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Etyka i edukacja a bezpieczeñstwo ruchu drogowego

Problematyka edukacji dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego (BRD) nabiera coraz wiêkszego
znaczenia ze wzglêdu na utrzymywanie siê wysokiej liczby wypadków drogowych. Osobie szkolonej (uczniowi) razem z wiedz¹ winny byæ przekazywane zasady etyki. Po³¹czenie wiedzy i etyki
powinno doprowadziæ do ukszta³towania bezpiecznej i ¿yczliwej postawy wobec innych uczestników ruchu drogowego. Chodzi zatem o przypomnienie (a mo¿e ponowne wprowadzenie) zasad
etycznych w przedsiêbiorczych dzia³aniach na rzecz BRD. W tym celu przypomnijmy definicje
przedsiêbiorczoci w BRD oraz etyki.
Przedsiêbiorczoæ w bezpieczeñstwie ruchu drogowego to wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
jego poprawy (O¿d¿yñski 2006). Chodzi jednak o takie dzia³ania, które s¹ zgodne z przyjêtymi
normami etycznymi.
Etyka (z greckiego éthikós  zwyczajny; éthos  obyczaj, zwyczaj):
 jest to ogó³ ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowoci spo³ecznej lub konkretny ich
system, tzn. moralnoæ,
 s¹ to oceny, normy, zasady i idea³y okrelaj¹ce pogl¹dy, zachowania i dzia³ania uwa¿ane za
w³aciwe (opracowanie na podstawie: Smolski R., Smolski M., Stadtmüller 1999).
Z powy¿szych twierdzeñ wynika, ¿e pod pojêciem etyki dzia³añ przedsiêbiorczych w bezpieczeñstwie ruchu drogowego nale¿y rozumieæ te dzia³ania, które s¹ zgodne z przyjêtym zespo³em
norm, ocen moralnych i zasad prowadz¹cych do zachowania bezpieczeñstwa wszystkich jego
uczestników.
Dzia³ania przedsiêbiorcze w edukacji dla BRD prowadzone s¹ przez okrelon¹ grupê zawodow¹, tzn. nauczycieli wychowania komunikacyjnego, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
Tote¿ ogólne pojêcie etyki nale¿y zast¹piæ wê¿szym pojêciem etyki zawodowej. Popularna Encyklopedia Powszechna z 1999 r. definiuje to pojêcie nastêpuj¹co:
Etyka zawodowa, deontologia, zbiór norm moralnych okrelaj¹cych postêpowanie przedstawicieli danego zawodu. Etyka zawodowa przybiera czêsto formê kodeksu etycznego danego
zawodu, opisuj¹cego akceptowany spo³ecznie idea³. Ta definicja zawiera specyficzne, kierunkowo pog³êbione wymagania bêd¹ce kryterium wykonywania okrelonego zawodu. Tak rozumiana etyka zawodowa nie reprezentuje moralnoci odmiennej od funkcjonuj¹cej w danym
spo³eczeñstwie. Stanowi formê wyrazu jej praktycznego zastosowania. Etyka obejmuje szereg
obszarów maj¹cych istotny wp³yw na BRD: obszar edukacji, obszar rodków transportu (produkcja i serwis pojazdów), obszar drogi i jej infrastruktury oraz obszar ekonomii. W artykule
zostan¹ omówione dzia³ania etyczne w obszarach edukacji i rodków transportu.
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W obszarze edukacji za postawê etyczn¹ kandydata na kierowcê odpowiedzialni s¹ nauczyciel wychowania komunikacyjnego i instruktor. Dlatego od instruktora wymaga siê wiedzy i umiejêtnoci nauczania, taktu i odpowiedzialnoci za kszta³towanie w³aciwej postawy osoby szkolonej
jako uczestnika ruchu drogowego, od instruktora i egzaminatora za wymaga siê poczucia odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje s³u¿¹ce dobrze przysz³ym kierowcom. Oczekuje siê zatem
postêpowania zgodnego z ogólnie przyjêtymi normami etycznymi. Lekcewa¿enie lub niedba³e
przekazywanie wiedzy i norm etycznych z zakresu BRD prowadzi zwykle do zwiêkszenia liczby
wypadków.
Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce
W 2006 r. w Polsce mia³o miejsce prawie 47 tys. wypadków drogowych, w których zginê³y
5243 osoby, 59 123 osób zosta³o rannych, ofiarami sta³y siê zatem 64 364 osoby (tab. 1).
Tab. 1. Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 r.

