nie wiem, co ma 
do bezpieczeństwa na drodze. [sprawcy wypadku, Oleśnica, kobiety, 18 –
30]
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W pełni zrozumiały i nie budzący wątpliwości 
komunikat…

Właśnie nie mogłam się skupić oglądając za pierwszym razem. Nie wiedziałam, 
dlaczego jest przedzielone. [kierowcy bez doświadczenia, Zamość, kobiety, 31-
50]

Można się czegoś tam domyślać z tej reklamy, ale ona mało zrozumiała i 
przekonująca jest. Raczej można się uśmiechnąć. [bliscy ofiar, Kraków, 
mężczyźni, 31- 50]

Nie wiem, czy wszyscy zauważą te oba filmy. Tu się skupiam na 
jednym. Za dużo trzeba myśleć. [bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 - 50]

Dla mnie jest nieczytelna w pierwszym odbiorze. Dopiero za drugim 
razem załapałem, o co chodzi. Nie wiadomo, na czym się skupić, bo 
poziom emocji jest zbyt duży. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, 
mężczyźni, 31 - 50]

Podzielony ekran rozprasza moją uwagę, odwraca uwagę od wypadku, 
nie wiem, na co mam patrzeć. [bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18 - 30]
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Ukazanie sytuacji (sceny), która jednoznacznie wskazuje, że  
przyczyną wypadku jest przekroczenie prędkości przez 
kierowcę…

…Respondenci przyznają, że pokazanie w 
spocie „Accident” dwóch sytuacji, które 
ilustrują jaki wpływ ma prędkość na finał
wydarzenia jest szokująca i skłania do 
refleksji

Kierowcy nie zdają sobie sprawy, nie mają
wiedzy na temat tego, w jaki sposób 
zachowuje się auto przy poszczególnych 
prędkościach
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Ukazanie sytuacji (sceny), która jednoznacznie 
wskazuje, że  przyczyną wypadku jest 
przekroczenie prędkości przez kierowcę…

…że te kilka kilometrów może jednak uratować życie. Nam te parę kilometrów 
szybciej przecież nic nie da. [bliscy ofiar, Kraków, mężczyźni, 31- 50]

Kierowcy kompletnie nie wiedzą, jaka jest różnica w drodze hamowania między 
prędkością 50 km/h, a 60 km/h, a tutaj widać, że jest to kolosalna różnica, że 
może nie do końca te znaki i ograniczenia są bez sensu. [posiadający mandaty, 
Kraków, kobiety, 31- 50]

Wydawałoby się, że taka prędkość niewielka, tylko 17 km/h, a jaką różnicę może 
spowodować. Może jednak te ograniczenia, które stawiają są ważne? [sprawcy 
wypadków, Łódź, kobiety, 31- 50]

Na mnie zrobiło wrażenie to pokazanie różnicy, kontrast między 50 km/h, a 60 
km/h [sprawcy wypadków, Łódź, kobiety, 31- 50]
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Wykreowanie sceny, która ewidentnie wskazuje, że wina i 
odpowiedzialność za wydarzenie leży po stronie kierowcy…

…Należy unikać możliwości psychicznego przerzucenia odpowiedzialności
na innego uczestnika ruchu, czy inne zdarzenie tak jak miało to miejsce w spocie 
„Accident”- respondenci stwierdzają, że wina leży po stronie pieszego, który 
wtargnął na jezdnię bez zastanowienia, bez rozejrzenia się, w dodatku nie na 
pasach, tym samym nie pozostawiając kierowcy szansy na wyhamowanie. 
Respondenci są przekonani, że uczestnicząc w tego typu wydarzeniu kierowca 
nie byłby w stanie uniknąć zderzenia z pieszym, nawet gdyby jechał bardzo 
wolno. W tym przypadku zdarzenie i wina kierowcy jest minimalizowana, a pieszy 
jest współwinny tragicznego zakończenia. 

