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Psychologia transportu jest istotnym obszarem działań Instytutu Transportu
Samochodowego. Zakład Psychologii, którego nazwa zmieniała się w czasie tych lat, od
początku swojego istnienia w ITS pełnił ważną funkcję w systemie działań na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
Artykuł odnosi się zarówno do historii Zakładu Psychologii oraz samej psychologii
transportu, podkreślając rolę ITS w tym zakresie, jak i przedstawia obecne działania oraz
perspektywy i wyzwania jakie stoją przed psychologami transportu.

TRANSPORT PSYCHOLOGY AT ITS
Past - Present - Future
Transport Psychology is an important area of Motor Transport Institute activities.
Psychology Department, whose name has changed over the years, since its existence in
ITS, played an essential role in the road safety system in Poland.
Article refers the history of Psychology Department as well as transport psychology
emphasizing the role of ITS in this field. It also presents the current activities, perspectives
and challenges standing by transport psychologists.
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Wprowadzenie
W rozwiązywanie współczesnych problemów związanych z zagrożeniem uczestników
ruchu drogowego zaangażowana jest w coraz większym zakresie psychologia.
Psychologia transportu jest dziedziną profilaktyki w zakresie kolizji i wypadków, która
skupia się na badaniu zachowania kierowców i procesów psychicznych leżących
u podstaw tego zachowania.
W Polsce problemami dostosowania człowieka do warunków pracy zainteresowano się
dopiero w latach dwudziestych XX wieku. Wtedy to przy Stowarzyszeniu Techników
w Warszawie (oraz przy niektórych jego oddziałach terenowych) powstały koła, które
podjęły studia nad naukową organizacją pracy i psychotechniką. Popularyzatorami tego
kierunku w Polsce byli prof. dr inż. Bronisław Biegeleisen i prof. Edward Geisler.
W 1924 roku zwołany został pierwszy Polski Zjazd Naukowy Organizacji Pracy,
a w kolejnym roku powstały pierwsze placówki psychotechniczne, zajmujące się m.in.
badaniami kierowców. Pierwsze postulaty stworzenia podstaw prawnych sankcjonujących
obowiązkowe badania psychotechniczne kierowców przed udzieleniem im pozwolenia na
prowadzenie pojazdów to wynik I Ogólnopolskiej Konferencji Psychotechnicznej, która
odbyła się w Warszawie w 1930 roku. Efektem tejże konferencji było wystąpienie do
Ministra Robót Publicznych o umieszczenie takiego zapisu w aktach prawnych oraz
o założenie instytutu, który opracowałby jednolite dla całej Polski metody obowiązkowych
badań kandydatów na kierowców. Na realizację tych zamierzeń czekano wiele lat.
Po wojnie, po raz pierwszy problem badań psychologicznych w komunikacji znalazł
odzwierciedlenie w Ustawie z 27 listopada 1961 roku o Bezpieczeństwie i Porządku
Ruchu na Drogach Publicznych. Umieszczenie zapisu dopuszczającego prowadzenie
psychologicznych badań kierowców postawiło przed psychologami problem konieczności
opracowania założeń teoretycznych oraz wskazówek metodycznych do przeprowadzania
tychże badań.
Instytut Transportu Samochodowego, funkcjonujący początkowo pod nazwą Ośrodek
Badań Transportu Samochodowego, powołany został do życia w lipcu 1952 r., a Zakład
Psychologii Komunikacji Drogowej w 1961 roku. Zakład prowadził badania naukowe,
związane z problematyką udziału człowieka w ruchu drogowym oraz posiadał wstępne,
opracowane na tej podstawie, metody określania przydatności do zawodu kierowcy,
uznawany był za autorytet w tej dziedzinie.
Współczesna psychologia transportu w Polsce to już nie tylko badania psychologiczne.
Rola i zadania psychologii transportu obejmują szeroki zakres działań. Są to m.in.:
 edukacja i szkolenie kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz innych
użytkowników dróg,
 reedukacja oraz doskonalenie kierowców,
 włączanie się w projektowanie kabin pojazdów zgodnie z wymaganiami
ergonomii,
 przygotowanie kampanii informacyjnych, które mają zwrócić uwagę
społeczeństwa na istotne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 ocena infrastruktury transportowej,
 tworzenie opinii i ekspertyz np. po wypadkach drogowych – biegli sądowi,
 poradnictwo dla ekspertów ruchu drogowego oraz polityków,
 dydaktyka.
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Historia psychologii transportu w ITS - przeszłość
Psychologia transportu jest bardzo ważnym obszarem działań Instytutu Transportu
Samochodowego. Zakład Psychologii - od września 2011 roku funkcjonujący pod nazwą
Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii (wcześniej jako Zakład Psychologii Transportu
Drogowego, początkowo funkcjonował pod nazwą Zakładu Psychologii Komunikacji
Drogowej), jest nowoczesnym ośrodkiem badań psychologicznych osób kierujących
pojazdami, przygotowującym i opracowującym metody i metodyki badań.
W Zakładzie podejmowane były i są prace naukowo-badawcze stanowiące podstawę
merytoryczną do planowania i realizacji działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa na polskich drogach, jak również liczne prace badawcze związane
z psychologicznymi aspektami uczestnictwa w ruchu drogowym. ITS przez wiele lat
prowadził nadzór nad pracowniami psychologicznych badań kierowców i psychologami
prowadzącymi te badania i nadal stanowi on placówkę opiniotwórczą dla środowiska
psychologów transportu w Polsce.
Fundamenty psychologii transportu w Instytucie Transportu Samochodowego (Ośrodku
Badań Transportu Samochodowego), sięgają roku 1960, kiedy to do Pracowni Ruchu
Drogowego w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Transportu dołączył prof. dr inż.
Bronisław Biegeleisen – Żelazowski. Z dniem 1 lutego 1961 został kierownikiem
Pracowni Psychologii Komunikacji Drogowej w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji
Transportu. Prowadził liczne prace naukowo-badawcze w zakresie fizjologii i psychologii
pracy w transporcie samochodowym.
Zakład Psychologii Komunikacji Drogowej stworzony został przez prof. dr inż.
B. Biegeleisena – Żelazowskiego w listopadzie 1961 r. Był on również jego kierownikiem.
Zakład powołany był do badań psychologicznych i fizjologicznych kierowców pojazdów
mechanicznych oraz ustalenia metod doboru pracowników transportu.
Profesor dr inż. Bronisław Biegeleisen – Żelazowski w ówczesnym czasie był jednym
z nielicznych specjalistów w dziedzinie psychologii stosowanej w zagadnieniach
komunikacyjnych na terenie kraju. Urodzony 3 maja 1881r. we Lwowie, ukończył
Politechnikę Lwowską (1903r.) i w 1905 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.
W 1906 r. habilitował się jako docent Politechniki Berlińskiej, ale przeniósł habilitację na
Politechnikę Lwowską z powodu trudności związanych z nieposiadaniem pruskiego
obywatelstwa. Od 1920 r. zajmował się zagadnieniami psychologii pracy. W Krakowie
założył Poradnię Zawodową i Instytut Psychologiczny, których był kierownikiem.
Z powodu prześladowań w 1939 r. zmuszony był do ucieczki z kraju, do którego powrócił
w 1947r. i prowadził wykłady w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie, na
Politechnice Warszawskiej i przez 2 lata na Uniwersytecie Łódzkim. W 1949r. objął
stanowisko samodzielnego pracownika naukowego w naukowo-badawczym Instytucie
Ekonomiki i Organizacji Przemysłu w Warszawie gdzie pracował do 1960r. W 1955r.
Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. tytułów i stopni naukowych przyznała mu tytuł
profesora nadzwyczajnego. W 1956r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. W 1960r. został konsultantem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej ds.
badań psychologicznych lotników.
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Fot. 1. Aparatura stosowana w psychologicznych badaniach kierowców
w latach ’60 - ’70 ubiegłego stulecia
Fig. 1. The devices used in drivers psychological testing in the 60's - 70's of the last century
Źródło: zbiory własne, ITS

W Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu pod jego okiem pracowała druga
wybitna specjalistka, która zapisała się w historii ITS oraz polskiej psychologii transportu mgr Halina Pawlikowska. Zatrudniona była w ITS od 1 października 1962r. w Zakładzie
Psychologii Komunikacji Drogowej, którym potem przez wiele lat kierowała. Jej
specjalnością była psychologia i fizjologia pracy w komunikacji drogowej ze szczególnym
uwzględnieniem kierowców. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie z jej
inicjatywy jednolitej, powszechnej metodyki badań kierowców i kandydatów do tego
zawodu. Opracowany przez nią system: metodyka (łącznie z opracowaniem przyrządów)
i organizacja badań, dzięki jej wysiłkom wdrożone zostały w całym kraju. Zorganizowała
170 pracowni terenowych pracujących według opracowanych przez nią metod i pod jej
nadzorem naukowym i organizacyjnym. Równolegle prowadziła prace naukowe nad
nowymi metodami egzaminowania kierowców kat. B. Obydwa kierunki działań miały
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
Problematyka psychologii w transporcie, w pierwszym okresie swojego rozwoju
obejmowała zagadnienia związane z kryteriami ocen kwalifikacyjnych, umożliwiających
ustalenie niezbędnych cech psychofizjologicznych, koniecznych do bezpiecznego
prowadzenia pojazdu. Z czasem powstawało coraz więcej nowych problemów, na które
psychologia musiała dać odpowiedź. Ogólnie można powiedzieć, że jej rozwój w tym
okresie poszedł w następujących kierunkach:
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1. Przystosowanie człowieka do pracy w ruchu drogowym, polegające na określaniu cech
psychofizjologicznych, intelektualnych i osobowościowych, zapewniających
bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach.
2. Przystosowanie warunków pracy do człowieka, z uwzględnieniem szczególnie tych
elementów, które warunkują pracę i wpływają na jej bezpieczeństwo.
3. Wychowanie w kulturze ruchu drogowego pieszych i zmotoryzowanych
użytkowników ruchu oraz szkolenie kierowców zawodowych [6].
Zagadnieniami jakimi zajmowano się latach ’60 – ‘70 ubiegłego stulecia w Zakładzie
Psychologii Komunikacji Drogowej były w szczególności:
 Metodologia i technika pomiarowa wszystkich najważniejszych funkcji
psychologicznych do zawodu kierowcy (baterie testów, problemy orzecznictwa
psychologicznego).
Pod kierunkiem Zakładu Psychologii ITS tworzyły się w kraju pracownie
psychologiczne dla których zakład opracował metody testowe, formy
organizacyjne i podstawy orzecznictwa.
 Zakres czasu pracy, organizacja dnia roboczego kierowcy, przyczyny wpływające
na zmęczenie i wypadkowość.
Z tej problematyki powstały prace badawcze, wyniki których były u podstaw
wielu aktów prawnych i stanowiły wskaźniki dla prokuratur, sądów szkolenia
służby dyspozycyjnej i kierowców.
 Problemy związane z wychowaniem w kulturze ruchu drogowego pieszych
użytkowników dróg.
W tym czasie w ITS powstało wiele ważnych prac w tym m.in.:
 Metodyka i technika badania psychofizjologii przydatności do zawodu kierowcy.
Podręcznik metodyczny dla psychologów komunikacyjnych.
 Organizacja pracowni psychologicznej do badania psychofizjologicznej przydatności
do zawodu kierowców i motorniczych.
Podstawy organizacji dla terenowych placówek psychologicznych.
 Wpływ hałasu na kształtowanie się funkcji psychofizjologicznych kierowcy pojazdu
mechanicznego i wypadki drogowe.
Wyniki opracowania były podstawą do ustalenia polskiej normy dopuszczalnych
hałasów.
 Psychologiczna charakterystyka kierowcy autobusu.
Wyniki pracy były podstawą do ustalenia baterii testów psychologicznych dla tej grupy
kierowców.
 Badanie zmęczenia kierowcy pojazdu samochodowego w obsłudze jednoosobowej.
Wyniki pracy posłużyły do ustalenia wskazań i przeciwwskazań do stosowanej obsługi
jednoosobowej na trasach pozamiejskich.
 Badanie zmęczenia kierowcy pojazdu mechanicznego w zależności od wieku i czasu
trwania pracy.
Podstawa do ustalenia czasu pracy kierowcy.
 Psychologiczne przyczyny wypadków drogowych u motocyklistów.
Metodyka badan dla kierowców jednośladowych.
 Badanie wpływu drgań kabiny samochodu na sprawność psychofizjologiczną kierowcy.
Podstawa do opracowania normy dopuszczalnych drgań.
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Prace podjęte przez Zakład w ówczesnych latach przyczyniły się do stworzenia polskiej
szkoły psychologii komunikacji drogowej, co znalazło swoje potwierdzenie w programach
wyższych uczelni technicznych (Politechnika Warszawska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna
– Katedra Wychowania Technicznego). Psychologia komunikacyjna była traktowana jako
specjalizacja w praktykach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim
w Krakowie oraz praktykach podyplomowych dla absolwentów wydziału psychologii ze
specjalnością psychologii pracy.
Zakład Psychologii w Instytucie Transportu Samochodowego od początku istnienia
pełnił bardzo ważną i często opiniotwórczą rolę dla środowiska psychologów transportu
w Polsce.
Pierwszym ważnym wyzwaniem jakie stanęło przed psychologami Instytutu było
opracowanie metodyki badań w związku z wejściem w życie Ustawy z 27 listopada 1961
roku o Bezpieczeństwie i Porządku Ruchu na Drogach Publicznych (Dz. U. z 1961r.
Nr 53, poz. 295) wprowadzającej obowiązek psychologicznych badań kierowców.
Stosowna metodyka pt. „Metodyka i technika badań psychofizjologicznej przydatności
zawodowej kierowców pojazdów mechanicznych” [3] powstała w 1964r. i opublikowana
była w Zeszytach Naukowych OBTS. Opisywała szczegółowo zakres, metody badań
i zasady orzecznictwa psychologicznego kandydatów na kierowców zawodowych
i kierowców po wypadkach drogowych.
Uchwała Rady Ministrów nr 155 z 1972 roku w sprawie kierunków działania i środków
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego stała się podstawą
do wydania w 1973 roku Zarządzenia Ministra Komunikacji w sprawie kierowania
kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie
i psychologiczne (MP nr 56 z dn. 29.12.73 r. poz. 322). Uzupełnieniem Zarządzenia
Ministra Komunikacji było wydanie przez Resortowy Ośrodek Organizacji i Normowania
Pracy w Ministerstwie Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1973r. pracy (na
podstawie opracowania ITS) pt. „Zasady metodyczne wstępnych, okresowych
