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Agresja drogowa 
– lekcewa¿one niebezpieczeñstwo

Artyku³ przedstawia rzadko podejmowan¹ w polskim piśmiennictwie 
problematykê agresji drogowej w 3 jej wymiarach: agresywnej jazdy, 
gniewu drogowego oraz furii drogowej. Pokazana jest skala zjawiska 
w Polsce i na świecie oraz przekrój czynników, wp³ywaj¹cych na 
poziom agresji drogowej, zarówno indywidualnych, jak i środowi-
skowych. Zaprezentowano równie¿ techniki prewencyjne, maj¹ce na 
celu obni¿enie w³asnego gniewu oraz ³agodzenie agresywnej reakcji 
innych kierowców.

Road aggression – an underestimated hazard
This article presents a topic rarely undertaken in Polish writing, namely 
driving aggression in its three dimensions: aggressive driving, anger while 
driving and road rage. The scale of the phenomenon in Poland and in the 
world is presented, as well as an array of the factors, both individual and 
environmental, responsible for the level of aggression. Preventive techniques  
aimed at reducing anger and mitigating difficult situations on the road are 
also discussed.

Wprowadzenie
Agresja drogowa stanowi narastaj¹cy 

problem w wiêkszości krajów na świecie [1, 
2], powa¿nie utrudniaj¹cy ¿ycie kierowcom. 
Stres wywo³any zachowaniem wspó³u¿ytkow-
ników dróg nierzadko prowadzi do sytuacji 
bezpośrednio zagra¿aj¹cych ¿yciu. Szczególnie 
nara¿eni s¹ kierowcy zawodowi, spêdzaj¹cy 
kilkakrotnie wiêcej czasu za kierownic¹ ni¿ 
przeciêtny kierowca, a wiêc te¿ nara¿eni 
na czêstsze doświadczanie cudzej agresji dro-
gowej, jak i w³asnych zachowañ agresywnych. 
Choæ stereotypy przypisuj¹ agresjê m³odym, 
niedoświadczonym kierowcom, to jednak 
trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e za wyj¹tkiem 
nadmiernej prêdkości, charakterystycznej dla 
osób m³odych, inne agresywne zachowania 
zwiêkszaj¹ siê wraz z nabieraniem doświad-
czenia i pewności za kierownic¹. Dowodem 
na to s¹ miêdzy innymi wyniki badañ, prze-
prowadzonych wśród pracowników przed-
siêbiorstw transportu miejskiego, u których 
wystêpuje dodatni zwi¹zek miêdzy wystê-
powaniem zachowañ agresywnych a inten-
sywności¹ i d³ugości¹ jazd [3]. Doświadczenie 

nie jest wiêc czynnikiem ³agodz¹cym odczu-
wan¹ z³ośæ, wrêcz przeciwnie – wraz z liczb¹ 
przejechanych w ci¹gu roku kilometrów rośnie 
poziom agresji przejawianej na drodze [3].

Agresywna jazda – w³asna lub innego u¿yt-
kownika drogi, bêd¹ca jednym z przejawów 
agresji drogowej, stanowi bezpośrednie zagro-
¿enie dla ¿ycia kierowcy. Bior¹c pod uwagê czê-
stośæ tego zjawiska, mo¿na stwierdziæ, ¿e prze-
k³ada siê ono na szczególne niebezpieczeñstwo 
w pracy kierowców zawodowych, plasuj¹c 
zawód kierowcy na pierwszym miejscu w wy-
padkach przy pracy ze skutkiem śmiertelnym 
(w Polsce w 2009 r. śmieræ w wyniku wypadku 
przy pracy ponios³o 68 kierowców), [4].