2006
Wypadki
Zabici
Ranni

2005
46 876
5243
59 123

Ró¿nica
48 100
5444
61 191

-1224 (-2,6%)
-201 (-3,7%)
-2068 (-3,4%)

ród³o: Sprawozdanie Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz dzia³ania realizowane w tym zakresie w 2006 r.
http://www.krbrd.gov.pl/krajowa%20rada%20brd/sprawozdania/2006/2006.htm, lipiec 2007 r.

Oznacza to drugie miejsce Polski w Unii Europejskiej, za W³ochami, ale to kraj maj¹cy 70 mln
ludnoci i bardziej zmotoryzowany. W Hiszpanii, porównywalnej z Polsk¹ pod wzglêdem liczby
ludnoci, zginê³o w tym czasie 3699 osób. Co pi¹ty kierowca w Polsce nie zapina pasów bezpieczeñstwa, a co dziesi¹ty wypadek spowodowany jest przez pijanego kierowcê. Niestety, liczba
pijanych kierowców ci¹gle wzrasta  w 2006 r. policja zatrzyma³a a¿ 200 tys. pijanych kierowców.
Bezpieczeñstwo na polskich drogach poprawia siê zbyt wolno  liczba zabitych w ostatnich
latach spad³a o 3,7% (we Francji od 2001 r.  o 42%). Powolny wzrost bezpieczeñstwa zosta³
nagle zahamowany. Miêdzynarodowa Federacja Samochodowa og³osi³a, ¿e w ci¹gu pierwszych
szeciu miesiêcy 2007 r. liczba wypadków ze skutkiem miertelnym w Polsce wzros³a a¿ o 17,4%.
Z danych policji wynika, ¿e od stycznia do sierpnia zginê³y 3452 osoby, o 440 wiêcej ni¿ rok
wczeniej. Pod wzglêdem bezpieczeñstwa ruchu drogowego znalelimy siê wiêc na ostatnim
miejscu wród nowych cz³onków Unii Europejskiej (Czechy  wzrost o 17%, S³owenia  wzrost
o 12%). Najtragiczniejsze statystyki w ca³ej Unii maj¹ Dania i Finlandia, gdzie liczba miertelnych
wypadków wzros³a o ponad 40%. Wród przyczyn eksperci wymieniaj¹ przede wszystkim...
dobr¹ pogodê. Pozosta³e przyczyny to:
 niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, jak:
 nadmierna prêdkoæ,
 nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 brak poszanowania praw innych uczestników ruchu;
 nieefektywny system bezpieczeñstwa ruchu drogowego w zakresie:
 edukacji,
 szkolenia i egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców,
 nadzoru nad ruchem drogowym,
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 wymiaru sprawiedliwoci,
 ratownictwa na drogach,
 pomocy ofiarom wypadków.
Charakterystyczne dla Polski s¹: wci¹¿ s³abo rozwiniêta infrastruktura dróg, z³y stan techniczny pojazdów i bardzo wysoki wskanik zabitych na 100 wypadków (rednio 1213 osób, ale np.
w woj. podlaskim a¿ 18). W krajach europejskich m³odzi kierowcy stanowi¹ 10% populacji, ale a¿
25% ofiar wypadków. Te liczby  oraz ogromne spo³eczne, ekonomiczne i ludzkie konsekwencje,
jakie reprezentuj¹  wymagaj¹ nadania temu problemowi odpowiedniego priorytetu i podejmowania intensywnych dzia³añ w dziedzinie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Do najwa¿niejszych nale¿¹ dzia³ania w dziedzinie edukacji kierowców, zw³aszcza m³odych. Powinny
one zostaæ wsparte etyk¹.