i powypadkowych badań psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców” [2].
Akty prawne wymienione powyżej dały podstawy do tworzenia pracowni
psychologicznych prowadzących badania kierowców. Ich organizację Zakład Psychologii
Komunikacji Drogowej Instytutu Transportu Samochodowego rozpoczął w latach
siedemdziesiątych. Początkowo, pracownie powstawały przy przedsiębiorstwach w ramach
służb pracowniczych lub służby zdrowia. Następnie te, które dedykowane były przede
wszystkim kierowcom tworzono przy dużych przedsiębiorstwach transportowych (PKS,
TRANSBUD, MPK, itd.), oraz organizowane przez PZMot i Spółdzielnie Pracy.
Wskazany wyżej przepis z 1972 roku spowodował konieczność ujednolicenia metodyki
i techniki opiniowania psychologicznej przydatności do pracy w zawodzie kierowcy.
Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 91 z dnia 03.05.1974r. oraz Załącznik Nr 1 do tego
Zarządzenia z dnia 03.06.1974 (Dziennik Urzędowy Ministra Komunikacji Nr 15 z dnia
3 czerwca 1974r.) w sprawie wskazówek metodycznych prowadzonych badań
psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych oraz
ustalenia wzorów formularzy stosowanych w związku z badaniami lekarskimi
i psychologicznymi, nałożył na Instytut Transportu Samochodowego, jako jednostkę
odpowiedzialną z ramienia ministerstwa za prawidłowy przebieg i realizację badań
psychologicznych kierowców w Polsce, obowiązek opracowywania metodyk.
Obowiązek ten został spełniony w 1979 roku. Zakład Psychologii Komunikacyjnej
podjął się opracowania kolejnej metodyki pod red. H. Pawlikowskiej zatytułowanej
„Metodyka Psychologicznych Badań Kierowców”, opublikowanej w Zeszytach
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Naukowych ITS Nr 54 [4]. W metodyce tej znalazły się procedury dotyczące organizacji
i przeprowadzania badań, metody badawcze, sposób obliczania wyników badań oraz
orzecznictwo psychologiczne.
Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1983 roku w sprawie kierowania
kandydatów na kierowców i kierowców na badania lekarskie i psychologiczne (M.P.
z 1984 roku, Nr 2, poz. 17) określiło zakres badań psychologicznych (sprawność
umysłowa, sensomotoryczna, cechy osobowości), które miały być prowadzone zgodnie
z metodyką badań przydatności do prowadzenia pojazdów silnikowych. Również i w tym
zarządzeniu jednostką wskazaną przez Ministra jako odpowiedzialną za opracowanie
metod, technik i metodologii tychże badań był ITS.
W kolejnym Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycznia
1995r. w sprawie kierowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierujących pojazdami na badania lekarskie i badania psychologiczne, zasad
i zakresu badań psychologicznych oraz uprawnionych do przeprowadzania tych badań
jednostek (M.P. Nr 3, poz. 41), umieszczono wytyczne do uzyskiwania uprawnień przez
psychologów, zakresu i zasad przeprowadzania badań psychologicznych oraz
dokumentacji prowadzonej przez pracownię psychologiczną. Ponadto znalazły się tam
zapisy dotyczące wyposażenia pracowni, przebiegu badań, stosowanych metod i technik
badawczych oraz analizy i interpretacji wyników badania. Za kompleksowe i prawidłowe
wykonanie tych zapisów z ramienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz za
opracowanie metodyki odpowiedzialny był Instytut Transportu Samochodowego.
Odpowiedzią była opracowana w Instytucie Transportu Samochodowego w 2000 roku
pod redakcją mgr Stanisława Masłowskiego „Metodyka psychologicznych badań
kierowców” [1]. Celem tego opracowania było dostosowanie jej do nowych uregulowań
prawnych (Ustawa z 1997r „Prawo o ruchu drogowym”) a także rozbudowa procedur
badawczych – rozszerzenie badań o kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz
sprawców wypadków drogowych.
W 2003 roku na bazie metodyki z 1979r. pod red. H. Pawlikowskiej powstała kolejna
„Metodyka psychologicznych badań kierowców. Wersja znowelizowana” [5]. Zespół
autorów – doświadczonych psychologów - pod redakcją T. Rottera zawarł w niej
zweryfikowane dotychczasowe stosowane metody oraz znowelizowane normy,
o charakterze orientacyjnym (pracownie badań wyposażone są w różną aparaturę
badawczą, różny jest ich stan techniczny oraz sposób pomiaru i zapisu, co utrudnia
ujednolicenie norm).
Do 1 stycznia 1999 roku kompetencje MTiGM dotyczące zagadnień związanych
z psychologicznymi badaniami kierowców w głównej mierze scedowane były na ITS.
Zmiana przepisów spowodowała przejęcie kompetencji organizacyjno-kontrolnych przez
wojewodów, a następnie przez marszałków województw. Jednakże Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 roku (w sprawie
psychologicznych badań kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów
i egzaminatorów - Dz. U. Nr 36, poz. 416) spowodowało, iż w dalszym ciągu ITS posiadał
uprawnienia edukacyjne i merytoryczne przewidziane dla jednostek badawczorozwojowych, jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub placówek naukowych PAN,
upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w czterech następujących
obszarach:
1. Szkolenie praktyczne psychologów ubiegających się o uprawnienia do
przeprowadzania psychologicznych badań kierowców.
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2. Wydawanie opinii pracowniom ubiegającym się o uprawnienia do przeprowadzania
badań psychologicznych kierujących pojazdami.
3. Rekomendowanie psychologów, którzy z ramienia wojewodów mieli
przeprowadzać czynności kontrolne.
4. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń psychologicznych w II instancji.
Ad 1. Szkolenie praktyczne psychologów ubiegających się o uprawnienia do
przeprowadzania psychologicznych badań kierowców
Rozporządzenie przewidywało, że psycholog ubiegający się o wpis do ewidencji
psychologów uprawnionych do przeprowadzania psychologicznych badań jest
zobowiązany m. in. do odbycia co najmniej dwutygodniowej praktyki w zakresie
psychologicznych badań kierowców, ukończenia podyplomowego studium w zakresie
psychologii transportu (§ 14, ust 1, pkt 2 i 3). Wymóg ukończenia studium został
zawieszony do końca 2005 roku.
Jednocześnie, każdy psycholog, posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań
psychologicznych, był zobowiązany do odbycia raz na 5 lat obowiązkowego szkolenia
doskonalącego pod rygorem utraty uprawnień (skreślenia z ewidencji) do przeprowadzania
psychologicznych badań kierowców (§ 15 ust 2).