Statystyki wskazuj¹ na wysokie prawdopo-
dobieñstwo zetkniêcia siê z agresj¹ podczas 
codziennego u¿ytkowania dróg. Z szeroko 
zakrojonych badañ wynika, ¿e ponad po³owa 
kierowców z 18 przebadanych krajów Unii 
Europejskiej by³a ofiar¹ agresywnego zacho-
wania innych uczestników ruchu drogowego 
[5]. Skalê tego zjawiska w Polsce ukazuj¹ 
dane Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu 
Drogowego [6], z których dowiadujemy siê, 
¿e ok. 80% polskich kierowców przynajmniej 

raz w tygodniu doświadcza agresywnych 
zachowañ na drodze. Uwzglêdniaj¹c zakres 
i si³ê tego zjawiska oraz fakt, ¿e agresji drogo-
wej przypisuje siê odpowiedzialnośæ za 23% 
wypadków w Polsce [7], szczególnie istotne 
wydaje siê, by do szkoleñ kierowców w³¹czyæ 
przekazywanie wiedzy, jak radziæ sobie sku-
tecznie z w³asnymi i cudzymi zachowaniami 
agresywnymi na drodze.

Formy i przejawy agresji drogowej
Agresja drogowa jest pojêciem z³o¿onym. 

Najczêstszym i statystycznie najboleśniej 
odczuwalnym w skutkach jej przejawem 
jest agresywna jazda, polegaj¹ca na lekce-
wa¿eniu przepisów drogowych i nadmiernej 
prêdkości oraz na niezwa¿aniu na innych 
uczestników dróg. Ten rodzaj agresji drogowej 
prowadzi do wiêkszości wypadków drogo-
wych, które s¹ pierwsz¹ przyczyn¹ zgonów 
mê¿czyzn do 44 roku ¿ycia [7].

Rzadszym, lecz czêsto dramatycznym 
w skutkach i skupiaj¹cym uwagê mediów 
przejawem agresji drogowej jest tak zwana 
furia drogowa, oznaczaj¹ca fizyczny atak 
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na innego uczestnika ruchu drogowego, 
najczêściej z u¿yciem pojazdu lub innego nie-
bezpiecznego narzêdzia. Pomimo wzglêdnej 
rzadkości tego zjawiska, nie mo¿na pomin¹æ 
jego skutków, które wyra¿aj¹ siê w samych 
Stanach Zjednoczonych kilkudziesiêcioma 
ofiarami śmiertelnymi rocznie. Niepokoj¹cy 
jest fakt, ¿e wypadki spowodowane furi¹ 
drogow¹ wykazuj¹ tendencjê zwy¿kow¹ 
(ka¿dego roku jest średnio o 7% wiêcej takich 
wypadków ni¿ w roku poprzednim [8]).

Przeciêtny kierowca ma natomiast znacz-
nie czêściej stycznośæ z trzeci¹ form¹ agresji 
drogowej, jak¹ s¹ aktywne wrogie zachowania 
innych uczestników ruchu. Do najczêstszych 
z nich nale¿¹: nadu¿ywanie klaksonu, b³y-
skanie świat³ami, krzyczenie i wygra¿anie 
piêści¹ oraz je¿d¿enie „zderzak w zderzak” 
[9]. 89% kierowców spotykaj¹cych siê z tak¹ 
ekspresj¹ agresji ma tendencjê do podobne-
go okazywania swej z³ości [10], najczêściej 
w sytuacji, gdy inni kierowcy jad¹ zbyt wolno 
środkowym lub lewym pasem, lub gdy je¿d¿¹ 
zbyt szybko po mieście. Rodz¹cy siê w ob-
liczu takich sytuacji gniew zwiêksza ryzyko 
niebezpiecznych zachowañ na drodze (m.in. 
zwiêkszania prêdkości, groźnych manewrów, 
jak np. zaje¿d¿ania drogi), a wiêc równie¿ 
i wypadków. Towarzysz¹ce temu pobudzenie 
emocjonalne zaburza zdolnośæ spostrzegania, 
przetwarzania informacji i refleksu, co z kolei 
potêguje ryzyko wypadku.