Skoro to ma trafić do mnie, to powinna być
ewidentnie wina kierowcy. [bliscy ofiar, 
Olsztyn, kobiety, 18 - 30]
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Wykreowanie sceny, która ewidentnie 
wskazuje, że wina i odpowiedzialność za 
wydarzenie leży po stronie kierowcy…

Ale to była jej wina, a nie kierowcy! Kierowca nie miał tu szans. Ona nie uważała i 
wyskoczyła pod koła. To filmik do pieszych, którzy nie uważają na drodze. 
[posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

To jest skierowane do pieszych, żeby uważali mimo wszystko, że nie są świętymi 
krowami i też muszą uważać i nie wchodzić bezmyślnie na jezdnię. [bliscy ofiar, 
Kraków, mężczyźni, 31- 50]

Jaka łajza. Biegnie sobie w stanie relaksu, zadowolona… [bliscy 
ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 - 50]

Nie chciałbym usprawiedliwiać kierowcy, natomiast, gdyby jechał 50 
km/h, to i tak nie zdążyłby wyhamować, bo ona mu ewidentnie wybiegła.
[kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31 - 50]



142

Wykreowanie sceny, która ewidentnie 
wskazuje, że wina i odpowiedzialność za 
wydarzenie leży po stronie kierowcy…

Przechodziła w niedozwolonym miejscu, wyszła na chodnik, a kierowca w takim 
wypadku nie ma szansy nawet gdyby jechał wolniej. [posiadający mandaty, Kraków, 
kobiety, 31- 50]

Pokazana jest scena, w której rozmawiają sobie dwie przyjaciółki i nagle jedna 
beztrosko wybiega z łączki na asfalt. Tu jest wyraźnie powiedziane do pieszego: 
patrz, co robisz! Patrz, gdzie wyłazisz! Patrz, którędy chodzisz! [bliscy ofiar, 
Kraków, mężczyźni, 31- 50]
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Ukazanie postaci kierowcy, z którą kierujący samochodami 
uczestnicy ruchu będą mogli się identyfikować…

…Bohater, który jedzie sportowym samochodem, nie 
uważa na drodze, skupia się na rozmowie z 
dziewczyną („jakąś laską”), pragnieniu 
zaimponowania jej - tak jak to miało miejsce w spocie 
„Prędkość zabija” - tworzy barierę i powoduje brak 
identyfikacji wśród kierowców. 

W ich odczuciu taka postać kojarzy się z „piratem 
drogowym”, którego postępowanie i zachowanie 
wszyscy krytykują (nawet brawurowo jeżdżący 
kierowcy!). Wówczas najczęściej pojawia się opinia, 
że „ta reklama nie jest skierowana do mnie, powinna 
być raczej puszczana takim młodym wariatom, którzy 
jeżdżą na drodze.”



144

Ukazanie postaci kierowcy, z którą kierujący 
samochodami uczestnicy ruchu będą mogli się
identyfikować…

Ta reklama przestrzega przed szpanowaniem. 
[posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

On się popisywał. Pokazywał swojej dziewczynie, że lubi szybką
jazdę i nie zdążył wyhamować… [posiadający mandaty, Kraków, 
kobiety, 31- 50]

To jest reklama do młodych, bo to oni szarżują na drogach. 
[posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

To nie była prędkość jaką my rozwijamy, tylko zdecydowanie szybsza. I 
jeszcze to popisywanie się przed pasażerką – mi nie sprawia 
przyjemności pokazywanie komuś, że szybko jadę.  [sprawcy 
wypadków, Łódź, kobiety, 31- 50]

Brawura, tutaj była pokazana brawura. Chciał zaimponować
swojej kobiecie. [bliscy ofiar, Dobroszyce, mężczyźni, 18 -30]
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Pokazanie realnych konsekwencji wypadku…

…kalectwa, śmierci, zniszczenia bliskich relacji, a nie abstrakcyjnych 
sankcji, jak w przypadku spotu „Superdated”. 

Groźba więzienia sama w sobie jest zbyt daleko posuniętym skojarzeniem. 
Kierowca wsiadający do samochodu nie myśli, że coś złego może się stać, że 
może spowodować wypadek, że może kogoś i siebie skrzywdzić, a tym 
bardziej, że grozi mu kara więzienia. 