ITS jako jednostka badawczo-rozwojowa możliwość prowadzenia różnego rodzaju
szkoleń wykorzystała.
Celem szkolenia praktycznego było nabycie przez psychologa umiejętności
samodzielnego przeprowadzania psychologicznych badań kierowców, analizowania
wyników tych badań oraz orzekania o predyspozycjach psychologicznych do kierowania
pojazdami, a także poznanie zasad prowadzenia pracowni badań psychologicznych,
ochrony i przechowywania dokumentacji z badań. Ukończenie szkolenia praktycznego
organizowanego w ZPK ITS dawało psychologom podstawę do ubiegania się o nadanie
uprawnień i wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania
psychologicznych badań kierowców, prowadzonej przez wojewodów.
Program szkolenia praktycznego obejmował m.in.
 zapoznanie uczestników z odpowiednimi przepisami,
 zapoznanie i praktyczne stosowanie metodyki psychologicznych badań kierowców,
 organizację przebiegu badań (np. w zależności od jednorazowej liczby badanych),
 orzecznictwo psychologiczne,
 sposób postępowania z dokumentacją badań.
Szkolenie praktyczne odbywało się w trybie indywidualnych praktyk. Dawało to
psychologowi możliwość samodzielnego przeprowadzania badań, bezpośredniego,
bieżącego kontaktu z doświadczonym psychologiem – opiekunem praktyk.
Formalne uprawnienia do ubiegania się o wpis do ewidencji psychologów
uprawnionych do przeprowadzania psychologicznych badań kierowców dawało także (na
mocy rozporządzenia MTiGM) pozytywne ukończenie kursu organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kurs ten realizował program zgodnie
z Załącznikiem Nr 7 do rozporządzenia i zawierał 13 godzin zajęć teoretycznych i tylko
12 godzin ćwiczeń. Był kursem organizowanym zbiorowo, przewidzianym jednorazowo
dla grupy 35 – 40 uczestników. Przewagą praktyk prowadzonych w ITS było to, iż Polskie
Towarzystwo Psychologiczne nie dysponowało pracownią psychologicznych badań
kierowców.
Program szkolenia praktycznego psychologów opracowany w ZPK ITS został
wdrożony do realizacji w październiku 2000 roku.
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Do dziś znaczna grupa czynnych psychologów transportu, liczących się w środowisku
to absolwenci przygotowani przez ITS.
Wejście w życie Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 173) o swobodzie działalności
gospodarczej zmieniło sposób uzyskiwania uprawnień wykonywania badań
psychologicznych. Zrezygnowano z dwutygodniowych szkoleń na rzecz ukończenia
podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez szkołę
wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich na kierunku psychologia.
Zapis ten był podstawą do opracowania przez psychologów Zakładu Psychologii ITS
programów studiów podyplomowych oraz rozpoczęcia współpracy z uczelniami wyższymi
celem ich organizacji. ITS współpracował z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie
studia te realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania
w Warszawie, a w perspektywie przewiduje się także współpracę z Wyższą Szkołą
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Studia adresowane są do absolwentów studiów psychologicznych (posiadających
dyplom magistra psychologii), którzy pragną rozszerzyć zakres swojej wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i orzecznictwa psychologicznego
w zakresie psychologii transportu i ubiegać się o wpis na listę psychologów uprawnionych
oraz poszerzyć zakres oferowanych usług o zajęcia edukacyjne i reedukacyjne (np.
profilaktyka zachowań ryzykownych na drodze – por. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011,
Dz. U. z 2011, nr 30, poz. 151).
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań
i wydawania na ich podstawie orzeczeń psychologicznych. Program nauczania przewiduje
zarówno wykłady teoretyczne, zajęcia warsztatowe, jak i ćwiczenia praktyczne
w Pracowni Psychologicznych Badań Kierowców w Instytucie Transportu
Samochodowego.
Zakres programowy obejmuje m.in.:
 podstawy prawne orzecznictwa psychologicznego,
 zasady gromadzenia dokumentacji, organizacji badań – podstawy przedsiębiorczości,
 metodykę psychologicznych badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów,
 etyczne problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego.
Ad 2. Opiniowanie pracowni
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 kwietnia 2000r.
w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na
instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 36 poz. 416) dawało ITS, jako jednostce
naukowo-badawczej, możliwość opiniowania pracowni ubiegających się o zezwolenie
wojewodów na przeprowadzanie psychologicznych badań. W oparciu o wypracowaną
procedurę (Regulamin opiniowania pracowni zatwierdzony przez Dyrektora ITS w dniu
09 listopada 2000r.) psychologowie ITS zwizytowali i wydali opinię ok. 2/3 ówcześnie
funkcjonującym i ubiegającym się o uprawnienia pracowni na terenie całego kraju.
Przepis ten zdezaktualizowała Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173, poz. 1808. Aktualnie,
przedsiębiorca składa oświadczenie o spełnieniu warunków.
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Ad 3. Rekomendowanie psychologów
Kolejnym przywilejem ITS, nadanym w wyżej wymienionym rozporządzeniu, było
wydawanie Rekomendacji dla psychologów (Regulamin rekomendowania psychologów do
wykonywania czynności kontrolnych w związku z nadzorem nad przeprowadzaniem badań
psychologicznych zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 10 lipca 2002r., zmieniony
i zatwierdzony w dniu 28 kwietnia 2003r.)
Rekomendację wydawało się na wniosek wojewody właściwego dla miejsca
zamieszkania kandydata do uzyskania rekomendacji.
Na podstawie przeprowadzanego postępowania rekomendacyjnego rekomendację ITS
otrzymywał psycholog, który:
1. posiadał uprawnienia do przeprowadzania psychologicznych badań kierujących
pojazdami,
2. nieprzerwanie, przez okres ostatnich 10 lat, orzekał o istnieniu lub braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami silnikowymi,
3. uczestniczył w szkoleniach, seminariach, konferencjach na tematy psychologii
transportu drogowego, organizowanych przez ITS, przez właściwe jednostki badawczo
- rozwojowe, wyższe uczelnie czy uprawnione stowarzyszenia, przez środowisko
psychologów lub w inny - udokumentowany - sposób podnosił swoje kwalifikacje