Etyka w dzia³aniach edukacyjnych na rzecz bezpieczeñstwa ruchu drogowego
Do priorytetów w dziedzinie edukacji nale¿¹ dzia³ania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze. Wa¿n¹ misj¹ edukacji jest kszta³cenie bezpiecznych postaw oraz odpowiedzialnoci w przestrzeganiu prawa, w tym prawa o ruchu drogowym. Powinno siê ni¹ obj¹æ jednoczenie ca³¹
populacjê dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e rodziców, opiekunów i nauczycieli. Najwiêkszy wp³yw na
kszta³towanie postaw, w tym postawy w BRD, maj¹ dom rodzinny i rodowisko, nastêpnie
instruktor nauki jazdy w OSK oraz egzaminator w wojewódzkim orodku ruchu drogowego. Nie
bez znaczenia s¹ normy ukryte w konstrukcji pojazdu i jego póniejszym serwisowaniu.
Etyczny instruktor nauki jazdy
Instruktor nauki jazdy to trudny i niebezpieczny zawód nauczycielski. Sk³adaj¹ siê nañ: odpowiedzialnoæ prawna i odpowiedzialnoæ moralna za postêpowanie zgodne z normami spo³ecznymi i etyk¹ zawodow¹. Instruktor jako nauczyciel dysponuje wieloma rodkami oddzia³ywania,
z których najwa¿niejszym jest postêpowanie osobiste i w³asny wzorzec. Nauczyciel powinien mieæ
bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie nauczanego przedmiotu, rozleg³¹ wiedzê
ogóln¹ oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczno-metodyczne i powinien byæ wzorem
g³oszonych wartoci. Jednoczenie musi on pamiêtaæ, ¿e znajduje siê pod ustawiczn¹ kontrol¹
swoich uczniów, a ka¿de jego potkniêcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Od kompetencji zawodowych nauczyciela i od stosunku uczniów do nauczyciela, od jego autorytetu,
zale¿¹ efekty pracy wychowawczo-dydaktycznej. Autorytet nauczyciela powinien byæ uznany,
wybrany i zaakceptowany przez wychowanków ze wzglêdu na jego wiedzê, kompetencje, a przede
wszystkim cechy moralne. Nauczyciel powinien respektowaæ trudnoci pojawiaj¹ce siê w procesie szkolenia, wyra¿aj¹ce siê oporami, zmêczeniem, zniechêceniem, i powinien szanowaæ prywatnoæ osoby szkolonej. Dlatego instruktor w swojej pracy powinien uwzglêdniæ skromnoæ,
dyskrecjê, poczucie odpowiedzialnoci. Miar¹ etyki w wychowaniu jest odpowiedzialnoæ za
ucznia  osobê szkolon¹, za jego rozwój i dobro, i w konsekwencji  za jego dojrza³oæ, w tym
dojrza³oæ do wiadomego uczestnictwa w ruchu drogowym jako kierowcy. Wychowanie bowiem, tak¿e wychowanie dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, ju¿ z samej istoty jest dzia³alnoci¹ etyczn¹, w przeciwnym wypadku przestaje byæ wychowaniem. Mówi¹c o etyce zawodu
nauczyciela, nie mo¿na pomin¹æ norm moralnych reguluj¹cych wspó³pracê i wspó³¿ycie w zespo³ach nauczycielskich. Warunkiem powodzenia w pracy wychowawczej jest utrzymanie w³aciwej atmosfery w gronie nauczycielskim. Wa¿na jest dba³oæ o autorytet zawodu, aby jego
