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Bezpieczeństwo dzieci w podróżach turystycznych autokarami
Aspekt bezpieczeństwa dzieci w transporcie drogowym stano-
wi szeroki obszar dywagacji w świetle realizowanych inicjatyw, 
programów, akcji instytucji i organów administracji publicznej, 
a także usankcjonowanych aktów prawnych. Kluczową rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci podczas podróży auto-
karem pełni kierujący pojazdem, odpowiedzialny za przewóz 
osób – znaczenie ma jego stan psychomotoryczny, jak również 
stan techniczny pojazdu. Celem artykułu jest prezentacja i oce-
na działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu 
autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane 
na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpie-
czeństwa drogowego.

Wstęp
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb czło-
wieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdro-
wego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy człowiek, 
zarówno dziecko, jak i dorosły, powinien czuć się bezpiecznie 
w swoim społeczeństwie. Współczesny świat stwarza w coraz szer-
szym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone 
jest bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogo-
wych, w których poszkodowanymi są dzieci. Dzieci w wieku szkol-
nym potrzebują jednoznacznych informacji i norm, które pozwolą 
im bezpiecznie poruszać się w świecie i dlatego bardzo ważne jest 
uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą 
pojawić się podczas poruszania się w ruchu drogowym.

Każdy człowiek, duży lub mały, może być świadkiem wypadku 
drogowego, nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego zagrożo-
ne jest czyjeś zdrowie lub życie. Może to dotyczyć zupełnie obcej 
osoby, znajomego lub członka rodziny. Od tego, czy znajdzie się 
ktoś, kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania 
zacznie pomagać, może zależeć nasze życie. Aby pomóc, trzeba 
wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejęt-

ność udzielania pierwszej pomocy, tym więcej osób zostanie ura-
towanych, ocali życie. Prostych czynności ratujących życie może 
nauczyć się każdy, warto więc rozpocząć taką naukę już w wieku 
kilku lat. Nabyta wiedza i umiejętności dadzą dziecku na równi 
z dorosłym możliwość niesienia pomocy czy szybkiego powiado-
mienia odpowiednich służb. 

Pomimo występowania licznych czynników powodujących wzro-
stu ryzyka wypadku stan bezpieczeństwa na polskich drogach 
poprawia się. Jest to efekt szeregu działań podejmowanych przez 
organy państwa, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, 
media, a także osoby prywatne [6]. W ciągu ostatnich 10 lat liczba 
śmiertelnych ofiar wypadków spadła z 5,2 tys. osób rocznie do 2,9 
tys. (spadek o 44%), a liczba osób rannych z ponad 59 tys. do 39 
tys. (spadek o 34%). Można więc rzec, że założenia zawarte w re-
zolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestii wypadków 
i osób zabitych sukcesywnie są realizowane.

W 2016 r. w Polsce miały miejsce 2 973 wypadki drogowe 
z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat (tab. 2). W zdarzeniach tych 
72 dzieci poniosło śmierć, a 3 260 doznało obrażeń. W stosunku 
do roku 2007 liczba wypadków z udziałem dzieci w tym okresie 
spadła o 47,9%, zabitych o 53,9%, a rannych o 43,3%.

Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród 
dzieci do 6 lat to pasażerowie pojazdów (ok. 72%). W starszych 
grupach wiekowych pasażerowie stanowią ok. 45% ofiar wypad-
ków. Wraz ze wzrostem wieku zwiększa się udział ofiar będących 
pieszymi oraz kierującymi pojazdami. 

Wysoki udział dzieci-pasażerów jako ofiar wypadków wskazu-
je, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede 
wszystkim z powodu błędów dorosłych. Problem ten dotyczy tak-
że podróżujących środkami transportu publicznego, w tym auto-
busami i autokarami. Podkreślić jednak należy, że autobusy są 
relatywnie bezpiecznym środkiem transportu (w 2016 r. udział 
pasażerów autobusów, którzy zginęli w wypadkach drogowych, 
w łącznej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wyniósł 
zaledwie 0,2%). Konieczne są jednak dalsze działania zmierzają-
ce do całkowitego wyeliminowania czynników prowadzących do 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmować one 
powinny w szczególności przestrzeganie obowiązujących przepi-
sów dotyczących warunków technicznych autokarów, czasu pracy 
kierowców oraz ich profesjonalizmu. Znajdują one odzwierciedle-
nie w Kodeksie dobrych praktyk, opracowanym przez ekspertów 
Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Warunki techniczne, jakie powinien spełniać autokar podczas 
przewozu uczestników wycieczki
Organizator wycieczki przed podjęciem decyzji o zamówieniu po-
jazdu (autokaru) winien ustalić liczbę pasażerów, dokonać spraw-
dzenia pojazdu pod względem przystosowania go do przewozu 
żądanej liczby osób, aby nie nastąpiło przekroczenie dopuszczal-
nej liczby miejsc siedzących. Organizatorem wycieczki (imprezy 
turystycznej) może być firma turystyczna lub przedsiębiorca po-
siadający pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie organizowania imprez turystycznych. Zamawiający 
jest obowiązany zawrzeć w formie pisemnej umowy o świadcze-
niu usługi turystycznej. Przy wyborze przewoźnika organizator 
wycieczki powinien kierować się wyłącznie bezpieczeństwem 
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uczestników podróży, nie zaś ceną wynajmu pojazdu (autokaru). 
Najtańszy przewoźnik nie oznacza, że autobus jest w pełni spraw-
ny i bezpieczny. 

