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Wstęp
W 2001 r. Komisja opublikowała

Białą Księgę1 , która określała kierun-
ki i instrumenty europejskiej polityki
transportowej do 2010 r. Wśród nich
znalazły się działania związane z po-
prawą bezpieczeństwa w transporcie,
a w szczególności zmniejszenia licz-
by ofiar wypadków drogowych. Istot-
ność tych działań potwierdzona zo-
stała także w przeprowadzonym
przez Komisję Europejską w 2006 r.
przeglądzie realizacji europejskiej
polityki transportowej2 .

Wśród inicjatyw Komisji Europej-
skiej zmierzających do realizacji ce-
lów polityki transportowej w zakresie
poprawy bezpieczeństwa drogowego
jest Europejska Karta Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego (EKBRD).
Przystąpienie do niej przedsiębior-
stwa PKS w Ostrowcu Św. SA – bę-
dącym pierwszym przewoźnikiem au-
tobusowym w Polsce, który sygnował
kartę – jest okazją do prezentacji za-
gadnień związanych z bezpieczeń-
stwem transportu w Unii Europejskiej.
Są one przedmiotem niniejszego
artykułu.

1. Bezpieczeństwo
w europejskiej polityce
transportowej

W 2000 r. na drogach Unii Euro-
pejskiej (UE-27) zdarzyło się niemal
1,5 mln wypadków, w których zginę-
ło 56,5 tys. osób, a prawie 2 mln zo-
stało rannych3 . W tej sytuacji popra-
wa bezpieczeństwa w transporcie
drogowym stała się jednym z najistot-
niejszych celów europejskiej polityki
transportowej. W Białej Księdze
z 2001 r. Komisja Europejska przyję-
ła, że do 2010 r. liczba ofiar wypad-
ków drogowych powinna zmniejszyć
się o połowę. Dla osiągnięcia tego
celu zaproponowano wdrożenie in-
strumentów w zakresie harmonizacji
kar i promocji nowych technologii.

W poszczególnych krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej zakres

kontroli i kar jest zróżnicowany.
Kierowcy wiedzą, w których krajach
muszą przestrzegać przepisów,
a w których mogą czuć się prawie
bezkarnie. Zdarzają się przypadki,
że kierowca, który utracił prawo jazdy
w jednym kraju otrzymuje je w innym.
Konieczna jest zatem harmonizacja
kar w ramach Unii Europejskiej. Przy
określonych naruszeniach prawa,
kary (natychmiastowe unieruchomie-
nie pojazdu, utrata prawa jazdy)
powinny być nakładane niezależnie
od narodowości kierowcy i miejsca,
w którym nastąpiło to naruszenie.

Harmonizacja kar i kontroli obej-
mować powinna w szczególności jaz-
dę z nadmierną prędkością i po spo-
życiu alkoholu oraz po zażyciu nar-
kotyków lub leków wpływających na
zdolność do bezpiecznego prowa-
dzenia pojazdów. 17 stycznia 2001
roku Komisja przyjęła zalecenie
zachęcające państwa członkowskie
do ustanowienia ogólnej granicy
0,5 mg/ml jako maksymalnego

dopuszczalnego poziomu alkoholu
we krwi kierowców, a 0,2 mg/ml dla
kierowców zawodowych, motocykli-
stów i kierowców niedoświadczonych.