?
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Pokazanie realnych konsekwencji
wypadku…

To nie na polskie warunki, nie na polskie prawo. U nas można dostać najwyżej mandat w 
wyrok w zawieszeniu. To bardziej wygląda jak więzienie z krajów trzeciego świata, gdzie 
można trafić za przemyt narkotyków. To reklama dla szleńców, dla przestępców, dla 
piratów, którzy od razu dostają 97 punktów. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

Nikt nie myśli o tym, że przekraczając prędkość może trafić do więzienia, nie aż tak! Nie 
ma takiego prostego powiązania w naszej świadomości. To jest zupełnie abstrakcyjne 
dla przeciętnej osoby, która prowadzi samochód. [posiadający mandaty, Kraków, 
kobiety, 31- 50]

Ja mam kolegę, który miał wypadek na motorze. Był w śpiączce pół roku. I 
jak to wszystko opowiadał – coś się stało, co widział, co czuł, to na mnie 
robiło ogromne wrażenie. [kierowcy bez doświadczenia, Gdańsk, 
mężczyźni, 31 - 50]

Jak się jedzie, to się nie myśli, że można stworzyć jakieś zagrożenie. Jakbym cały 
czas myślał o tym, że może stać się coś złego, to bym za kółko nie wsiadł. 
[posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18 - 30]
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Pokazanie realnych konsekwencji
wypadku…

Ta reklama jest bez sensu, za prędkość nie idzie się do więzienia. Moim zdaniem sama 
prędkość nie jest przestępstwem. [posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18 - 30]

Ale umówmy się, w Polsce przekraczanie prędkości nie kojarzy się z więzieniem. W tę
reklamę za bardzo trzeba się zagłębiać, to nie w naszym klimacie, nie nasze realia. 
[bliscy ofiar, Katowice, mężczyźni, 18 - 30]

To pokazuje taki bardzo odległy skutek przekraczania prędkości. Najpierw trzeba 
kogoś zabić, potem przejść przez te wszystkie męki związane z konsekwencjami, sądy 
i dopiero kolejnym etapem jest więzienie. [bliscy ofiar, Katowice, mężczyźni, 18 - 30]
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Pokazanie sytuacji, w której przekraczana jest społecznie 
akceptowana prędkość w warunkach sprzyjających…

…a nie piractwo, brawura i ekstremalne łamanie 
zasad ruchu drogowego – większość kierowców 
uważa, że prędkość z jaką jeżdżą jest 
prędkością bezpieczną, nie zagrażającą, gdyż
ich doświadczenie, rozsądek i odpowiedzialność
pozwala im na ocenę sytuacji na drodze i 
dostosowanie szybkości z jaką jadą to 
panujących warunków
Należy pamiętać, że żaden kierowca nie 
utożsamia się z brawurowo jeżdżącym piratem 
drogowym!
Sucha nawierzchnia, szeroka droga, podróż bez 
pasażerów, teren niezabudowany – większość
kierowców jest przekonanych, że jazda w takich 
warunkach, nawet przy osiąganiu znacznych 
prędkości, jest dozwolona i bezpieczna.

[Kierowcy bez doświadczenia, Chęciny, kobiety, 18 – 30]
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Pokazanie sytuacji, w której przekraczana jest 
społecznie akceptowana prędkość w 
warunkach sprzyjających…

Ja jeżdżę szybko, ale robię to świadomie i wiem, gdzie mogę sobie na to pozwolić.
[posiadający mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18- 30]

Samo przekraczanie prędkości nie jest złe, natomiast jak ktoś nie 
myśli przekraczając tę prędkość, wtedy dopiero jest zagrożeniem. 
Dlatego uważam, że należy kierowców uczyć myślenia i kultury jazdy. 
[bliscy ofiar, Kraków, mężczyźni, 31- 50]

Ten, co jedzie szybko, niezgodnie z przepisami, ale z głową, nie 
spowoduje wypadku. Wszyscy trąbią, że ta prędkość jest zabójcza, a 
równie dobrze można spowodować wypadek jadąc wolno i zgodnie z 
przepisami, a bezmyślnie. [bliscy ofiar, Kraków, mężczyźni, 31- 50]
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Wykreowanie realnej sytuacji, a nie melodramatycznej 
sceny teatralnej…

… niektórzy respondenci w taki sposób odczytują
ostatnią scenę filmu „Accident”, gdzie pokazana 
jest rozpacz przyjaciółki zmarłej kobiety –
zdaniem respondentów scena jest mało 
realistyczna i zbyt rozciągnięta w czasie. 

