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WSTĘP 
 

„Materiał dydaktyczny” został pomyślany jako zasadnicze pisane źródło 
wiedzy dla studiujących przedmiot „Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej 
i transporcie”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla Studentów Wydziału 
Bezpieczeństwa Społecznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 

Układ książki został podyktowany jej użytecznością w procesie dydaktycznym. 
Stanowi ona syntezę różnych obszarów wiedzy wpływających bezpośrednio 
i pośrednio na bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie. Treść merytoryczna, 
prezentowana w książce, została podzielona i ujęta w węzły tematyczne 
odpowiadające strukturze i kolejności realizacji szczegółowego programu 
kształcenia przedmiotu. Rozdziały opisane cyframi rzymskimi i dużymi literami 
(w spisie treści) – to węzły problemowe, rozdziały ponumerowane pojedynczymi 
cyframi arabskimi (np. 1, 2 … 16, 17.) to zwykle tematy poszczególnych wykładów, 
natomiast podrozdziały (np. 1.1., 3.2., 17.2. itd.) to kolejne zagadnienia wykładów. 
Taki układ, zdaniem autora, stanowi dodatkowy atrybut użyteczności ułatwiający 
przygotowanie się do zajęć i indywidualne studiowanie.  

Literatura przedmiotu jest trudno dostępna (wyczerpane nakłady, brak 
możliwości zakupu) i rozproszona (ustawy, rozporządzenia, dokumenty 
i sprawozdania Ministerstwa Transportu, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, Departamentu Dróg i Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad; Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego itp.). 
Z tej przyczyny, aby zaoszczędzić czas na poszukiwanie literatury, skrypt zawiera 
w znacznej części streszczenia lub wypisy z dorobku innych autorów – znawców 
przedmiotu oraz własne opracowania autora. Zasadnicze treści skryptu 
zredagowano na podstawie: 

1) Pracy zbiorowej pod red. Tomasza Szczuraszka Bezpieczeństwo ruchu 
miejskiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008. – 
rozdziały: 3, 5 i 6. 

2) Burniewicz J. Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005. – rozdziały: 7, 8 i 9. 

3) Różycki M. Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. Tom I – Kurs 
podstawowy. Wyd. PPHU Moritz Marek Różycki 2009. – rozdziały: 10, 11 
i 12. 

4) Stańczak-Strząska M. Ochrona środowiska w transporcie: wybrane 
zagadnienia. Politechnika Krakowska. Kraków 2007 – rozdziały 14, 15 i 16.  

5) Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria 
i praktyka. WKiŁ wyd. 1, 2008. – rozdział 17. 

6) Własnych opracowań autora: rozdziały. - 1, 2, 4 i 13. 
Treści merytoryczne książki zostały ograniczone (zgodnie z programem 

kształcenia) do zagadnień komunikacji i transportu drogowego (samochodowego, 
kołowego). Natomiast problematyka komunikacji i transportu kolejowego, 
lotniczego i morskiego oraz wodnego śródlądowego została poruszona tylko 
sporadycznie np. w celu dokonania porównania lub gdy akty prawne zawierają 
uregulowania wspólne z transportem i komunikacją drogową. 

Mając nadzieję, że prezentowany materiał dydaktyczny będzie pomocny 
w procesie studiowania, życzę sukcesów edukacyjnych! 
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