i umiejętności zawodowe, w tym w szczególności w zakresie psychologicznych
aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
4. wykazywał
znajomość
aktualnych
problemów
organizacyjno-prawnych,
metodycznych i merytorycznych, związanych z badaniami i orzecznictwem w zakresie
psychologii transportu drogowego,
5. posiadał program działań kontrolno-organizacyjnych i merytorycznych w zakresie
usprawnienia badań, ich standaryzacji oraz podniesienia poziomu na terenie
województwa, oraz odbył, z pozytywnym wynikiem, rozmowę kwalifikacyjną.
W przypadku, gdy osoba, której dotyczy postępowanie rekomendacyjne nie spełniła
w/w wymienionych warunków, ITS odmawiał udzielenia rekomendacji. Część
rekomendowanych przez ITS psychologów pełni swoje funkcje do dziś.
Obowiązku uzyskania rekomendacji dla psychologów nie zawiera już Ustawa z dn.
6 września 2001r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444), która weszła w życie z dn. 1 stycznia 2002r.
Ad 4. Rozpatrywanie odwołań od negatywnych orzeczeń – II instancja
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na
instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 36 poz. 416) wskazywało ITS, jako jedyną
jednostkę w kraju do rozpatrywania odwołań od negatywnych orzeczeń w II instancji.
Badania odwoławcze były prowadzone zgodnie z Regulaminem Centralnej Komisji
Odwoławczej ds. Psychologicznych Badań Kierowców (Zarządzenie Nr 7 Dyrektora ITS
z dnia 22 marca 2004r.).
W przypadku przyjęcia sprawy do merytorycznego rozpoznania Komisja podejmowała
decyzję dotyczącą: potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań psychologicznych
osoby, której dana sprawa dotyczy, zakresu ewentualnych badań, wyznaczenie psychologa,
który przeprowadzi badanie psychologiczne.
W przypadku gdy nie zachodziła konieczność przeprowadzania badań
psychologicznych Komisja, większością głosów, w oparciu o całość posiadanej w danej
sprawie dokumentacji, podejmowała decyzję co do treści orzeczenia ostatecznego.
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Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego stwierdzone zostało
rażące naruszenie zasad przeprowadzania badań psychologicznych przez jednostkę
przeprowadzającą badania, których wynik został zakwestionowany, zadaniem ITS było
powiadomienie o tym właściwego wojewody.
ITS był II instancją odwoławczą do 2005 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie badań psychologicznych kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę
na stanowisku kierowcy podmiotem odwoławczym stał się uprawniony psycholog,
prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres co najmniej 5 lat.
Przez wiele lat przy ITS istniał Zespół Doradczy Psychologów (ZDP). Był to organ
społeczny składający się z wybitnych specjalistów psychologów transportu drogowego,
reprezentatywnych dla całego środowiska tej specjalności.
ZDP stanowił ciało doradcze Dyrektora ITS w dziedzinie psychologii transportu
drogowego, a jego zadaniem było przygotowanie i przedstawienie Dyrektorowi propozycji
działań, zmierzających do ścisłej współpracy ITS ze środowiskiem psychologów
transportu drogowego w celu wspólnego poprawiania systemu bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
Członkowie ZDP byli powoływani przez Dyrektora ITS na okres 3 lat.
Przedmiotem prac Zespołu były z reguły:
1. Regulacje prawne psychologicznych badań kierowców.
Zespół opracowywał projekt rozporządzenia w sprawie psychologicznych badań
kierujących pojazdami. Projekt został przekazany Ministrowi Zdrowia zobowiązanemu
do wydania przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo o ruchu drogowym i Prawo
w transporcie drogowym.
2. Dalsze prace nad „Metodyką psychologicznych badań kierowców”.
W związku z wprowadzeniem obowiązkowych badań psychologicznych nowych grup
kierowców (jeżdżący w stanie nietrzeźwości, przekraczający limit punktów karnych,
kandydaci na instruktorów i egzaminatorów) istniała konieczność opracowania
metodyk szczegółowych w formie aneksów (suplementów) do istniejącej „Metodyki...”
Członkowie Zespołu będący współautorami metodyki aktualnie obowiązującej
deklarowali włączenie się do tych prac.
3. Problematyka atestacji aparatury do psychologicznych badań kierowców.
Aparatura badawcza wykorzystywana do badań, jak również aparatura oferowana
aktualnie przez producentów nie spełnia kryteriów tzw. „dobroci psychometrycznej”,
głównie trafności i rzetelności. Zachodzi pilna konieczność opracowania kryteriów
i procedury psychometrycznej weryfikacji aparatury.
4. Możliwości powrotu do centralnego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego
przeprowadzania badań psychologicznych.
Przekazanie uprawnień do nadzoru w ręce wojewodów spowodowało, że w praktyce
nadzór ten w ogóle nie istniał. Prowadziło to do znanych w środowisku
nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań i orzecznictwie. Konieczne wydawało się
nawiązanie współpracy z pełnomocnikami wojewodów (tam gdzie byli). A postulatem
było, aby pełnomocnicy zgłaszali do ITS przypadki działań niezgodnych z przepisami
czy etyką zawodową.
5. Konieczność szerszego wyjścia merytorycznego ITS do środowiska psychologów –
praktyków np. poprzez organizowanie konferencji naukowych, spotkań roboczych,
szkoleń psychologów.
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Postulatem było ponowne rozpatrzenie, podjętej kilka lat wcześniej idei patronatu ITS
nad pracowniami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania psychologicznych
badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów na terenie kraju.
6. Konieczność podjęcia starań w kierunku zagwarantowania (poprzez odpowiednie
zapisy w ustawach i rozporządzeniach) roli ITS jako jednostki naukowo-badawczej
odpowiedzialnej za:
 opracowywanie metodyki badań psychologicznych i opiniowanie pracowni,
 szkolenie psychologów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia badań,
 studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu.
Część z powyższych postulatów udało się zrealizować, cześć jest w toku realizacji,
niektóre niestety są nadal aktualne.
Od początku swojej działalności naukowo-badawczej ITS był jedynym ośrodkiem,
w którym prowadzone były systematyczne prace stanowiące podstawę do opracowywania
metodyki psychologicznych badań kierowców, czy to ogólnej czy szczegółowej.
W Zakładzie Psychologii ITS powstały:
ITS