Statystyki dotyczące bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w Unii Euro-
pejskiej potwierdzają, że alkohol jest
przyczyną 25% wypadków. Jedno-
cześnie szacuje się, że udział prze-
jazdów wykonywanych przez kierow-
ców, u których poziom alkoholu we
krwi wynosi co najmniej 0,5 mg/ml
stanowi 1% ogólnej wielkości ruchu
drogowego. Badania potwierdzają,
że istnieje korelacja pomiędzy zawar-
tością alkoholu we krwi, a poziomem
ryzyka wypadku. W przypadku zawar-
tości alkoholu we krwi na poziomie
0,8 mg/ml (jest to dopuszczalna war-
tość w trzech krajach UE, tj. Wielkiej
Brytanii, Irlandii i Luxemburgu) ryzy-
ko wypadku jest 2,7 razy większe niż
u trzeźwego kierowcy. Zawartość al-
koholu 1,5 mg/ml powoduje, że ryzy-
ko wypadku jest 22 razy większe niż
u trzeźwych kierowców. Alkohol ma
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Rys. 1. Wpływ alkoholu na ryzyko wypadków
Źródło: R. P. Compton, R. D. Blomberg, H. Moskowitz, M. Burns, R. C. Peck, D. Fiorentino,
Crash rate of alcohol impaired driving. 2002: Proceedings of the sixteenth International Con-
ference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety ICADTS, Montreal. Tu za: Alcohol. SafetyNet
(2009) Alcohol, 16.10.2009, s. 11.
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także istotny wpływ na skutki wypad-
ków. Zagrożenie wypadkiem śmiertel-
nym przez kierowców, u których
poziom alkoholu we krwi wynosi
1,5 mg/ml jest 200 razy większe niż
u kierowców trzeźwych4 . Zależność
ryzyka wypadku od poziomu zawar-
tości alkoholu we krwi przedstawio-
no na rysunku 1. Spożycie alkoholu
jest szczególnie istotnym czynnikiem
ryzyka wypadków w grupie młodych
kierowców (rys. 2). Względne ryzyko
wypadku ze skutkiem śmiertelnym
przy zawartości alkoholu we krwi na
poziomie 0,5 mg/ml u kierowcy w wie-
ku 16-19 lat jest niemal 60 razy więk-
sze niż u kierowcy trzeźwego w wie-
ku powyżej 30 lat.

Czynnikami zwiększającymi ryzy-
ko wypadków jest zażywanie narko-
tyków i niektórych leków. Szczegól-
nie niekorzystny wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego ma po-
łączenie alkoholu i narkotyków.
Z badań prowadzonych w Holandii
i Francji wynika, że nawet niewielkie
spożycie alkoholu (zawartość we krwi
0,5-0,8 mg/ml) przy jednoczesnym
zażyciu narkotyków zwiększa wskaź-
nik względnego ryzyka wypadków
o ok. 50%5 .

Ofiarami wypadków są najczę-
ściej ludzie młodzi. W 2005 r. na
drogach czternastu krajów Unii Eu-
ropejskiej (UE-15 bez Niemiec) zgi-
nęło niemal 6 tys. osób w wieku 15-
24 lat (rys. 3). Stanowiło to 22,8%
ogółu zabitych na drogach. Podkre-
ślić tu należy, że wypadki drogowe
są najczęstszą przyczyną śmierci
w tej grupie wiekowej (rys. 4).

Istotnym obszarem europejskiej
polityki transportowej w obszarze po-
prawy bezpieczeństwa jest promocja
nowych technologii. W tym zakresie
Komisja Europejska podejmuje dzia-
łania zmierzające do stosowania zin-
tegrowanego podejścia do bezpie-
czeństwa na drogach, obejmującego
projekty i technologię budowy po-
jazdów (w tym technologii zapobie-
gania wypadkom oraz współpracy
pojazd-infrastruktura „e-Safety”), in-
frastrukturę oraz zachowanie użyt-
kowników dróg6 . W 2009 r. przyję-
te zostało rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 661/20097 . Reguluje ono wy-
magania techniczne w zakresie ho-
mologacji pojazdów silnikowych pod
kątem licznych elementów z zakresu

bezpieczeństwa i ochrony środowi-
ska. Rozporządzenie to dotyczy po-
jazdów do przewozu osób, ładunków
oraz przyczep. Stosowane ono bę-
dzie od 1 listopada 2011 r.

Zgodnie z przywoływanym rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 661/200 pojazdy muszą
być projektowane, konstruowane

i montowane w sposób minimalizu-
jący ryzyko urazów u ich pasażerów
i innych użytkowników dróg. Produ-
cenci muszą także zagwarantować,
że pojazdy spełniają odpowiednie
wymagania określone w rozporzą-
dzeniu i w środkach wykonawczych
do niego, a w szczególności odno-
szące się do:

Rys. 2. Wpływ alkoholu na ryzyko wypadku śmiertelnego wg grup wiekowych
Źródło: M. Keall, W. Frith, T. Patterson, The influence of alcohol, age and number of passen-
gers on the night-time rate of driver fatal injury in New Zealand. Crash Analysis & Prevention,
2004, Vol. 36. Tu za: Alcohol. SafetyNet (2009) Alcohol, 16.10.2009, s. 11.