dobra s³awa, któr¹ podtrzymujemy na zewn¹trz, znajdowa³a pokrycie w rzeczywistoci, a miêdzy nauczycielami panowa³y szacunek i ¿yczliwoæ. Konflikty szybko przenikaj¹ do m³odzie¿y
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i rodowiska, obni¿aj¹c presti¿ zespo³u nauczycielskiego i efekty jego pracy. Ka¿dy nauczyciel
powinien mieæ wiadomoæ w³asnych niedoci¹gniêæ, u³omnoci, wad zawodowych.
Proces kszta³cenia koñczy siê zwykle egzaminem sprawdzaj¹cym efekty pracy nauczyciela
z uczniem.
Etyczny egzaminator kandydatów na kierowców
Egzaminator to, podobnie jak instruktor nauki jazdy, nauczyciel-wychowawca. Mo¿na zatem
stwierdziæ, ¿e wymagania etyczne zawodu nauczyciela dotycz¹ tak¿e egzaminatora. Jednak realizacja zadañ wychowawczych egzaminatora odbywa siê inaczej ni¿ realizacja zadañ wychowawczych instruktora nauki jazdy. Zadania te s¹ realizowane w trakcie egzaminu pañstwowego.
Egzaminator i zdaj¹cy spotykaj¹ siê po raz pierwszy na egzaminie praktycznym (czêæ teoretyczna bywa czasem prowadzona przez innego egzaminatora). W czasie egzaminu trwaj¹cego oko³o
40 minut egzaminator musi oceniæ technikê jazdy, wiedzê i umiejêtnoæ praktycznego jej zastosowania w ruchu drogowym oraz ogólne predyspozycje kandydata na kierowcê. Egzaminator jako
nauczyciel musi mieæ dobr¹ znajomoæ zagadnieñ psychologii i dydaktyki, dobre przygotowanie
merytoryczne w zakresie przeprowadzanych egzaminów oraz rozleg³¹ wiedzê ogóln¹ i, podobnie
jak instruktor, byæ wzorem g³oszonych wartoci. Egzaminator jako nauczyciel dysponuje wieloma rodkami oddzia³ywania, z których najwa¿niejszymi s¹ postêpowanie i w³asny wzorzec.
Kompetencje zawodowe, postêpowanie oraz w³asny wzorzec tworz¹ wizerunek, od którego
zale¿¹ efekty pracy. Tak rozumiane pojêcie etyki zawodowej mo¿na okreliæ jako etykê w bezpieczeñstwie ruchu drogowego. Etykê mo¿na równie¿ rozumieæ jako rzetelne oraz uczciwe
wykonywanie zadañ przez wszystkie podmioty, zgodnie z ogólnie przyjêtym zespo³em norm
i ocen moralnych okrelaj¹cych postêpowanie przedstawicieli danego zawodu. Dzia³ania te zmierzaj¹ do poprawy BRD.
Stowarzyszenia
Nie od dzi wiadomo, ¿e samotna promocja zachowañ etycznych odnosi niewielki skutek.
Zwyciêsk¹ walkê o etykê mo¿na próbowaæ stoczyæ jedynie wtedy, kiedy jest mo¿liwe oparcie jej
na zorganizowanej strukturze  stowarzyszeniu lub organizacji zawodowej. Z tego powodu
instruktorzy i egzaminatorzy tworz¹ liczne stowarzyszenia o zasiêgu lokalnym i krajowym. Przyk³adem mo¿e byæ p³ockie Stowarzyszenie W³acicieli i Instruktorów Orodków Szkolenia ZRYW.
Jest to stowarzyszenie o zasiêgu lokalnym, nale¿¹ce jednoczenie do Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Szkó³ Kierowców, daj¹cej mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ na forach krajowym i miêdzynarodowym. Przynale¿noæ do grupy o preferowanych pozytywnych wzorcach postaw