Za bardzo ckliwa ta scena: oh, moja przyjaciółka…
[bliscy ofiar, Olsztyn, kobiety, 18 - 30]

Dla mnie był za długi od momentu uderzenia i ten 
płacz wydał mi się taki sztuczny, mało realny, taki 
dodatek naciągany. [sprawcy wypadku, Lublin, 
mężczyźni, 18 - 30]
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Czego unikać?

Elementami, które wzbudziły wiele kontrowersji i których należy 
unikać, są:

wykorzystanie w reklamie czarnego humoru

obecność w reklamie celebryty
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Wykorzystanie czarnego humoru…

… tak ja w spocie „Superdated”- w odniesieniu do problematyki przekraczania 
prędkości i towarzyszącym temu konsekwencjom jest w opinii respondentów 
nieadekwatne do skali i powagi problemu, a tym samym - mało przekonujące i 
nie skłaniające do refleksji. 

Spot „Superdated” jednych kierowców rozbawia poprzez komentarze 
występujących więźniów (głównie brawurowo jeżdżących), w innych budzi 
niesmak wywołując brak zrozumienia i poczucie, że problem prędkości jest 
bagatelizowany i traktowany „z przymrużeniem oka.”
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Wykorzystanie czarnego humoru…

Dla mnie ta reklama była humorystyczna, nie zmusza do refleksji. Żeby zobaczyć, jak 
wygląda życie w więzieniu trzeba by było tam kogoś zaprowadzić; trzask zamykającej 
się bramy, to jest coś nieprawdopodobnego. Słyszałam go parę razy będąc w więzieniu 
na praktykach za czasów studenckich. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

Mój kolega zabił kobietę, wpadła mu pod koła. Chodził parę miesięcy na terapię, potem 
zaczął pić. I czy on jest teraz normalny? Nie. A ta reklama nie oddaje powagi sytuacji, 
bardziej taka śmieszna jest. [posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18 - 30]

Rozbawia, zamiast dawać do myślenia. Mało tego, ja chciałbym 
jeszcze dodać gazu, żeby uciec od tych facetów. [kierowcy bez 
doświadczenia, Gdańsk, mężczyźni, 31 - 50]

…to moim zdaniem robienie sobie jaj z poważnych rzeczy. [kierowcy bez 
doświadczenia, Zamość, kobiety, 31 - 50]
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Obecność celebryty…

…może skutecznie odwrócić uwagę od głównego przekazu – „
jak widzę znane osoby w reklamie, to się zastanawiam, ile im 
zapłacili…” [Bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31- 50], a także 
spowodować brak identyfikacji z bohaterem – kierowcą. 
Respondentom bliższe są autentyczne postaci „z życia wzięte”, niż
odlegli w ich odczuciu celebryci, z którymi się nie utożsamiają.
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Obecność celebryty…

To nie powinna być jakaś osoba znana, tylko zwykły człowiek. 
[posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31- 50]

Jak widzę znaną osobę, to skupiam się na niej, a nie na przekazie.
[bliscy ofiar, Końskowola, kobiety, 31 - 50]

Reklama społeczna ma przemawiać do większości społeczeństwa, do 
warstw uboższych, biedniejszych. Jeśli bogaty aktor mi powie, że on 
teraz wolniej jeździ, to ja w to nie uwierzę, bo u niego w garażu stoją 3 
porsche, którymi na pewno nie będzie jeździł 50 km/h. [bliscy ofiar, 
Końskowola, kobiety, 31 - 50]

Ja uważam, że nie ma co brać znanych osób, bo będzie się zwracało 
uwagę na tą znaną osobę, a nie na przekaz. [bliscy ofiar, Olsztyn, 
kobiety, 18 - 30]

Według mnie, lepsze są takie nieznane osoby, bo są bliższe nam, niż taka 
aktorka, albo znana osobistość, która jest trochę z innego świata.
[uczestnicy wypadku, Olsztyn, mężczyźni]

Jak widzę aktorkę, albo piosenkarkę, albo innego cyrkowca, który jest sławny, to 
od razy mi się nasuwa – oj sprzedał się dla reklamy. [bliscy ofiar, Dobroszyce, 
mężczyźni, 18 - 30]
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Celebryci w reklamach społecznych

Ponad to celebryci utracili swoją wiarygodność. Respondenci 
wymieniają przykłady reklam, w których występowały osoby publiczne
nakłaniające do postępowania według określonych zasad, po czym 
byli „łapani” na ich łamaniu. np. Tomasz Stockinger promujący 
bezpieczną jazdę w kampanii „Zatrzymaj się i żyj”.