Rys. 3. Ofiary wypadków wg grup wiekowych
Źródło: Traffic Safety Basic Facts 2007. Dostępne w World Wide Web: http://ec.europa.eu/
transport/ roadsafety_library/care/doc/safetynet/2007/bfs2007_sn-kfv-1-3-mainfigures.pdf. [do-
stęp 8 lutego 2009]
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o integralności konstrukcji pojazdu,
w tym do testów zderzeniowych;

o układów wspomagających pano-
wanie kierowcy nad pojazdem,
w tym do układu kierowniczego,
hamulcowego i elektronicznej kon-
troli stateczności;

o układów zapewniających kierowcy
widoczność i informacje o stanie
pojazdu i jego otoczenia;

o układów oświetlenia pojazdu;
o ochrony pasażerów pojazdu,

w tym do wyposażenia wnętrza,
zagłówków, pasów bezpieczeń-
stwa, mocowań „ISOfix” lub wbu-
dowanych urządzeń przytrzymują-
cych dla dzieci, a także do drzwi
pojazdu;

o elementów zewnętrznych pojazdu
i jego akcesoriów;

o zgodności elektromagnetycznej;
o dźwiękowych urządzeń ostrze-

gawczych;
o systemów grzewczych;
o urządzeń zabezpieczających

przed użyciem przez osoby niepo-
wołane;

o systemów identyfikacji pojazdu;
o mas i wymiarów;
o bezpieczeństwa elektrycznego;
o sygnalizatorów zmiany biegów.

Oprócz wymienionych wymogów
ogólnych, w rozporządzeniu określo-
no dodatkowe wymagania, stawiane
niektórym typom pojazdów. Dotyczą

one m.in. pojazdów klasy M2 i M3
8

przeznaczonych do przewozu osób,
mających więcej niż 8 siedzeń oprócz
siedzenia kierowcy. Zdolność przewo-
zowa tych pojazdów, uwzględniająca
pasażerów siedzących i stojących oraz
użytkowników wózków inwalidzkich,
musi być odpowiednia do masy, wiel-
kości i formy pojazdu. Ich nadwozia
powinny być projektowane i konstru-
owane w sposób umożliwiający

bezpieczną i stabilną obsługę pojaz-
dów, nawet przy pełnym obciążeniu.
Zagwarantować należy odpowiednie
środki zapewniające bezpieczny do-
stęp do pojazdu i wyjście z niego,
zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.
Materiały stosowane w konstrukcji
wnętrza nadwozia autobusu i autoka-
ru w możliwie największym stopniu
zapobiegać mają powstawaniu pło-
mieni lub co najmniej opóźniać ich
powstawanie, tak aby umożliwić pa-
sażerom ewakuowanie się z pojazdu
w przypadku pożaru. W przypadku
pojazdów klasy I – pojazdów przezna-
czonych do przewozu więcej niż
22 pasażerów, nie licząc kierowcy,
o konstrukcji obejmującej miejsca dla
stojących pasażerów, umożliwiającej
ich częste przemieszczanie się prze-
znaczonych do przewozu – wymaga
się ponadto aby były dostępne dla
osób o ograniczonej możliwości po-
ruszania się, w tym dla użytkowników
wózków inwalidzkich.

Działania podejmowane przez Ko-
misję Europejską oraz poszczególne
państwa członkowskie Unii Europej-
skiej przynoszą wymierne rezultaty.
W 2008 r. liczba zabitych w wypad-
kach drogowych w UE-27 zmniejszy-
ła się z 56 459 osób do 38 875, tj.
o 31,14%. W tym okresie łączna licz-
ba wypadków spadła z 1 461,7 tys.
do 1 228,2 tys., tj. o 16%, a rannych
z 1 986,6 tys. osób w 2000 r. do 1 623,5
tys. osób w 2008 r., tj. o 18,1%9 .