Du¿¹ przeszkodê w pokonaniu gniewu 
na drodze stanowi bariera komunikacyjna 
miêdzy uczestnicz¹cymi w stresuj¹cym wyda-
rzeniu kierowcami. O ile w normalnych kontak-
tach miêdzyludzkich z osob¹ zdenerwowan¹ 
mo¿na stosunkowo ³atwo siê porozumieæ 
i spróbowaæ j¹ uspokoiæ lub wyjaśniæ sytuacjê, 
o tyle w sytuacji kierowania pojazdem, czyli 
przy stosunkowo du¿ym dystansie miêdzy 

kierowcami, braku mo¿liwości us³yszenia siê 
nawzajem, w ha³asie, przy wieloznaczności 
sygna³ów wysy³anych przez innych u¿ytkow-
ników dróg, u kierowców gniew znacznie 
czêściej narasta, osi¹gaj¹c wysoki poziom 
i znajduje ujście dopiero we wrogich gestach 
lub s³owach.

Kto jest najbardziej podatny 
na gniew na drodze?

Istnieje szereg czynników, które zwiêkszaj¹ 
ryzyko pojawienia siê zachowañ agresyw-
nych u kierowców [11]. Uświadomienie sobie 
ich wystêpowania pozwala na zidentyfiko-
wanie źróde³ w³asnego gniewu podczas jazdy 
oraz wiêksz¹ czujnośæ wobec zachowañ innych 
kierowców w tych szczególnych sytuacjach.

Czynnikiem sytuacyjnym, zwiêkszaj¹cym 
prawdopodobieñstwo agresji drogowej 
jest nieoczekiwane dla danego miejsca lub 
pory dnia zagêszczenie ruchu. Nie same korki 
lub wyd³u¿ony czas dojazdu jest istotny dla 
wzbudzenia agresji, lecz nieprzewidywalnośæ 
takich sytuacji, szczególnie w sytuacji presji 
czasowej [12]. Podobne rezultaty – zwiêkszon¹ 
czêstośæ epizodów agresji drogowej – zaob-
serwowano, gdy kierowcy musieli d³u¿ej staæ 
na świat³ach lub gdy kierowcy nie uda³o siê 
skrêciæ w lewo na świat³ach. Do czynników 
typowo środowiskowych mo¿emy te¿ zaliczyæ 
temperaturê – du¿e upa³y równie¿ sprzyjaj¹ 
nasileniu zachowañ agresywnych [11].

Choæ kierowcy zawodowi zazwyczaj 
nie mog¹ wybraæ innego środka transportu ni¿ 
samochód, warto tu odnotowaæ, ¿e najmniej-
sz¹ agresjê na drogach wykazuj¹ ci uczestnicy 
ruchu drogowego, którzy u¿ywaj¹ komunikacji 
miejskiej jako swoich podstawowych środków 
transportu [11]. W zwi¹zku z tym, jeśli s¹ takie 
mo¿liwości, warto zachêcaæ kierowców zawo-

dowych, aby doje¿d¿ali do pracy autobusem, 
tramwajem lub poci¹giem.

Powszechnie uwa¿a siê, ¿e wiêcej zacho-
wañ agresywnych wykazuj¹ kierowcy czuj¹cy 
siê bardziej anonimowo (s³abo widoczni 
w swoim samochodzie), czyli na przyk³ad 
osoby, które zamawiaj¹ samochody z mocno 
przyciemnianymi szybami. Kierowcy zawodowi 
mog¹ zwróciæ wiêksz¹ uwagê na takie pojazdy 
i zachowaæ przy nich szczególn¹ ostro¿nośæ.

Choæ w stereotypowym ujêciu agresywny 
kierowca to m³ody mê¿czyzna, z niewielkim 
doświadczeniem za kierownic¹, to wyniki 
badañ przecz¹ temu wizerunkowi. Po pierw-
sze, m³odzi kierowcy, choæ czêściej powoduj¹ 
wypadki przez niebezpieczn¹ jazdê, s¹ jednak 
bardziej tolerancyjni wobec stresuj¹cych sy-
tuacji na drodze i ich reakcje na zachowanie 
innych s¹ spokojniejsze. Po drugie, kobiety 
nie ró¿ni¹ siê od mê¿czyzn czêstości¹ odczu-
wania gniewu za kierownic¹, choæ ekspresja 
tego gniewu jest mniejsza i u kobiet rzadziej 
dochodzi do konfrontacji s³ownej lub fizycznej 
z innym kierowc¹ [11]. Pewne ró¿nice s¹ zauwa-
¿alne, gdy analizujemy czynniki wywo³uj¹ce 
gniew na drodze u kobiet i mê¿czyzn: kobiety 
denerwuje ³amanie przepisów przez innych 
kierowców oraz przeszkody w p³ynnej jeździe, 
natomiast mê¿czyźni gorzej znosz¹ obecnośæ 
policji i powoln¹ jazdê innych kierowców.

