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Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym 
 

Kampania propagująca bezpieczeństwo oraz kształtująca postawy odpowiedzialne społecznie poprzez 
promowanie eliminowania nawyków zagrażających utracie koncentracji w ruchu drogowym. 
 
Cele szczegółowe: 
a) eliminowanie niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego,  
b) podniesienie świadomości w sferze obywatelskiej,  
c) kształtowanie właściwych zachowań nieakceptujących postaw pozbawionych wyobraźni i rozsądku, 
zagrażających zdrowiu i życiu,  
d) przeciwdziałanie występowaniu zdarzeń drogowych,  
e) promowanie stosowania i respektowania przepisów ruchu drogowego. 
 
Według danych statystycznych „Wypadki drogowe w Polsce w roku 2015” opracowanych przez Biuro Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji, najwyższy wskaźnik ofiar na 1 mln populacji odnotowany został, podobnie 
jak w latach poprzednich w przedziale wiekowym 18-24 lata – co potwierdza tezę o niskim przygotowaniu 
edukacyjnym młodych ludzi do roli kierowców. Brak należytej edukacji skutkuje utrwalaniem złych nawyków w 
drogowej rzeczywistości i przekazywane jest następnym pokoleniom. 

Stale rosnąca liczba posiadaczy samochodów osobowych (według „Statystycznego Vademecum Samorządowca 
2015” opracowanego przez Urząd Statystyczny w Katowicach, w 2014 roku w Bielsku-Białej na 1000 mieszkańców 
było zarejestrowanych 527 samochodów osobowych), niski poziom edukacji drogowej i świadomości zagrożeń 
wynikających z faktu uczestnictwa w ruchu drogowym - przekładają się na wysoką liczbę zdarzeń drogowych, w 
tym ze skutkiem śmiertelnym. Dowodem na brak należytej edukacji i wpojone negatywne wzorce jest najwyższa 
liczba wypadków śmiertelnych wśród młodych ludzi w przedziale wiekowym 18-24. 

Według danych GUS we wrześniu 2016 roku w bazach polskich operatorów było aktywnych 56 mln kart SIM – 
liczba ta obrazuje potencjalną skalę zagrożenia w ruchu drogowym. 

Odbiorcy projektu poznają wpływ jaki na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma koncentracja  – co 4 wypadek 
spowodowany jest korzystaniem z telefonu podczas jazdy! 
 
21.09.2017 w Bielsku-Białej w ramach Europejskiego Dnia Bez Śmierci Drogowej (EDWARD) odbędzie się  
dyskusja publiczna na temat problematyki drogowej. Wśród zaproszonych gości znajdą się osoby zawodowo 
związanych z organizacją i nadzorem drogowej rzeczywistości na terenie Bielska-Białej oraz funkcjonowaniem 
systemu nauki jazdy, oświaty i profilaktyki. 
 
 
 

 
 

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH STOWARZYSZENIA I WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI oraz Fundacji PZU 