Rys. 4. Udział zgonów spowodowanych wypadkiem drogowym według grup wiekowych
Źródło: Traffic Safety Basic Facts 2007. Dostępne w World Wide Web: http://ec.europa.eu/
transport/ roadsafety_library/care/doc/safetynet/2007/bfs2007_sn-kfv-1-3-mainfigures.pdf. [do-
stęp 8 lutego 2009]

Rys. 5. Zmiana liczby zabitych w wypadkach drogowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Road safety evolution in EU. December 2009.
Dostępne w World Wide Web: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/hi-
storical_evol.pdf, [dostęp 8 lutego 2010]
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Mimo istniejącego postępu w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa na
europejskich drogach, cel postawio-
ny na 2010 r. nie zostanie prawdopo-
dobnie osiągnięty. Jeśli utrzymane
zostaną dotychczasowe trendy spo-
dziewać się można, że na drogach
UE zginie w 2010 r. 31-34 tys. osób.
Oznacza to, że liczba zabitych zmniej-
szy się w latach 2000-2010 o 38-44%.
Należy jednak podkreślić, że poziom
bezpieczeństwa nie zmienia się jed-
nakowo we wszystkich państwach
członkowskich (rys. 6).

2. Inicjatywa EKBRD jako
instrument europejskiej
polityki transportowej

Instrumentem służącym osiągnię-
ciu celów europejskiej polityki trans-
portowej w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego jest Eu-
ropejska Karta Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego. Stanowi ona inicja-
tywę, w której uczestniczą przedsię-
biorstwa, stowarzyszenia, instytucje
badawcze oraz organy administracji
publicznej. Zobowiązują się one pod-
jąć konkretne działania i dzielić się
dobrymi praktykami, w celu rozwią-
zania problemów bezpieczeństwa
ruchu drogowego, z którymi spoty-
kają się na co dzień. Do inicjatywy tej
przystąpiło już prawie 1,5 tys. sygna-
tariuszy.

W preambule Karty podkreślono,
że aktualna liczba ofiar wypadków
drogowych jest nie do zaakceptowa-
nia i konieczne jest podjęcie bardziej
skutecznych działań mających na
celu jej ograniczenie w możliwie krót-
kim czasie. Osiągnięcie oczekiwa-
nych efektów, związanych z ograni-
czeniem do 2010 r. liczby ofiar śmier-
telnych co najmniej o połowę, wyma-
ga skoordynowanych działań wielu
stron, które z różnych względów są
odpowiedzialne za bezpieczeństwo
na drogach. Sygnatariuszom Karty
towarzyszy świadomość, że dostęp-
ne są skuteczne rozwiązania pozwa-
lające zachęcić użytkowników dróg
do przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa, a także możliwe jest podjęcie
dalszych działań mających na celu
ograniczenie narażenia użytkowni-
ków dróg na zagrożenia związane
z wypadkami. Efekty tych działań będą
tym lepsze, im większy będzie udział
zainteresowanych stron. Jednocześnie
podkreślono, że działania mające

na celu promowanie bezpieczeństwa
na drogach pociągają za sobą dużo
niższe koszty niż koszty ludzkie, spo-
łeczne i ekonomiczne spowodowane
niebezpiecznymi drogami.

Uwzględniając przedstawione
przesłanki, zapisane w preambule
Karty, sygnatariusze zobowiązują się
do aktywnego działania w zakresie
ich odpowiedzialności i w ramach ich
kompetencji na rzecz zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach. Zobo-
wiązanie to uwzględnia specyfikę
działalności i obejmuje przynajmniej
jedną z dziesięciu zasad określonych
w karcie, tj.:
1. Podejmowanie działań w zakresie

odpowiedzialności sygnatariusza
służących realizacji celu ograni-
czenia liczby śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych.