i zachowañ powinna byæ ród³em korzyci psychicznych (poczucie w³asnej wartoci, poczucie
bezpieczeñstwa), spo³ecznych (awans w ocenie spo³ecznej  zaufanie, domniemanie kompetencji), zawodowych (wymiana dowiadczeñ, informacji, lobbing, szkolenia), materialnych (certyfikat kompetencji, zni¿ki, odpisy podatkowe). Niestety, pewnych postaw i zachowañ nieetycznych
nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ za pomoc¹ wy³¹cznie narzêdzi prawnych. Zagadnienia etyczne wchodz¹ znacznie g³êbiej w sferê moralnoci ni¿ mo¿e to zrobiæ prawo w swoim jêzyku,
operuj¹cym ci¹giem pojêæ: hipoteza  dyspozycja  sankcja. Na marginesie: tak¿e przestêpczoæ
jest uznawana za zjawisko niemo¿liwe do ca³kowitej eliminacji. Na przyk³ad, jednym z przejawów
zachowañ nieetycznych jest korupcja. Mo¿na z ni¹ walczyæ, stosuj¹c trzy po³¹czone sposoby:
pierwszy to dobre, szczelne prawo, sprawny i skuteczny aparat cigania oraz niezawis³e, dobrze funkcjonuj¹ce s¹downictwo; drugi to jasne, proste i jednoznaczne procedury, jasnoæ
struktur, system doboru kadr, doskonalenia, szkolenia, awansowania, cie¿ki kariery, system
kontroli wewnêtrznej; trzeci to dobry przyk³ad elit i rodziców, wychowywanie z równoczesnym
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kszta³ceniem w szko³ach, jednoznacznie wyra¿any przez liderów ¿ycia publicznego pogl¹d, ¿e korupcja jest z³em, na które nie ma i nie bêdzie zgody (Baster 2007). Dlatego stowarzyszenia powinny
odgrywaæ istotn¹ rolê w kszta³towaniu postaw etycznych instruktorów i egzaminatorów. Zale¿y to
jednak od charakteru i zasiêgu organizacji i jej miejsca w otoczeniu ¿ycia publicznego.
Etyka rodków transportu
W tej dziedzinie nale¿y wyró¿niæ kategorie: etyka producenta pojazdów samochodowych
oraz etyka serwisu.
Etyka producenta pojazdów samochodowych
Wspó³czesne samochody s¹ efektem ponad 100 lat dociekañ twórczych i osi¹gniêæ tysiêcy,
czêsto genialnych, in¿ynierów i wynalazców oraz badañ prowadzonych przez setki zespo³ów
naukowych. W efekcie powsta³ produkt prawie doskona³y pod wzglêdem technicznym. Jednak
nie mo¿na rozpatrywaæ jakoci konstrukcji samochodu w oderwaniu od skutków jego u¿ytkowania, zw³aszcza ¿e maj¹ one ogromny wp³yw na cz³owieka i rodowisko. Jednym z istotnych
zagadnieñ zwi¹zanych z cz³owiekiem jest jego bezpieczeñstwo w czasie u¿ytkowania samochodu. Powszechnie znane s¹ zatrwa¿aj¹ce dane mówi¹ce o ilociowych i jakociowych skutkach
wypadków drogowych. Prawdopodobnie nikogo nie trzeba d³ugo przekonywaæ o wa¿noci
problematyki bezpieczeñstwa ruchu drogowego i koniecznoci budowania samochodów bezpiecznych.
Ruch samochodu charakteryzuj¹ sta³e i zmienne parametry: prêdkoæ i kierunek jazdy. O parametrach ruchu decyduje zespó³ wzajemnie powi¹zanych czynników tworz¹cych system: kierowca
(K)  samochód (S)  otoczenie (O).
Ryc. 1. Uk³ad: kierowca  samochód  otoczenie