Gniew za kierownic¹ nie jest zjawiskiem 
ograniczonym w negatywnych skutkach tylko 
do prze¿ywaj¹cego go kierowcy, gniew na dro-
dze koreluje bowiem z czêstości¹ wypadków 
i ryzykownych zachowañ na drodze oraz 
przejawami agresji wobec innych kierowców 
[11]. Du¿e znaczenie okaza³ siê mieæ profil psy-
chologiczny kierowcy, gdzie wrogie myślenie 
o innych, ma³a ugodowośæ i niska stabilnośæ 
emocjonalna predysponuje do przejawiania 
agresji drogowej.

Prewencja i radzenie sobie
z agresj¹ na drodze

Do aktywnych metod radzenia sobie z w³a-
sn¹ agresj¹ nale¿¹ [13]:

• techniki zwalczania stresu: relaksacyjne, 
oparte na muzyce i spokojnym, g³êbokim od-
dychaniu oraz uspokajaj¹ce, lecz niedzia³aj¹ce 
nasennie, naturalne środki zio³owe w miejsce 
pobudzaj¹cych napojów z kofein¹

• techniki organizacji i zarz¹dzania czasem: 
kierowcy odczuwaj¹ wiêkszy gniew, gdy znaj-
duj¹ siê pod presj¹ czasu. Czêśæ osób czuje 
siê tak ca³y czas – im w³aśnie mog³yby pomóc 
strategie, które poka¿¹, ¿e pomimo opóźnienia 
poradz¹ sobie z na³o¿onymi zadaniami lub te¿ 
wska¿¹ im drogê, w jaki sposób wykorzystaæ 
d³u¿szy czas za kierownic¹ bez poczucia straty 
czasu

• elementy terapii poznawczo-behawio-
ralnej, przygotowanej specjalnie na potrzeby 

Nadmierna prêdkośæ jest najczêstszym przejawem agresywnej jazdy 
Speeding is the most common manifestation of aggressive driving
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kierowców. Przyk³adem jest ośmiogodzinny 
(spotkania jednogodzinne, raz w tygodniu) 
trening radzenia sobie ze stresem drogowym, 
koncentruj¹cy siê m.in. na pokonywaniu szko-
dliwych przekonañ na drodze (typu „nauczê 
go, jak jeździæ! ” lub „nie dam siê wyprzedziæ” 
itp.) i oduczaniu przypisywania winy innym 
kierowcom za stresuj¹c¹ sytuacjê. Kierowcy 
zachêcani s¹ równie¿ do zadawania sobie 
pytañ, które obni¿aj¹ poziom gniewu i koncen-
truj¹ siê na najlepszym rozwi¹zaniu problemu, 
a nie na wy³adowaniu frustracji. Skutecznośæ 
tych oddzia³ywañ zosta³a potwierdzona 
na grupie kierowców, szczególnie podatnych 
na agresjê drogow¹ [14].