2. Włączenie działań w zakresie
bezpieczeństwa drogowego

i pomiaru jego poziomu do pod-
stawowych celów oraz zasadni-
czych kryteriów decyzyjnych sy-
gnatariusza, w szczególności
w kontekście działalności ba-
dawczej, organizacyjnej i inwe-
stycyjnej, a także do bardziej
ogólnego procesu organizacji
działalności zawodowej, w celu
przygotowania skutecznego pla-
nu poprawy bezpieczeństwa na
drogach.

3. Przekazywanie właściwym orga-
nom odpowiedzialnym za bezpie-
czeństwo na drogach informacji
technicznych i statystycznych po-
zwalających lepiej zrozumieć przy-
czyny wypadków i obrażeń spowo-
dowanych wypadkami, a także za-
stosować skuteczniejsze działania
prewencyjne i paliatywne.

4. Udział w procesie zapobiegania
wypadkom drogowym poprzez

Rys. 6. Zmiana liczby ofiar wypadków drogowych w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej w latach 2000-2008
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Road safety evolution in EU …, op.cit.
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podejmowanie rzetelnych działań
w jednym lub kilku z następują-
cych obszarów:
- wstępne i ciągłe szkolenie i in-

formowanie kierowców,
- wyposażenie pojazdów silniko-

wych i ich ergonomia,
- infrastruktura zaprojektowa-

na w sposób pozwalający
ograniczyć ryzyko wypadków
i ich skutki, a także sprzyjają-
ca bezpiecznemu prowadze-
niu pojazdów.

5. Opracowanie i wdrażanie techno-
logii ograniczających skutki wy-
padków drogowych.

6. Udział w opracowaniu rozwiązań
pozwalających na jednolite, sta-
łe i odpowiednie monitorowanie
przestrzegania przepisów dro-
gowych przez osoby występują-
ce w imieniu sygnatariusza lub
na podstawie jego upoważnie-
nia, a także umożliwiających
karanie sprawców wykroczeń w
jednolity, szybki i proporcjonal-
ny sposób.

7. Tworzenie podstaw sprzyjają-
cych wprowadzeniu stałych
działań edukacyjnych i resocja-
lizacyjnych dla kierowców sta-
nowiących poważne zagrożenie
na drogach.

8. Podejmowanie tam gdzie to
możliwe starań służących lep-
szemu zrozumieniu przyczyn,
okoliczności i skutków wypad-
ków oraz wyciąganie z nich
wniosków zapobiegających po-
wtórzeniu się podobnych wy-
padków w przyszłości.

9. Udział w tworzeniu systemu sku-
tecznej, rzetelnej pomocy medycz-
nej, psychologicznej i prawnej dla
ofiar wypadków drogowych.

10. Przyjmowanie, zgodnie z odpo-
wiednimi zasadami poufności,
ocen ex post kolegów dotyczących
działań podjętych dla poprawy
bezpieczeństwa na drogach
oraz, w razie konieczności, wy-
ciąganie właściwych wniosków
w celu zweryfikowania zastoso-
wanych rozwiązań.
Każdy sygnatariusz Karty podej-

muje konkretne zobowiązania wyni-
kające z przedstawionych zasad. Ich
istotą jest wykraczanie poza zakres
obowiązujących wymogów praw-
nych. Oznacza to, że nie jest wystar-
czające przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów. Konieczne jest pod-
jęcie znacznie szerszego zakresu
działań, których realizacja przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa na
europejskich drogach.

3. Przystąpienie do inicjatywy
EKBRD jako element strategii
zarządzania bezpieczeństwem
w PKS w Ostrowcu Św.

Statystyka dotycząca bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego wskazuje na
niewielki udział wypadków, w których
uczestniczą autobusy i autokary.
W 22 państwach członkowskich,
z których dostępne są dane o wypad-
kach według typu pojazdu, w wypad-
kach z udziałem autobusów zginęło
w 2007 r. 220 osób, tj. 0,71% ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych
w tych państwach10 .