OTOCZENIE

KIEROWCA

SAMOCHÓD

ród³o: opracowanie autora na podstawie W. Si³ka 2002.

W odniesieniu do pojazdu bezpieczeñstwo okrela siê jako (wed³ug: autoEXPERT, 1/2002):
cechê konstrukcji samochodu ocenian¹ wed³ug dwóch podstawowych kryteriów:
 bezpieczeñstwo czynne (zachowanie siê w krytycznych sytuacjach na drodze, skutecznoæ
uk³adu hamulcowego i kierowniczego, pole obserwacji z miejsca kierowcy, jakoæ owietlenia
oraz ³atwoæ obs³ugi elementów steruj¹cych);
 bezpieczeñstwo bierne (zachowanie nadwozia podczas kolizji drogowych, ochrona zbiornika
paliwa przed po¿arem, pasy bezpieczeñstwa, poduszki powietrzne, zag³ówki i inne elementy
wyposa¿enia wnêtrza chroni¹ce podró¿nych podczas wypadku).
Obecnie pojêcie bezpieczny samochód nale¿y rozumieæ znacznie szerzej; do g³ównych
kryteriów bezpieczeñstwa trzeba do³¹czyæ inne wa¿ne kryteria, jak: bezpieczeñstwo ekologiczne,
bezpieczeñstwo powypadkowe, bezpieczeñstwo percepcyjne oraz bezpieczeñstwo prewencyjne i konstrukcyjne (ryc. 2).
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Ryc. 2. Kryteria bezpieczeñstwa samochodu

BEZPIECZNY SAMOCHÓD

BEZPIECZEÑSTWO
POWYPADKOWE

BEZPIECZEÑSTWO
KONSTRUKCYJNE

BEZPIECZEÑSTWO
BIERNE

BEZPIECZEÑSTWO
PREWENCYJNE

BEZPIECZEÑSTWO
PERCEPCYJNE
(postrzegalnoæ,
widocznoæ)

BEZPIECZEÑSTWO
EKOLOGICZNE

BEZPIECZEÑSTWO
CZYNNE

ród³o: opracowanie autora na podstawie Talarczyk 2001; autoEXPERT, 1/2002; Encyklopedia samochodowa.