Oprócz tych metod kierowcy powinni 
byæ szkoleni pod wzglêdem w³aściwego 
reagowania na przejawy cudzej agresji dro-
gowej [6]. Do takich reakcji nale¿¹:

• zawiadomienie odpowiednich s³u¿b, 
np. policji, w przypadku, gdy cudze zachowanie 
stanowi zagro¿enie na drodze

• wo¿enie ze sob¹ tabliczki/kartki z wy-
raźnym napisem „przepraszam” i u¿ywanie 
jej wówczas, gdy w³asne dzia³anie przyczyni³o 
siê do trudnej sytuacji

• upewnienie siê, czy w³asny sposób jazdy 
nie jest denerwuj¹cy lub niejasny dla innych 
kierowców. Trzeba pamiêtaæ, ¿e agresywna 
jazda w³asna jest bardzo czêsto powodem 
najwiêkszego zdenerwowania u innych kie-
rowców. W zwi¹zku z tym zalecane jest:

– u¿ywanie sygna³u dźwiêkowego tylko 
w wyj¹tkowych okolicznościach

– niepouczanie innych kierowców
– niereagowanie na zachowanie zaczepne 

lub rywalizuj¹ce u innych kierowców: najlepsze 
jest zwolnienie i przepuszczenie ich. Nie powin-
no siê utrzymywaæ d³ugiego kontaktu wzroko-
wego z kierowc¹ wyraźnie agresywnym oraz 
wykonywaæ gestów, które mog¹ byæ odebrane 
jako wrogie.

Te techniki prewencyjne mog¹ w znacznym 
stopniu ograniczyæ agresywne zachowania 
na drodze, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia 
bezpieczeñstwa wszystkich u¿ytkowników 
dróg.

Podsumowanie
Jak wskazano wcześniej, mo¿liwe jest okre-

ślenie psychologicznego profilu kierowcy 
szczególnie zagro¿onego wyst¹pieniem 
gniewu drogowego, a wiêc i wstêpna selekcja 
kierowców przy u¿yciu odpowiednich metod 
diagnostycznych. Taka diagnoza mog³aby 
pomóc w dwojaki sposób: poprzez doradz-
two na poziomie wyboru zawodu kierowcy, 
jak i na poziomie interwencji, np. w postaci 
specjalnego treningu dla osób szczególnie 
podatnych na wyst¹pienie agresji. Szkolenia 
lub indywidualna pomoc pod tym wzglêdem 
powinna braæ pod uwagê specyfikê gniewu 

drogowego, czyli ograniczenia w komunikacji 
werbalnej miêdzy kierowcami oraz bezpo-
średnie zagro¿enie ¿ycia, jakie niesie z sob¹ 
agresja drogowa. Z drugiej strony, wiele 
metod radzenia sobie ze stresem i gniewem 
mo¿e byæ w prosty sposób zaadaptowanych 
do sytuacji jazdy samochodem lub innym 
środkiem transportu.

Wzi¹wszy pod uwagê zakres zjawiska, 
jakim jest agresja drogowa, oraz jego zwiêk-
szaj¹cy siê z ka¿dym rokiem udzia³ w powo-
dowaniu wypadków na polskich drogach, 
co wynika m.in. z coraz wiêkszej liczby samo-
chodów i stresuj¹cych sytuacji, pracodawca 
powinien poinformowaæ pracowników o ryzy-
ku zawodowym wi¹¿¹cym siê z wykonywan¹ 
prac¹ oraz o zasadach ochrony przed zagro-
¿eniem. Pracodawca powinien te¿ pamiêtaæ, 
¿e przemoc z zewn¹trz organizacji stanowi 
zagro¿enie, które powinno byæ uwzglêd-
nione podczas oceny ryzyka zawodowego 
w przedsiêbiorstwie [15]. Zgodnie z Kodeksem 
pracy, pracodawca ma obowi¹zek oceniania 
i dokumentowania ryzyka zawodowego 
zwi¹zanego z wykonywan¹ prac¹ oraz stoso-
wania niezbêdnych środków profilaktycznych 
zmniejszaj¹cych ryzyko. Tak wiêc wskazane 
jest, by kierowcy byli szkoleni pod wzglêdem 
radzenia sobie z agresj¹ drogow¹, zarówno 
na poziomie oddzia³ywania na w³asne emo-
cje, jak i uspokajania (lub nieprowokowania) 
innych u¿ytkowników dróg.
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Nieprzewidziane przeszkody w p³ynnej jeździe s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn gniewu na drodze
Unexpected obstacles that prevent smooth traffic are among the most common reasons for anger while driving 
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