W Polsce w 2008 r. zdarzyło się
436 wypadków, których sprawcami
byli kierujący autobusem. Stanowiło
to 0,88% wszystkich wypadków
i 1,12% wypadków, których sprawca-
mi byli kierujący pojazdami. W wy-
padkach tych zginęły 33 osoby (0,6%
ofiar śmiertelnych ogółem i 0,9% ofiar
wypadków, których sprawcami byli
kierujący pojazdami), a 758 zostało
rannych (odpowiednio 1,22%
i 1,48%). Należy podkreślić, że wśród
śmiertelnych ofiar wypadków z udzia-
łem autobusów w 2008 r. było zaled-
wie 7 pasażerów (0,12% ogółu zabi-
tych w wypadkach drogowych)
i 4 kierujących autobusami (0,07%).
Rannych zostało 1360 pasażerów
(2,2% ogółu rannych) i 88 kierowców
(0,14%). Nietrzeźwi kierowcy autobu-
sów spowodowali 2 wypadki, w któ-
rych rannych zostało 5 osób11 .

Rys. 7. Mapa procesów w PKS w Ostrowcu Św. SA
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Z przytoczonych danych statystycz-
nych wynika, że transport autobusowy
jest relatywnie bezpieczny. Odpowie-
dzialność za pasażerów skłaniać po-
winna jednak do podejmowania dzia-
łań zmierzających do doskonalenia
bezpieczeństwa przewozów.

Dostrzegając znaczenie bezpie-
czeństwa w kreowaniu pozycji rynko-
wej przedsiębiorstwa transportowe-
go, Zarząd PKS w Ostrowcu Św. SA
wdrożył w 2006 r. strategię zarządza-
nia bezpieczeństwem. Strategię tę
zbudowano według filozofii TQM
w oparciu o strukturę procesową,
gdzie logika jest podstawą skutecz-
nego działania i osiągania pożąda-
nych wyników. Wdrażając strategię
zarządzania bezpieczeństwem, do-
konane zostały zmiany w systemie
zarządzania przedsiębiorstwem
uwzględniające funkcjonowanie me-
chanizmów usprawniających zgodnie
z założeniami koncepcji TQM. Na-
stępnie w system zarządzania włą-
czono zagadnienia bezpieczeństwa,
uwzględniając zidentyfikowane
w PKS w Ostrowcu Św. SA procesy12 .
Schematycznie przedstawiono je na
rysunku 7.

System zarządzania bezpieczeń-
stwem, stworzony na podstawie dłu-
goletnich doświadczeń przedsiębior-
stwa, w pełni wdrożony został
26 kwietnia 2006 r. System ten pre-
cyzyjnie definiuje, identyfikuje i nad-
zoruje bezpieczeństwo przewozu

osób w przedsiębiorstwie PKS
w Ostrowcu Św. SA. W dniu 11 maja
2006 r. system został audytowany
przez Głównego Inspektora ITD
oraz Inspektorów Wojewódzkich
z całego kraju, uczestniczących
w akcji promującej doskonalenie
bezpieczeństwa w transporcie dro-
gowym. Następnie w dniach 3-5 lip-
ca 2006 r. audytowany był przez
British Standards Institution  Mana-
gement Systems. Na tej podstawie
PKS w Ostrowcu Św. SA uzyskał

Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością na zgodność z normą
PN–EN ISO 9001:2001.

Realizując działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa w transporcie
drogowym, przedsiębiorstwo PKS
w Ostrowcu Św. SA przystąpiło w dniu
29 stycznia 2010 r. do grona sygna-
tariuszy Europejskiej Karty Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. Uro-
czyste podpisanie Karty odbyło się
w siedzibie Spółki w obecności
przedstawicieli administracji rządowej

Stanisław Wodyński – prezes Zarządu PKS w Ostrowcu Św. SA podpisuje Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Sławomir Pędzik – dyrektor ds. eksploatacji, członek Zarządu PKS w Ostrowcu Św. SA pre-
zentuje zobowiązania Spółki w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
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i samorządowej, Policji, Inspekcji Trans-
portu Drogowego, Izby Gospodarczej
Transportu Samochodowego i Spedy-
cji, wyższych uczelni, przedsiębiorstw,
mediów oraz pracowników PKS w
Ostrowcu Św. i działających tam
związków zawodowych.