W przedstawionej wy¿ej krótkiej charakterystyce kryteriów bezpieczeñstwa pojazdu zawarte
s¹ w sposób poredni lub bezporedni normy etyczne poszczególnych grup zawodowych zwi¹zanych z jego produkcj¹. Rozwi¹zania konstrukcyjne w danej grupie pojazdów s¹ takie same,
ró¿ni¹ siê jedynie wygl¹dem, zatem i normy etyczne, na podstawie których powsta³y, s¹ bardzo
podobne. Czo³owi producenci analizuj¹ przyczyny wypadków drogowych, a wyniki analiz s¹
podstaw¹ badañ numerycznych systemów bezpieczeñstwa pojazdu. Na ich z kolei podstawie
opracowywane s¹  w formie dyrektyw  wymagania dotycz¹ce budowy bezpiecznych pojazdów i ich eksploatacji, których celem jest ochrona uczestników ruchu drogowego.
Etyka serwisu
Zapobieganie przyczynom jest bardziej skuteczne od walki ze skutkami. Dotyczy to zarówno
medycyny (profilaktyka przed leczeniem) i prawa (prewencja przed egzekucj¹), jak i wielu innych
dziedzin ¿ycia, tak¿e eksploatacji i naprawy pojazdów. Wagê profilaktyki doceniaj¹ przede wszystkim producenci aut, tworz¹c sieæ stacji serwisowych. W celu zapewnienia wysokiej jakoci
us³ug podejmowane s¹ dzia³ania w kilku kierunkach:
 stosowanie wysokiej jakoci narzêdzi i sprzêtu do kompleksowej diagnostyki, obs³ugi i naprawy pojazdów, zgodnie z przyjêtymi standardami;
 wspó³praca z klientem w zakresie oceny stanu technicznego samochodu, zakresu wykonywanych napraw oraz ich ca³kowitego kosztu;
 cykliczne szkolenia uaktualniaj¹ce i pog³êbiaj¹ce kwalifikacje zawodowe pracowników.
Przedstawione kierunki dzia³añ zawieraj¹ normy etyczne zawodu mechanika pojazdów samochodowych, oparte na ogólnie przyjêtych zasadach etycznych. Te normy, realizowane poprzez
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prawid³owe wykonywanie czynnoci obs³ugowych, pomog¹ zachowaæ poprawny stan techniczny pojazdu, a zatem i bezpieczeñstwo jazdy. Jednak i tu zdarzaj¹ siê zachowania nieetyczne,
do których nale¿y zaliczyæ pobieranie op³at za czynnoci niewykonane podczas przegl¹du lub
naprawy. Niewiadomy tej sytuacji klient porusza siê pojazdem niesprawnym, co nara¿a go na
niebezpieczeñstwo utraty zdrowia, a nawet ¿ycia. Czêæ u¿ytkowników zaniedbuje wykonywanie podstawowych czynnoci obs³ugowych, dokonuj¹c napraw tylko wtedy, gdy pojazd ulegnie uszkodzeniu.
Podsumowanie
Zadajemy sobie pytanie: Czy mo¿na mówiæ o etyce w bezpieczeñstwie ruchu drogowego?
Wród rozmaitych definicji etyki zawsze powtarza siê stwierdzenie o zespole norm i wartoci
moralnych uznanych w danej zbiorowoci. Uczestnicy ruchu drogowego to te¿ zbiorowoæ,
zatem i tu nale¿a³o ustaliæ normy postêpowania. Musz¹ to byæ normy powszechnie akceptowane
i zgodne z ogólnie przyjêtymi normami etycznymi. Taka umowa, zawarta w 1968 r. w Wiedniu
przez wiele pañstw, w tym Polskê, zwana jest Konwencj¹ Wiedeñsk¹ o Ruchu Drogowym. Przyst¹pienie do tego porozumienia wymaga³o zmian wielu dotychczasowych norm etycznych w krajach sygnatariuszach konwencji oraz takiego sformu³owania przyjêtych zasad, by by³y one zgodne
z normami etycznymi uznawanymi w ka¿dym z krajów sygnatariuszy. Konwencja umo¿liwi³a m.in.
ujednolicenie:
 zasad poruszania siê pojazdów i pieszych,
 systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców,
 systemu budowy oraz serwisowania pojazdów,
 systemu budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.
Omówione zmiany uwzglêdniaj¹ normy etyczne obowi¹zuj¹ce w danym kraju bêd¹cym jedn¹
z umawiaj¹cych siê stron, jakkolwiek niektóre z nich musia³y ulec modyfikacji lub ca³kowitej
zmianie. Takim przeobra¿eniom uleg³ np. sposób ubierania siê i zachowania pieszych (coraz
czêciej nosz¹ oni jasne ubrania i elementy odblaskowe). Przemiana jest bardzo powolna, ale siê
odbywa. Niestety, takiej pozytywnej przemiany nie dostrzega siê w przejawach innych nieetycznych zachowañ, np. korupcji. Zbyt czêsto w pogoni za pieni¹dzem ginie z oczu podstawowy cel:
bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pogoñ za zyskiem prowadzi do
skracania cyklu szkolenia i ograniczania go do czêci praktycznej, do b³êdów w szkoleniu oraz
do braku chêci samodoskonalenia siê instruktorów nauki jazdy. W tej sytuacji osoba szkolona