Najpierw mówi: piłeś, nie jedź. A dwa 
tygodnie później ma wypadek i 2 promile 
we krwi. To jest parodia. [posiadający 
mandaty, Warszawa, mężczyźni, 18 - 30]

Ten aktor, który reklamował przejazdy, on 
potem też został złapany na jeździe po 
pijaku – to wszystko jest takie trochę
przekłamane. [bliscy ofiar, Katowice, 
mężczyźni, 18 - 30]
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Celebryci w reklamach społecznych

Jedynym, niekwestionowanym autorytetem i wiarygodnym ekspertem w
branży motoryzacyjnej pozostaje Krzysztof Hołowczyc. 

Na pewno większym autorytetem są zawodowi 
kierowcy typy Hołowczyc, którzy mają
doświadczenie. A Ci, którzy promują bezpieczną
jazdę, a za chwile się okazuje, że oni sami to robią, 
to staje się śmieszne. [kierowcy bez doświadczenia, 
Gdańsk, mężczyźni, 31 - 50]

Hołowczyc jest taki naturalny i ja go lubię. On 
prowadził kampanię o prędkości i namawiał do 
zachowania zdrowego rozsądku i spokoju. [sprawcy 
wypadków, Oleśnica, kobiety 18 – 30]

Hołowczyc też występował w reklamie, gdzie mówił o zwolnieniu. On jest 
kierowcą rajdowym, wiadomo, że przekracza prędkość, wie, co mówi, jest 
doświadczony [kierowcy bez doświadczenia, Zamość, kobiety 31 – 50]
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Celebryci w reklamach społecznych

Respondenci nie znajdują innych postaci, z których opinią i 
postawą mogliby się liczyć w kwestiach związanych z bezpieczną
jazdą samochodem. 
Część respondentów, również młodych mężczyzn, zazwyczaj 
jeżdżących brawurowo, jako autorytet wymienia Roberta Kubicę, 
który z racji swojej pasji i wykonywanego zawodu jest doświadczonym 
kierowcą, którego rady warto wziąć pod uwagę.

Robert Kubica jest bardzo doświadczonym 
kierowcą, a miał wypadek. Może jeszcze dodać
napis: nie wystarczy być dobrym kierowcą…
[bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 - 50]
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„Case Otylia”

Dla większości respondentów przykład tej postaci stanowi symbol nierównego 
traktowania i uprzywilejowania osób publicznych – bycia poza prawem. W 
ich odczuciu Otylia poniosła jedynie psychiczne konsekwencje tragedii, do 
której się przyczyniła, a w oparciu o prawo potraktowano ją łagodnie, a 
zdecydowanie łagodniej, niż przeciętnego człowieka. 

Poza tym jej udział w „Tańcu z Gwiazdami” pokazał jak szybko otrząsnęła się z 
tragedii oraz budzi poczucie, że na własnej tragedii chciała zrobić karierę
medialną.

Otylia Jędrzejczak jako przykład kierowcy, który 
przekraczając dozwoloną prędkość przeżył stratę
bliskiej osoby stanowi postać budzącą liczne 
kontrowersje. 

Tylko nieliczni respondenci uważają, że jest to 
postać, która z racji własnych doświadczeń może 
przekonać do zmiany postaw. 
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„Case Otylia”

Przykład Otylii nie jest najlepszy, bo pokazuje, że spowodowała 
wypadek, a uniknęła tych wszystkich konsekwencji. [bliscy ofiar, 
Kraków, mężczyźni, 31- 50]

Otylia nie jest dobrym przykładem. Ona nie poniosła takich konsekwencji, jakby poniosła 
osoba, która nie jest osobą medialną. Może gdyby posiedziała ze 2 lata, tak jak ktokolwiek inny 
by posiedział za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ona jest przykładem, że niektórzy ludzie 
są bezkarni. Zwykły człowiek niestety ponosi konsekwencje. A w życiu tak jest, że są równi i 
równiejsi i nie wszystkich mierzymy jedną miarą. [posiadający mandaty, Kraków, kobiety, 31-
50]