Podpisując EKBRD ostrowiecki
PKS zobowiązał się do:
o przeprowadzenia w każdym roku

wiosną i jesienią profilaktycznych,
doskonalących szkoleń wszystkich
kierowców oraz służb techniczno-
przewozowych, podczas których
podwyższane będą umiejętności
pracowników w zakresie:

o lepszego rozumienia przyczyn,
okoliczności i skutków wypadków
drogowych,

o przewidywania mogących wystą-
pić niebezpiecznych zdarzeń,

o interpretacji prawa o ruchu drogo-
wym i prawa przewozowego,

o udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej i stosowania prze-
pisów BHP,

o zorganizowania dla mieszkańców
miasta i okolic w każdym roku
wiosną i jesienią Dni Otwartych funk-
cjonującej w przedsiębiorstwie
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
podczas których bezpłatnie dokony-
wać się będzie przeglądu układów
hamulcowych, kierowniczych i jezd-
nych we wszystkich samochodach,
które zostaną zgłoszone do Cen-
trum Motoryzacji PKS,

o przebudowy dworca autobusowe-
go w Lipsku n/Wisłą wraz z infra-
strukturą komunikacyjną, co po-
zwoli zwiększyć bezpieczeństwo
obsługi pasażerów oraz bezpie-
czeństwo manewrowania autobu-
sami na stanowiskach odjazdo-
wych,

o nieodpłatnego udostępniania „bez-
piecznego miejsca parkingowego”
wszystkim osobom wybierającym
podróż autobusem zamiast samo-
chodem osobowym w ramach
wdrożonego w przedsiębiorstwie
programu Bezpieczny Parking,

o wspólnego z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji zorganizowania w każ-
dym roku konferencji na temat
standardów bezpieczeństwa
w przewozach zbiorowych dla sa-
morządów mających ustawowy
obowiązek organizacji dowozów
dzieci i młodzieży do szkół,

o wspólnego z Wojewódzką In-
spekcją Transportu Drogowego
zorganizowania w każdym roku
konferencji na temat publicznego
transportu zbiorowego dla prze-
woźników w ramach działalności
Świętokrzyskiego Oddziału Re-
gionalnego Polskiej Izby Gospo-
darczej Transportu Samochodo-
wego i Spedycji ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zapewnie-
nie standardów bezpieczeństwa
w transporcie drogowym osób,

o opracowania rozwiązań pozwalają-
cych na monitorowanie przestrze-
gania przepisów drogowych oraz
wdrożenia systemu zarządzania
flotowego z wykorzystaniem wielo-
funkcyjnych urządzeń typu GPS,

o corocznego organizowania Samo-
chodowego Rajdu Sportowo-Nawi-
gacyjnego o Puchar Prezesa PKS
w ramach spotkań integrujących
pracowników i przyjaciół firmy z oka-
zji Dnia Transportowca, którego ce-
lem będzie promowanie wiedzy
z zakresu prawa o ruchu drogowym,
umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz
umiejętności skutecznego osiągania
celu (zwycięstwa na mecie rajdu)
z bezwzględnym przestrzeganiem
przepisów ruchu drogowego,

o zorganizowania – w ramach spra-
wowanego patronatu nad Specjal-
nym Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym dla dzieci z rodzin pato-
logicznych w Hucie k/Lipska, każ-
dego roku w okresie Dnia Dziecka
– quizu z nagrodami dla dzieci na
temat bezpieczeństwa pieszych
w tym szczególnie umiejętności ko-
rzystania w infrastruktury drogowej.
Odbiorcami działań ostrowieckie-

go PKS na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa będą pracownicy firm trans-
portowych, instytucji i urzędów orga-
nizujących komunikację w liczbie ok.
5 tys. osób oraz ok. 6,5 mln przewo-
żonych rocznie pasażerów.