uzyskuje niepe³ne wykszta³cenie, co skutkuje wzrostem zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Osoby, które dawno temu ukoñczy³y szkolenie z zakresu BRD, nie uzupe³niaj¹ wiedzy
samodzielnie. Media informuj¹ o nowinkach technicznych i o skutkach wypadków drogowych, ale brak programów edukacyjnych z zakresu BRD. Nale¿y zatem jak najszybciej podj¹æ
nastêpuj¹ce dzia³ania:
 systemowe doskonalenie nauczycieli koordynuj¹cych wychowanie komunikacyjne w szko³ach podstawowych i gimnazjach, z uwzglêdnieniem potrzeb kadrowych i merytorycznych;
 wprowadzenie obowi¹zkowego szkolenia z zakresu BRD w szko³ach ponadgimnazjalnych,
niezale¿nie od kierunku;
 wprowadzenie cyklicznego, obowi¹zkowego szkolenia uzupe³niaj¹cego wiedzê z zakresu BRD
dla wszystkich kierowców;
 promocja nowych pomocy i materia³ów edukacyjnych;
 rozwój wspó³pracy szkó³ z organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami samorz¹dowymi, rodowiskiem lokalnym  na rzecz BRD;
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 produkcja i promocja w mediach wiêkszej liczby programów edukacyjnych z zakresu BRD,
przeznaczonych dla ró¿nych grup wiekowych;
 wzmocnienie spo³ecznej wiadomoci nieuchronnoci kary za nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, poprzez przyspieszenie dzia³añ penalizacyjnych1 i wykorzystanie w wiêkszym stopniu sankcji okrelonych prawem;
 unowoczenienie nawierzchni dróg oraz budowa nowoczesnej sieci dróg i jej infrastruktury
(bezpieczne parkingi, miejsca obs³ugi podró¿nych i inne);
 znalezienie sta³ych róde³ finansowania wszystkich dzia³añ na rzecz BRD.
W dziedzinie edukacji najwa¿niejszym zadaniem jest ci¹g³e doskonalenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów  ze szczególnym uwzglêdnieniem etyki. Jednoczenie nale¿y uwiadomiæ tym grupom zawodowym, by wraz z wiedz¹
z zakresu BRD przekazywali równie¿ zasady etyki. Programy edukacyjne prezentowane w mediach powinny promowaæ bezpieczne i etyczne postawy uczestników ruchu drogowego. Programy prezentuj¹ce nowinki techniczne z zakresu motoryzacji powinny funkcjonowaæ obok
typowych programów edukacyjnych. Warto pamiêtaæ, ¿e edukacja poprzez wzbudzanie strachu
nie przynosi dobrych rezultatów. Liczba programów ilustruj¹cych tragiczne skutki wypadków
drogowych powinna zostaæ zmniejszona. Ponadto takie programy, obok formalnej analizy przyczyn wypadków, powinny wskazywaæ te normy etyczne, których przestrzegania zabrak³o, których lekcewa¿enie lub zaniedbanie doprowadzi³o do prezentowanych tragicznych sytuacji.
W zakresie budowy pojazdów sytuacja przedstawia siê nieco lepiej. Ka¿dy szanuj¹cy siebie i swoich klientów producent pojazdów ju¿ w fazie projektu myli o bezpieczeñstwie przysz³ych u¿ytkowników. Nastêpnie przeprowadza badania numeryczne i poddaje rzeczywisty
pojazd trudnym testom zderzeniowym. Projektowanie, budowa oraz testy odbywaj¹ siê wed³ug okrelonych regu³, w których ukryte s¹ normy etyczne. Te same regu³y dotycz¹ serwisu
i u¿ytkowania pojazdu.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e etyka jest obecna w ka¿dym aspekcie dzia³añ przedsiêbiorczych
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Niestety, w dziedzinie edukacji dla BRD
zagadnienia etyki s¹ uwa¿ane za nieistotne, a zatem s¹ pomijane.
Z tego powodu wejcie etyki do kanonu wiedzy i ¿ycia codziennego polskiego nauczyciela
BRD (instruktora i egzaminatora) jest bardzo trudne i powolne, co skutkuje wzrostem liczby
wypadków.
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Ethics and Education in the Road Safety
The article presents the examples of ethical attitudes in the actions and the enterprising
attitudes in the field of road safety.
Ethical attitudes in business were discussed in reference to the example of education system
of traffic safety. As the illustration of ethical attitudes in the education actions of Wojewódzki
Orodek Ruchu Drogowego and the private centers and association of drivers training were
discussed.
The chosen questions of ethics in construction trade and motorway services also were
mentioned. In the article, the chosen indicators of road accidents in Poland and in European
Union in years 20052006 and firs half on 2007, were presented and compared.