MGTiOŚ

ITS

Metodyka i Technika Badań
Psychofizjologicznej
Przydatności Zawodowej
Kierowców
Pojazdów Mechanicznych

Zasady metodyczne wstępnych,
okresowych i powypadkowych
badań psychologicznych
kandydatów na kierowców
i kierowców

Metodyka
Psychologicznych
Badań Kierowców
(red.) Halina Pawlikowska

Halina Pawlikowska
Janina Karczewska

1964 rok

1973 rok

1979 rok

ITS

ITS

ITS

Metodyka
Psychologicznych
Badań Kierowców

Metodyka
Psychologicznych
Badań Kierowców. Wersja
znowelizowana

Cechy psychiczne
predysponujące do
wykonywania czynności
instruktora i egzaminatora.
Metodyka badań

(red.) Stanisław Masłowski

(red.) Tadeusz Rotter

Ewa Tokarczyk

2000 rok

2003 rok

2009 rok

Najnowsze (2012) opracowanie psychologów Zakładu Psychologii Transportu
Fizjologii to „Psychologiczne badania kierujących pojazdami - Vademecum psychologa
transportu” - praca zbiorowa pod redakcją dr Ewy Tokarczyk.
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Fot. 2. Opracowanie pt. „Psychologiczne badania kierujących
pojazdami. Vademecum psychologa transportu”.
Źródło: zbiory własne ITS

Fig. 2. The paper entitled: "Psychological studies of the drivers.
Vademecum of the transport psychologist"