Obecni na ceremonii sygnowania
goście oraz przedstawiciele mediów,
poświadczyli gotowość upowszech-
niania dobrych wzorców i propagowa-
nia profilaktyki w zakresie BRD złoże-
niem podpisów na Karcie. Dokonali
tego m.in. Maciej Pampuch – pełno-
mocnik Wojewody Świętokrzyskiego
ds. Bezpieczeństwa, Wojciech Sipor-
ski – przedstawiciel Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, dyrektor
Departamentu Infrastruktury, Kazi-
mierz Kotowski – prezes Związku Po-
wiatów Polskich, Starosta Opatowski,
Andrzej Kryj – Wicestarosta Ostro-
wiecki, Jarosław Kopciara – naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
Jarosław Adamski– zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Ostrow-
cu Św. i Marian Sokół – naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Ostrowcu,
Władysław Mitręga – Świętokrzyski

Tadeusz Dyr – pracownik naukowy Politechniki Radomskiej, składając podpis na Europejskiej
Karcie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdza gotowość partnerskiego wspierania
działań PKS w Ostrowcu Św. SA w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Wojewódzki Inspektor Transportu
Drogowego, Zdzisław Szczerbaciuk
prezes Polskiej Izby Gospodarczej
Transportu Samochodowego i Spedy-
cji, Tadeusz Dyr – pracownik nauko-
wy Politechniki Radomskiej.

Zakończenie
Poprawa bezpieczeństwa trans-

portu drogowego stanowi priorytet
europejskiej polityki transportowej.
Jej istotnym instrumentem jest Euro-
pejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Dobrowolne przyjęcie
zobowiązań, spójnych z zasadami
określonymi w Karcie, jest niewątpli-
wie ważnym krokiem w realizacji pod-
stawowego celu polityki, tj. zmniej-
szenia do 2010 r. liczby śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych.

W Polsce sygnatariuszami Karty
jest już 80 podmiotów13 . Od 29 stycz-
nia 2009 r. jest wśród nich Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samochodo-
wej w Ostrowcu Św. SA. Podejmując
dobrowolne zobowiązania wynikają-
ce z Karty, Spółka usankcjonowała
prowadzone od wielu lat działania wy-
nikające z istniejącego w Spółce
„Systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa”. Ostrowiecki PKS – zapewne
jak wielu przewoźników realizujących
transport publiczny w Polsce – reali-
zuje działania na rzecz bezpieczeń-
stwa. Unijne inicjatywy, do których
przystępują te przedsiębiorstwa sta-
nowią potwierdzenie słuszności pro-
wadzonych działań. Potwierdzają one
jednocześnie dobre ich przygotowa-
ne do funkcjonowania na rynku trans-
portowym zgodnie z koncepcją spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu.

Wdrożenie „Systemu zapewnienia
bezpieczeństwa” w ostrowieckim PKS
pozwoliło na uzyskanie wymiernych
efektów. Zaliczyć do nich można:
Z zdecydowany wzrost świadomości

służb przewozowo-technicznych,
tj. dyspozytorów, diagnostów, kon-
trolerów technicznych, mistrzów
Stacji Obsługi Pojazdów, co przy-
czynia się do lepszego przygoto-
wania autobusów do realizacji za-
dań przewozowych,

Z ograniczenie do minimum liczby ko-
lizji zawinionych – liczba kolizji spa-
dła z 17 w 2006 r. (pierwszy rok funk-
cjonowania systemu) do 8 w 2009 r.
(Spółka realizuje rocznie około
250 tys. kursów autobusowych,
przejeżdżając ponad 1,1 mln km.

Z niedopuszczenie do podjęcia pra-
cy przez pracownika po spożyciu
alkoholu lub podobnie działające-
go środka (w okresie od wdroże-
nia w 2006 r. systemu nie wystąpi-
ły przypadki podjęcia pracy pod
wpływem alkoholu),

Z ograniczenie liczby kolizji ogółem,
na co szczególny wpływ ma profi-
laktyka polegająca na konse-
kwentnym kształceniu u pracowni-
ków, jak i innych użytkowników
dróg umiejętności przewidywania
zdarzeń, np. poprzez działalność
prewencyjną prowadzoną pod-
czas okresowo organizowanych
„Dni Otwartych Centrum Motoryza-
cji PKS dla mieszkańców miasta
i okolic”,

Z poprawę wizerunku firmy, co w kon-
sekwencji skutkuje wzrostem zaufa-
nia klientów i kontrahentów do PKS
w Ostrowcu Św. SA jako marki koja-
rzonej z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym.
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