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Informacja prasowa 

  Warszawa, 15 września 2014 

 
Prowadzisz? Odłóż telefon 

 Większość Polaków twierdzi, że używa zestawu głośnomówiącego lub w ogóle 
nie rozmawia przez telefon w czasie jazdy samochodem - wynika z badań ARC 
Rynek i Opinia zrealizowanych na zlecenie UNIQA 

 Niewielki odsetek Polaków przyznaje się, że czyta lub pisze SMSy lub maile w 
czasie prowadzenia auta 

 Wsiadając do samochodu należy zadbać o bezpieczeństwo oraz o to, by mieć 
ważne ubezpieczenie OC 

 Wybierając ubezpieczyciela, warto sprawdzić, czy do OC oferuje bezpłatną 
likwidację szkód 

Wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie UNIQA wskazują, że ponad 70 
proc. ankietowanych korzysta z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego kierując 
samochodem, albo wręcz w ogóle nie rozmawia przez telefon. Podobny odsetek badanych 
kierowców twierdzi, że nie pisze, ani nie czyta SMS lub maili w czasie jazdy.  

- Wyniki są zaskakująco dobre, biorąc pod uwagę fakt, jak często widać na ulicy kierowców piszących w 
czasie jazdy smsy czy rozmawiających przez telefon - mówi inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik 
prasowy Komendy Głównej Policji.  

Używanie telefonu w znaczący sposób odciąga uwagę od prowadzenia pojazdu. Statystyki są 
jednak zadowalające, 72 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn twierdzi, że nie pisze, ani nie czyta 
SMSów i mali prowadząc pojazd. 

Do czytania przychodzących wiadomości lub maili przyznaje się co czwarty dorosły Polak, który 
prowadzi  samochód. Zaledwie 14 proc. mówi, że je pisze w czasie prowadzenia auta.  

- Taki wynik na pewno napawa optymizmem, bo wykonywanie tych czynności podczas jazdy 
samochodem jest szalenie niebezpieczne.  Powoduje, że kierujący, zajęty czytaniem czy pisaniem smsa, 
jadąc z dużą prędkością, może pokonać dystans nawet kilkudziesięciu lub kilkuset metrów nie 
zwracając przy tym uwagi, co dzieje się dookoła niego. Nie jest bowiem w danej chwili skoncentrowany 
na jeździe i sytuacji na drodze, a na telefonie - komentuje insp. Mariusz Sokołowski. 
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Ponad 38 proc. ankietowanych zadeklarowało, że podczas jazdy samochodem korzysta z zestawu 
głośnomówiącego. Nie robi tego  ¼ badanych. 

- Wszyscy - zarówno ci, którzy prowadzą w czasie jazdy rozmowy telefoniczne (zwłaszcza jeśli nie 
używają zestawu głośnomówiącego), jak i ci, którzy piszą i czytają smsy, muszą pamiętać, 
że  stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego – 
dodaje Mariusz Sokołowski. 

 
- Rozmowa przez telefon znacząco upośledza zdolności konieczne do prowadzenia pojazdu i zwiększa 
ryzyko stłuczki. Takie zachowanie zagraża bezpieczeństwu, może prowadzić do wypadków i kolizji, które 
bywają tragiczne w skutkach i kosztowne dla wielu osób – przekonuje Paweł Boryczka, dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w UNIQA 
 
Dlatego używanie telefonów przez kierowców czasie jazdy przez kierowców powinno być 
ograniczone do minimum i zawsze przy użyciu zestawu głośnomówiącego.  Warto pamiętać o kilku 
fundamentalnych zasadach. Po pierwsze zrezygnować z rozmów w sytuacjach wymagających 
wzmożonej koncentracji, czyli np. na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, w pobliżu przejść dla 
pieszych. Po drugie, powinniśmy odłożyć rozmowy towarzyskie na później i korzystać z telefonu 
tylko jeśli jest to nieuniknione. Po trzecie, najlepiej z rozpoczęciem rozmowy poczekać do momentu 
zatrzymania się w bezpiecznym miejscu. 

Trzeba też pamiętać koniecznie o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC. W razie kolizji 
pieniądze z polisy pokryją w dużej części straty finansowe. Wybierając ubezpieczyciela warto 
dowiedzieć się, czy oferuje on bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak bezpośrednia likwidacja szkód. 
Polega to na tym, że poszkodowany może zgłosić szkodę rzeczową z OC u swojego ubezpieczyciela, 
mimo że sprawcą kolizji jest osoba ubezpieczona w innej firmie.  

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI). Respondentami w 
badaniu byli kierowcy, jeżdżący samochodem co najmniej raz w tygodniu. Wielkość próby wyniosła N=1041. 
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2014 roku. 

Więcej o UNIQA na www.uniqa.pl. 

 

 
UNIQA Polska 
Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 
względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki 
rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko 
klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty 
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UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak 
i w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA 
jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. 
UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami 
„Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”. Inwestorem strategicznym spółek jest 
europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. 
 
Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w 
Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 
ponad 9,2 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, 
gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, 
Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i 
Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i 
Liechtensteinie. 

Kontakt dla mediów: 

Katarzyna Ostrowska 
Rzecznik prasowy UNIQA 

tel. (+48) 697 770 498 

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 
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