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Smutne fakty …

 W 2020 r. w wypadkach drogowych
na terenie Unii Europejskiej zginęło
18.800 osób.

 Oznacza to, że każdego dnia w UE
traci życie 52 osoby.

 Tylko w Polsce w 2020 r. zginęło
2105 osób, a więc średnio 6 osób
dziennie.

 Liczba osób zabitych oraz ciężko
rannych rośnie i jest zatrważająca.

 Narasta konieczność poszukiwania
nowych form aktywności, których
nadrzędnym celem jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Europejskie Dni Bez Ofiar Śmiertelnych

 Aby urzeczywistnić ideę Projektu 
EDWARD 13-17 września  firmy, 
organizacje, szkoły podejmą działania 
na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

 Czasem wystarczy zwykła rozmowa 
i wspólna refleksja w myśl idei :

MAŁE DZIAŁANIA PROWADZĄ DO  DUŻYCH ZMIAN.

 Jednak nie wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. 
Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy zawsze mieć na uwadze 
własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób, które możemy narazić 
swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. 

Wtedy wizja „zero” na prawdę będzie możliwa do zrealizowania.



Jak  zapobiegać?

 Polska Policja od 16 lat jest członkiem
TISPOL-u, co pozwala na jej aktywny
udział w :

 projektach szkoleniowych, 

 działaniach kontrolno- prewencyjnych,

 bieżącej wymianie doświadczeń w 
obszarze ruchu drogowego z 
policjantami z innych krajów. 

 Jedną z takich inicjatyw są

“Europejskie Dni Bez Ofiar 
Śmiertelnych Na Drogach” 

EDWARD
European Day Without A Road Death –

organizowany przez Europejską 
Organizację Policji Ruchu Drogowego -
TISPOL, we współpracy z krajami 
członkowskimi. 



Wizja „Zero”

 Akcja EDWARD promuje „Wizję 
Zero” przyjętą w wielu krajach 
europejskich, czyli ZERO 
śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych w Europie w dniach 13-17 
września br. - założenie niezwykle 
trudne do osiągnięcia w praktyce.

 Oprócz wzmożonej aktywności Policji
na europejskich drogach w tym
dniach, chodzi przede wszystkim o
zwrócenie uwagi na powszechny
problem, jakim jest duża liczba osób,
która codziennie traci życie i zdrowie
w wypadkach drogowych.



Cele akcji EDWARD

 Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

 podniesienie świadomości dotyczącej problemu, jakim jest 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób 
rannych lub zabitych na drogach Europy;

 ponowne skierowanie uwagi wszystkich działających na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cel Europy 2020, tzn. 
zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w 
Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło 
na drogach 31.500 osób  nie został osiągnięty,  choć liczba ofiar 
znacząco się zmniejszyła.

 zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących 
ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.



Jak możemy pomóc w realizacji tego 
szczytnego celu? 

Po prostu zwolnić trochę, nie brnąć dalej, nie 
ryzykować. 

Zadawać sobie częściej kilka pytań, na które 
odpowiedzi wydają się oczywiste, choć nie 
zawsze takie są…. 



Czy na pewno jesteś wypoczęty?

Tysiące wypadków ze skutkiem śmiertelnym i rannymi
spowodowali zmęczeni kierowcy.

Traktuj zmęczenie poważnie!



Czy jesteś skoncentrowany na drodze?

Unikaj rozproszenia w pojeździe, rozmawiając przez
telefon albo z innymi pasażerami.

Upewnij się, że koncentrujesz się TYLKO na kierowaniu
pojazdem.



Kto potrzebuje dodatkowego 
zabezpieczenia na drodze?

Rowerzyści, piesi, jeźdźcy, motocykliści, dzieci, 
osoby starsze...

Uważajmy nawzajem na siebie!



Czy jesteś spóźniony?

Ignorujesz sygnalizację, jedziesz za szybko i agresywnie, 
nie utrzymujesz dystansu?

Nie spiesz się! 

Daj sobie czas by dojechać bezpiecznie i spokojnie.



Czy przejeżdżasz koło szkoły?

Dzieci, które przechodzą przez jezdnię mogą być 
nieprzewidywalne… 😉

Zwolnij ! Pomóż chronić dzieci przed urazami 

i śmiercią!



Czy przechodziłeś dziś przez 
jezdnię?

Nie każdy kierowca Cię zobaczy i zwolni….

Znajdź bezpieczne miejsce, rozejrzyj się, posłuchaj 

i dopiero wtedy przejdź przez jezdnię.



Jak szybko jeździsz?

Pomyśl o prędkości, z jaka prowadzisz samochód…

Jedź zgodnie z przepisami! Jedź bezpiecznie!



Czy masz zapięte pasy?

Czy wszyscy w Twoim pojeździe mają zapięte pasy?

Pasy są bardzo skuteczne w zapobieganiu urazom

i wypadkom śmiertelnym, dlatego prawo obliguje do ich
używania .



Jak wiele alkoholu wypiłeś wczoraj?

Nadal możesz być pod jego wpływem.

Jak prowadzisz pojazd , nie pij alkoholu!



Czy bierzesz silne leki/narkotyki?

Jeśli mają silny wpływ mogą upośledzać zdolność 
kierowania pojazdem.

Bądź świadom tego jaki wpływ leki/narkotyki 
mają wpływ na Twój mózg.



„Moje zobowiązanie… by w sposób 
szczególny dbać o bezpieczeństwo na 

drogach…
Obiecuję, że:.

 Będę przypominał członkom mojej rodziny, przyjaciołom i znajomym, by 
szczególnie dbali o bezpieczeństwo na drogach.

 By poprawić bezpieczeństwo, zadbam o oświetlenie swoje i pojazdu.

 Będę jeździć tak bezpiecznie, jak to możliwe, niezależnie od rodzaju pojazdu, 
którym będę się poruszał (samochód, motocykl, rower).

 Będę zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, starszych 
oraz jeżdżących konno.

 Będę poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.

 Będę zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.



 Będę zachowywać szczególną ostrożność jadąc w pobliżu szkół i w miejscach, 
gdzie znajdują się grupy dzieci.

 Nigdy nie wsiądę za kierownicę po spożyciu alkoholu, 
narkotyków/niedozwolonych leków, które to mogą spowolnić moje reakcje.

 Będę przewidującym kierowcą i będę zachowywać/utrzymywać bezpieczne 
odstępy między pojazdami.

 Zawsze będę zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnię się, że wszyscy 
współpasażerowie mają je zapięte.

 Nie będę korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.

 Upewnię się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w mojej głowie mnie 
nie rozprasza.

 Będę dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie 
i spokojnie.

 Jeśli jestem pasażerem, upewnię się, że kierujący jest w pełni sprawny i może 
w zgodzie z prawem usiąść za kierownicą pojazdu.



Świat bez wypadków, czyli:

WIZJA ZERO

Niech to będzie też nasza wizja!



Dziękuję za uwagę 