Aktualnie – w myśl delegacji ustawowej z Art. 90 ust 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku o kierujących pojazdami – minister właściwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze
rozporządzenia m.in.:
1. szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych
w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych,
2. metodykę przeprowadzania badań psychologicznych.
Obecnie nie ma jeszcze rozporządzenia realizującego powyższą delegację.
Novum w wyżej cytowanym przepisie jest to, iż minister ma, właśnie w drodze
rozporządzenia, określić również metodykę przeprowadzania badań psychologicznych.
Jeżeli tak, oznacza to iż metodyka będzie stanowiła najprawdopodobniej załącznik do
rozporządzenia. Z tego z kolei wynika, że nie może to być obszerne i szczegółowe
opracowanie a jedynie wskazanie ogólnych zasad i warunków przeprowadzania badań.
Takie stanowisko jest również zgodne z najnowszymi trendami w zakresie określania
podstaw metodycznych różnego rodzaju badań.
Ogólne określenie zasad metodyki w miejsce metodyki bardzo szczegółowej oznacza
dużą swobodę dla psychologa, ale równocześnie nakłada na niego większą
odpowiedzialność i większe wymagania w zakresie umiejętności diagnostycznych, w tym
wykorzystywania narzędzi do diagnozy psychologicznej, prawidłowego opisu,
wnioskowania diagnostycznego i orzekania.
Vademecum psychologa transportu opracowane w ITS nie stanowi metodyki
psychologicznych badań kierujących pojazdami lecz ma być pomocą dla psychologów
w poruszaniu się w problematyce diagnozy w zakresie psychologii transportu, w tym
w problematyce testów psychologicznych wykorzystywanych do celów orzeczniczych.
Tematy jakie poruszane były w trakcie tych kilkudziesięciu lat pracy mieszczą się
w następujących obszarach:
I. Opracowywanie metod i narzędzi badawczych
 Specjalistyczne metody psychologicznych badan kierowców – sprawców wypadków
drogowych (2003r.),
 Walidacja metod psychologicznych badań kandydatów na instruktorów
i egzaminatorów (2004r.),
 Metodyka psychologicznych badań kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości (2005r.),
 Weryfikacja narzędzi do psychologicznych badań kierowców zatrzymanych za
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (2006r.),
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 Dobór wybranych metod Wiedeńskiego Systemu Testów do psychologicznych badań
kierowców (2006r.),
 Metodyka psychologicznych badań kierowców, którzy przekroczyli limit punktów
karnych (2007r.),
 Walidacja metod psychologicznych badań kandydatów na instruktorów
i egzaminatorów (2007r.).
II. Opracowywanie materiałów do certyfikacji osób i urządzeń
 Opracowanie programów szkoleń dla psychologów w zakresie psychologii transportu
drogowego (2000r.),
 Opracowanie programu certyfikacji: Realizator programu psychoedukacyjnego
„Bezpieczny kierowca”(2004r.),
 Opracowanie założeń oraz procedury psychometrycznej weryfikacji aparatury do
psychologicznych badań kierowców (2004r.),
 Model systemu badań psychologicznych osób kierujących pojazdami (2010r.).
III. Alkohol i kierowca
 Psychologiczne uwarunkowania zjawiska nietrzeźwości wśród warszawskich
kierowców (2005r.),
 Rozmiary zjawiska kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu w Polsce (2006r.),
 Charakterystyka skazanych za pozbawienie wolności za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwości (2007r.),
 Działania na rzecz zmniejszenia rozmiarów zjawiska nietrzeźwości wśród kierujących
pojazdami w Polsce (2008r.).
IV. Zachowania ryzykowne w ruchu drogowym
 Psychologiczne uwarunkowania agresji w ruchu drogowym (2005r.),
 Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych w ruchu drogowym (2011r.).
V. Badania psychologiczne/Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 Koncepcja psychologicznych badań kierowców w systemie bezpieczeństwa ruchu
drogowego (1998r.),
 Funkcja psychoedukacyjna psychologicznych badań kierowców (1999r.),
 Temperamentalne uwarunkowania adaptacji kierowców do wymagań pracy zmianowej
(2001-2002r.),
 Zasady standaryzacji i normalizacji wyników psychologicznych badań kierowców
(2002r.),
 Prawo jazdy z osobą towarzyszącą. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne (2007r.).
VI. Ekologia a prowadzenie pojazdu
 Wiedza, postawy i zachowanie kierowców a ochrona środowiska (2011r.).
VII. Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w wypadku drogowym
 System pomocy ofiarom wypadków drogowych w Polsce (2009r.),
 Psychospołeczne funkcjonowanie ofiar wypadków drogowych w Polsce – diagnoza
potrzeb (2010r.).
ITS w roli eksperta
Instytut Transportu Samochodowego – w tym Zakład Psychologii – łącząc szeroką
wiedzę teoretyczną (naukową) z praktyką oraz mając na bieżąco kontakt ze środowiskiem
psychologów praktyków z całego kraju był (i jest nadal) cenionym ekspertem w zakresie
psychologicznych aspektów systemu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
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i psychologicznych badań kierujących pojazdami. Psychologowie ITS brali udział
w tworzeniu aktów prawnych stanowiących podstawę działań profilaktycznych i badań,
przygotowywali materiały dla organów decyzyjnych, jak i opiniotwórczych (np. Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP).
Przejście w teraźniejszość

Fot. 3. Dawna pracownia badań Zakładu Psychologii Transportu Drogowego (2001-2009)
źródło: zbiory własne ITS
Fig. 3. Former Laboratory of the Road Transport Psychology Department, (2001-2009)
Source: ITS own collection
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Fot.4. Obecna pracownia badań w Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii ITS (2012)
Fig. 4. Present laboratory of the ITS’s Transport Psychology and Physiology Department (2012)
źródło: zbiory własne ITS