Dla mnie Otylia mogłaby stanąć przed kamerą zanim wzięła udział w Tańcu z 
gwiazdami. Dla mnie ona za szybko przeszła tę żałobę i chciała się wypromować. 
[posiadający mandaty, Płock, kobiety, 18- 30]

Można to postrzegać tak, że ona robi sobie biznes na nieszczęściu brata. 
Nie dość, że spowodowała wypadek, to jeszcze dostanie pieniądze.
[bliscy ofiar, Gdańsk, kobiety, 31 - 50]

Niech mi nie wciskają kitu! Ona ma mnie przekonać do bezpiecznej jazdy, kiedy 
sama spowodowała wypadek i jeszcze wywinęła się od konsekwencji. [bliscy ofiar, 
Katowice, mężczyźni, 18- 30]
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8. Podsumowanie
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Podsumowanie [1/5]

W opinii respondentów polskie drogi są miejscem mało przyjaznym kierowcom oraz 
dosyć niebezpiecznym: nawierzchnie są w złym stanie, brakuje dróg ekspresowych i 
autostrad, a prowadzącym pojazdy brakuje kultury.

W celu zapewnienia sobie oraz innym pasażerom bezpieczeństwa, kierowcy, w swojej 
opinii:

dostosowują prędkość do warunków, przewożonych pasażerów oraz własnego samopoczucia

dbają o dobry stan techniczny samochodu

nie ulegają presji innych pasażerów odnośnie prędkości jazdy

Możliwość osiągania przez samochód dużej prędkości wywołuje wiele emocji:
przyjemność – wynikającą z przyśpieszonego bicia serca, adrenaliny

ekscytację, satysfakcję, czasami poczucie dominacji – głównie u młodszych mężczyzn

poczucie siły, męskości – głównie u starszych mężczyzn

wolność, beztroskę, niezależność – u kobiet, szczególnie u młodszych

niepokój o bezpieczeństwo swoje i innych – szczególnie kobiety
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Podsumowanie [2/5]
Respondenci zdają sobie sprawę z tego, że prędkość jazdy ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 
w zdecydowanej większości uważają jednak, że sami jeżdżą odpowiedzialnie oraz dobierają prędkość
tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu. Jazda zgodna z ograniczeniami prędkości jest nieaspiracyjna 
oraz uważana za domenę osób starszych, niepewnych swoim umiejętności, słabo radzących sobie z 
prowadzeniem samochodu.

Można wyróżnić dwa rodzaje przekraczania prędkości:

„społecznie akceptowane” przekraczanie prędkości

jest to przekroczenie prędkości o maksymalnie 20-
30 km/h

„przyznają się” do niego prawie wszyscy 
kierowcy, niezależnie od wyróżnionych przez nas 
grup (sprawcy wypadków, posiadający mandaty, 
uczestnicy wypadków, kierowcy bez doświadczenia, 
bliscy ofiar)

kierowcy uważają to za bezpieczne zachowanie na 
drodze, mimo iż zdają sobie sprawę, że jest to 
łamanie przepisów ruchu drogowego. W opinii 
kierowców znaki ograniczenie prędkości są zbyt 
rygorystyczne lub ustawione w miejscach 
ograniczenia nie wymagających. Ich ignorowanie 
umożliwia utrzymanie płynności ruchu.

brawurowe przekraczanie prędkości

brawurowe przekraczanie prędkości to, w opinii 
kierowców przekroczenie o ponad 50-60 km/h 
dozwolonej prędkości, na drodze poza miastem 
jazda z prędkością około 160-200 km/h 

brawurowo jeżdżący kierowca to zawsze „inny” –
respondenci nie identyfikowali się z tą grupą
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Podsumowanie [3/5]

Czynniki wpływające na przekraczanie prędkości:

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

korzystne warunki pogodowe – wzmagają przekonanie o dobrej widoczności i braku 
niebezpieczeństw na drodze (lód, śliska droga)

dobry stan drogi (jakość nawierzchni, ukształtowanie terenu, natężenie ruchu)

duża prędkość innych uczestników ruchu (kierowcy są przekonani, że dostosowanie swojej 
prędkości do prędkości innych kierowców umożliwia zapewnienie płynnego ruchu)

dobry samochód – w opinii respondentów najnowsze modele samochodów nie pozwalają
kierowcy odczuć dużej prędkości: jedzie się szybciej, ponieważ się nie czuje „pędu”

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

pośpiech – szybsza jazda zapewnia szybsze dotarcie do celu

samopoczucie kierowcy – do szybszej jazdy skłania zarówno dobre samopoczucie, jak i stres, 
który można kierując z dużą prędkością rozładować
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Podsumowanie [4/5]
Czynniki wpływające na ograniczenie prędkości:

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
niekorzystne warunki pogodowe – kierowcy deklarują, że jeżdżą wolniej zimą, gdy pada deszcz lub 
jest mgła
duże natężenie ruchu – ruch nie pozwala rozwinąć prędkości
zły stan nawierzchni – dziury grożą uszkodzeniem samochodu lub utratą kontroli nad pojazdem
kontrola prędkości – motywują do ograniczenia prędkości jedynie w niewielkim stopniu. Kierowcy 
obserwują ruch na drodze i starają się przewidywać, gdzie mogą się spodziewać kontroli.
czarne punkty  - opinie kierowców na ich temat są podzielone. Część respondentów podkreślała, że 
informują o niebezpiecznym miejscu i wpływają na zmniejszenie prędkości. W opinii innych 
kierowców, przyzwyczaili się oni do nich i nie zmieniają ich jazdy. 
krzyże i znicze na drogach – wywierają wrażenie na kobietach. Mężczyźni bardzo rzadko 
zmniejszają prędkość w miejscach oznaczonych krzyżem.
billboardy akcji społecznych – kierowcy deklarują, że w zdecydowanej większości nie zmieniają ich 
zachowań
obserwacja wypadku lub jego bezpośrednich skutków – wyzwala silne emocje i wpływa na 
zmniejszenie prędkości aż do momentu osiągnięcia celu podróży
nieznany lub cudzy samochód – kierowcy jeżdżą wolniej nie swoimi samochodami, ponieważ chcą
uniknąć konieczności ponoszenia konsekwencji finansowych za ewentualne zniszczenie pojazdu

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
złe samopoczucie kierowcy
doświadczenie wypadku własnego lub innej osoby – powoduje ograniczenie prędkości przez pewien 
czas, w zależności od kierowcy: 1-3 miesięcy



166

Podsumowanie [5/5]
Wyróżnione grupy respondentów w niewielkim stopniu różniły się opiniami na temat 
przekraczania prędkości. Kobiety prezentowały te same poglądy i postawy co mężczyźni, często 
jednak były one wyrażone w dużo bardziej stonowany sposób.

Nieco większe różnice występowały w doświadczeniach oraz zachowaniach poszczególnych 
grup:

sprawcy wypadku  oraz osoby posiadające mandaty – jeżdżą szybciej od pozostałych 
grup respondentów, czują się bardzo pewnie za kierownicą, są przekonani, że bardzo 
dobrze opanowali technikę szybkiej i jednocześnie bezpieczniej jazdy.

kierowcy bez doświadczenia – jeżdżą nieco wolniej, ponieważ wtedy czują się
bezpieczniej, ale również przekraczają dozwolone prędkości. 

kierowcy z obszarów wiejskich – mają więcej od innych grup respondentów doświadczeń z 
jazdą w późnych godzinach wieczornych po nieoświetlonych, wiejskich drogach, często z 
nietrzeźwymi kolegami (powroty z dyskotek)

Respondenci przykłady kampanii społecznych dotyczących ruchu drogowego: „Czarne punkty, 
„Bezpieczny przejazd”, „Prędkość zabija”, „Użyj wyobraźni”, „Stop wariatom drogowym”, „Zwolnij, 
szkoda życia”

W większości kampanii respondenci pamiętali jej nazwę lub charakterystyczny moment ze spotu. 
Badanie panelowe umożliwiło szczegółowe omówienie tych kampanii: respondenci mieli 
możliwość poszukania ich sobie w Internecie i ponownego obejrzenia.
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