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CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
DROGOWEGO ? ZACZNIJ OD SIEBIE!
Projekt Edward (European Day Without Road Death) – Europejski Dzień Bez Oﬁar Śmiertelnych
na Drogach – to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu
Drogowego TISPOL od 2016 roku. Ideą przewodnią projektu jest „wizja zero” - zero osób ciężko
rannych i oﬁar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy. Działania w
ramach projektu EDWARD 2018 będą prowadzone przez policjantów z krajów europejskich w dniu
19 września (środa), w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. EDWARD ma
zachęcać wszystkich użytkowników dróg do zastanowienia się nad ich zachowaniem i postawą
podczas korzystania z dróg. Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest
zmiana zachowań ich użytkowników. Policjanci oprócz kontroli i służb na drodze prowadzą
również wiele działań edukacyjno-prewencyjnych ucząc najmłodszych właściwych postaw.
19 września 2018 roku ,właśnie w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, policjanci wydziałów ruchu
drogowego KWP i KMP w Łodzi podczas specjalnego pikniku spotkają się z uczniami. W myśl zasady czym skorupka za
młodu nasiąknie…będą przypominać dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze.
W okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku na terenie województwa łódzkiego doszło do 106 wypadków śmiertelnych to o
4 więcej niż w tym samym okresie roku 2017. Podczas tych zdarzeń zginęło 111 osób /tyle samo w okresie porównawczym
2017/ a 39 zostało rannych / mniej o 19 osób/.
Do 55 takich wypadków doszło w terenie zabudowanym a 51 w niezabudowanym.
Do 78 bezpośrednio na jezdni, 11 na przejściu dla pieszych, 5 na poboczu, 1 na chodniku , pozostałe pojedyncze m.in. na
pasie oddzielającym jezdnie, przystanku komunikacyjnym czy przejeździe dla rowerów.
Az do 84 wypadków śmiertelnych doszło z winy kierującego. Główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków
jazdy oraz nieustąpienie pierwszeństwa.
Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się
zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem
alkoholu/narkotyków, niezapięte pasy bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu komórkowego, parkowanie na ścieżkach
rowerowych, blokowanie przejść dla pieszych, czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Jednakże nie tylko kierowcy
stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również
Przyczyną 15 tych najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych na terenie woj. łódzkiego w okresie pierwszych 8
miesięcy 2018 roku było zachowanie pieszego. Główne grzechy tych niechronionych uczestników ruchu to nieostrożne
wejście na jezdnię tuz przed nadjeżdżający pojazd oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonych i leżenie, siedzenie
czy stanie na drodze.
Do 75 doszło przy dobrych warunkach atmosferycznych, w 71 przypadkach na prostym odcinku drogi.

Chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ? Zacznij od siebie!

Obiecaj, że:.
Zadbasz o właściwe oświetlenie swojego pojazdu.
Będziesz jeździć tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, niezależnie od rodzaju pojazdu, jakim będziesz się poruszał
(samochód, motocykl, rower itd.).
Będziesz zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, osoby starsze i jeżdżące konno.
Będziesz poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.
Będziesz zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.
Będziesz zachowywał szczególną ostrożność jadąc w pobliżu szkół i w miejscach, gdzie znajdują się grupy dzieci.
Nigdy nie wsiądziesz za kierownicę po spożyciu alkoholu, narkotyków, niedozwolonych leków, które mogą spowolnić moje
reakcje.
Będziesz kierowcą przewidującym i będziesz zachowywać/utrzymywać bezpieczne odstępy między pojazdami.
Zawsze będziesz zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnisz się, że wszyscy współpasażerowie mają je zapięte.
Nie będziesz korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.
Upewnisz się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w twojej głowie cię nie rozprasza.
Będziesz dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie i spokojnie.
Jeśli będziesz pasażerem, upewnisz się, że kierujący jest w pełni sprawny i może zgodnie z prawem usiąść za kierownicą
pojazdu.”
To naprawdę proste. Tak niewiele potrzeba aby zmienić te tragiczne statystyki. Te 111 osób , które zmarły w wyniku
wypadków samochodowych na terenie woj. łódzkiego to dramaty wielu rodzin. Dotykają zarówno sprawców jak i oﬁary.
Bywa, że kończy się życie i jednego i drugiego.
Za spowodowanie wypadku śmiertelnego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca jest nietrzeźwy lub ucieka z
miejsca zdarzenia i nie udziela pomocy oﬁerze grozi kara 12 lat więzienia.