Od 2011 roku Zakład Psychologii Transportu Drogowego funkcjonuje pod nową nazwą
jako Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii. Reorganizacja doprowadziła do
powstania jednego z najnowocześniejszych w Europie laboratorium badawczego
wyposażonego w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. dwustanowiskowy
Wiedeński System Testów z rozszerzoną baterią testów), umożliwiający prowadzenie
badań zgodnie ze standardami europejskimi.
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Prócz standardowej aparatury (miernik czasu reakcji, wirometr, sterometr, ciemnia
kabinowa) ITS dysponuje urządzeniem o nazwie symulator pracy w stresie oraz
urządzeniem do zaawansowanego badania narządu wzrokowego z funkcją kontrastomierza
(Functional Vision Analyzer), służący do badania widzenia kontrastu, którego zaburzenie
objawiać się może w warunkach nocnych pod postacią tzw. „kurzej ślepoty”. Aparat
posiada możliwość badania steropsji oraz określania progu wrażliwości receptora
wzrokowego z użyciem pierścienia Landolta.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej psychologii, ZPT posiada również:
aparaturę do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy (EKG, aparat do
GSR, aparat do badania oddechu i elektromiografu - EMG) z zakresu obciążenia
emocjonalnego, poziomu stresu, stopnia pobudzenia organizmu, czujności, napięcia
emocjonalnego i zmęczenia organizmu, oraz aparat EEG z modułem biofeedback, który
daje możliwość rejestracji czynności mózgowej kierowcy podczas wykonywania
czynności związanej z prowadzeniem pojazdu.
W tym zakresie prowadzone są badania wspólnie z Centrum Zarządzania i Telematyki
Transportu ITS.
Obecne działania Zakładu skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu
psychologicznych badań dla różnych grup kierowców (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.
poszerzyła zakres badań o nowe grupy badanych).
Ponadto, w ramach swojej działalności, Zakład współuczestniczy w organizacji studiów
podyplomowych „Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Psychologowie Zakładu Psychologii włączają się również w nowe zadania, jakie stawia
psychologom Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dnia 5 stycznia
2011 roku, a mianowicie działania edukacyjne (kandydaci na kierowców, kandydaci na
instruktorów i egzaminatorów, czynni zawodowo egzaminatorzy, kierujący pojazdami
uprzywilejowanymi) i reedukacyjne (dla osób, które w okresie próbnym popełniły
2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, dla kierowców, którzy
przekroczyli limit 24 punktów karnych, osób zatrzymanych za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka działającego
podobnie do alkoholu). ITS włącza się w nie poprzez przygotowywanie materiałów
szkoleniowych i programów tychże szkoleń.
Działania profilaktyczne, w jakie zaangażowani są psychologowie ITS to również
kampanie społeczne. Instytut Transportu Samochodowego jako lider w dziedzinie
bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowoczesnych rozwiązań z sektora transportu
samochodowego, we współpracy z firmą Ford prowadził akcję społeczną „Nie kieruję się
stresem”, której celem było zwrócenie uwagi na stres, towarzyszący kierowcom podczas
jazdy samochodem i niekorzystnie wpływający na bezpieczeństwo na drodze.
Kampania „Alkohol to odpowiedzialność – pij rozważnie” prowadzona jest przez
producenta alkoholi firmę Diageo wraz z partnerami kampanii w tym siecią sklepów Real
i Fundację Krzyś. Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu
Samochodowego pełnił rolę eksperta merytorycznego Kampanii.
Organizatorzy w sposób szczególny wychodzą naprzeciw problemowi braku
asertywności, a co za tym idzie nieodpowiedzialnego picia alkoholu. Wraz z ekspertami
i partnerami edukują i przypominają, jak ważna jest konsekwentna postawa w sytuacjach
związanych z piciem alkoholu. Planują przeszkolić z zakresu asertywności jak najwięcej
osób za pomocą testu i szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej
www.pijrozwaznie.pl., którego współtwórcami byli eksperci Zakładu Psychologii
Transportu i Fizjologii ITS. Diageo i partnerzy kontynuują także rozpoczętą w ubiegłym
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roku akcję zbierania podpisów pod deklaracją „Prowadzę. Nie piję.”. W sumie deklaracje
podpisało już 75.000 osób.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu Zakład rozszerza swoje działania
o pomoc kandydatom na kierowców, którzy poprzez stres, jaki towarzyszy im w trakcie
zdawania egzaminu na prawo jazdy nie radzą sobie z nim.
Mając na uwadze fakt, iż pomimo tego, że stres przed, jak i podczas samego egzaminu,
jest zjawiskiem naturalnym, a jego siła zależy w znacznej mierze od nas samych, głównie
od tego jak oceniamy możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją stresową. Zakład
Psychologii Transportu i Fizjologii ITS prowadzi specjalne sesje dla kandydatów na
kierowców, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków stresu egzaminacyjnego.
Dla tej grupy osób przewidywane są również konsultacje psychologiczne z zakresu oceny
ich sprawności. Konsultacja taka daje nie tylko wiedzę o mocnych i słabych stronach
zainteresowanych, ale pozwala również na podniesienie komfortu jazdy w przyszłości.
Kolejną grupą osób, dla których dedykowane są konsultacje w ZPT ITS stanowią starsi
kierowcy (50+). Badaniami objęte są takie funkcje jak: uwaga – koncentracja, podzielność,
przerzutność, czas reakcji, ocena odległości, ocena prędkości, widzenie zmierzchowe.
Zakład od wielu już lat prowadzi i sam uczestniczy w seminariach, szkoleniach
i konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych) z zakresu brd.
Przed nami przyszłość
W systemie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ważną rolę przypisuje
się psychologicznym badaniom kierujących pojazdami. Aby badania spełniały, zgodnie
z możliwościami i oczekiwaniami, funkcję profilaktyczną muszą być prowadzone na
wysokim poziomie merytorycznym i orzeczniczym. Wymaga to z jednej strony należytego
przygotowania merytorycznego kadry psychologów uprawnionych do orzecznictwa,
z drugiej stałego podnoszenia poziomu przeprowadzonych przez nich badań. Przedmiotem
stałej troski środowiska psychologów transportu jest jakość wykonywanych badań
psychologicznych oraz poziom orzecznictwa. Stąd opracowanie i wdrożenie w ITS
programów certyfikacji personelu dla psychologów – realizatorów programów
reedukacyjnych dla kierowców (np. kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości), oraz
„Specjalisty ds. psychologicznych badań kierujących pojazdami w transporcie
samochodowym”.
Wychodząc naprzeciw formułowanym od czasu decentralizacji kontroli i nadzoru
postulatom zmierzającym jednak do pewnej formy centralnego – głównie merytorycznego
– wspierania psychologów i badań w kraju, podejmowane są prace w kierunku objęcia
pracowni uprawnionych do badań psychologicznych kierowców dobrowolnym patronatem
przez Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii ITS. Taka forma daje psychologom
poczucie merytorycznego bezpieczeństwa, możliwość stałego doskonalenia zawodowego.
Stanowi też formę ujednolicenia orzecznictwa w skali kraju. Zakładowi Psychologii ITS
daje możliwości np. pozyskania materiałów do analiz naukowych.
ITS jest liderem zintegrowanego zespołu pod nazwą „Porozumienie Dla Mobilności”,
którego celem jest zwrócenie uwagi na mobilność osób niepełnosprawnych. Chodzi
zarówno o badania psychologiczne określające poziom niepełnosprawności i możliwość
kierowania pojazdem, o perspektywę uzyskania przez osoby niepełnosprawne uprawnień
do kierowania pojazdami, jak i psychologiczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia, jak
i egzaminu.
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Mając na uwadze to, że u około jednej czwartej osób, które uczestniczyły w wypadku
drogowym występują różnego rodzaju trudności natury psychicznej utrzymujące się
czasem nawet przez wiele miesięcy, Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii rozpoczął
prace nad uruchomieniem w ITS profesjonalnej pomocy dla osób poszkodowanych
(sprawcy, ofiary) w wypadkach komunikacyjnych. Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub
życia własnego, zagrożenie lub utrata bliskiej osoby w wypadku drogowym, to jedno
z najczęstszych doświadczeń traumatycznych. Ogromna liczba wypadków drogowych
wskazuje na fakt, iż pomocy psychologicznej może potrzebować wiele takich osób. W ITS
oferowana będzie pomoc interwencyjna (wraz z elementami terapii PTSD - Zespołu Stresu
Pourazowego) dla osób potrzebujących, zapobiegająca rozwojowi zaburzeń
powypadkowych.
Wskazane wyżej kierunki prac to nowe obszary. Równocześnie w Zakładzie
kontynuowane i podejmowane będą prace naukowo-badawcze nad funkcjonowaniem
człowieka w zmieniającej się stale sytuacji ruchu drogowego, w tym prace nad metodyką
badań grup kierowców pracujących w szczególnych warunkach, którzy tym samym dla
prawidłowego funkcjonowania muszą posiadać specjalne predyspozycje (np. kierujący
pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu).
Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii w ramach prowadzonej działalności
współpracuje z wieloma podmiotami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa
ruchu drogowego (Policja, Fundacje, Stowarzyszenia) oraz jednostkami naukowymi
prowadzącymi prace badawcze nad funkcjonowaniem kierowców w ruchu drogowym
(m.in. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowa Akademia Techniczna i wiele
innych). Współpraca w ramach tworzonych konsorcjów zaowocowała wieloma wspólnymi
projektami i badaniami.
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