Zakres podstawowych warunków technicznych, które musi speł-
niać autokar to:

 ¡ aktualne badania techniczne, które w przypadku autobusu 
przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej reje-
stracji, a następnie co 6 miesięcy; 

 ¡ oznakowanie – autobus przewożący zorganizowaną grupę 
dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat powinien być oznaczony 
z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbo-
lem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widocz-
ności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane 
z materiału odblaskowego; 

 ¡ wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być niczym 
utrudniony; 

 ¡ wyposażanie w 2 gaśnice, z których jedna powinna być umiesz-
czona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, 
w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; 

 ¡ apteczka doraźnej pomocy; 

 ¡ nagłośnienie z mikrofonem; 
 ¡ sprawny system ogrzewania w okresie jesienno-zimowym oraz 

klimatyzacja w okresie letnim. 

Obowiązki kierowcy
Kierujący autobusem jest obowiązany mieć przy sobie i okazy-

wać na żądanie dokumenty, w tym: 
 ¡ prawo jazdy kat. D; 
 ¡ dowód rejestracyjny pojazdu; 
 ¡ potwierdzenie zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC;
 ¡ licencję na przewóz osób.

Kierujący jest zobligowany w transporcie autobusowym do reali-
zacji następujących czynności:

 � sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem 
podróży; 

 � oględziny, podczas przerwy w podróży, podstawowych elemen-
tów pojazdu mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo;

 � włączenie świateł mijania podczas jazdy w warunkach normal-
nej przejrzystości; 

 � włączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiada-
nia dzieci i młodzieży w obrębie jezdni (dla zwrócenia większej 
uwagi innych kierujących). 
W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa kierujący 

oraz pasażerowie są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 
jazdy. Ponadto – uwzględniając potrzeby zapewnienia maksymal-
nego bezpieczeństwa przewożonej grupy dzieci w autobusie wy-
posażonym w pasy bezpieczeństwa – wskazane jest, aby używać 
fotelików ochronnych. W fotelikach powinny być przewożone dzieci 
w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu.

Wykonujący przewozy drogowe w szczególnych warunkach, na 
przykład jazda od zmierzchu do świtu, w okresie zimowym (śnieg, 
oblodzona jezdnia), ma obowiązek zachować szczególną ostroż-
ność podczas prowadzenia pojazdu. Ponadto poruszający się po 
drogach górskich powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umie-
jętności, szczególnie podczas jazdy z dużych pochyłości (jazda na 
włączonym biegu, umiejętne używanie hamulców, wyeliminowanie 
złudzeń optycznych).

Kierujący pojazdem, omijając pojazd przewożący zorganizowa-
ną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, jest obowiązany 
w czasie wsiadania pasażerów do drugiego pojazdu lub wysiada-
nia z niego zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby 
zatrzymać się.

Tab. 1. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach 2006–2015 [10]

Lata Wypadki Zabici Ranni
Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100%

2006 46 876 100,0 5 243 100,0 59 123 100,0
2007 49 536 105,7 5 583 106,5 63 224 106,9
2008 49 054 104,6 5 437 103,7 62 097 105,0
2009 44 196 94,3 4 572 87,2 56 046 94,8
2010 38 832 82,8 3 907 74,5 48 952 82,8
2011 40 065 85,5 4 189 79,9 49 501 83,7
2012 37 046 79,0 3 571 68,1 45 792 77,5
2013 35 847 76,5 3 357 64,0 44 059 74,5
2014 34 970 74,6 3 202 61,1 42 545 72,0
2015 32 967 70,3 2 938 56,1 39 778 67,3

Tab. 2. Wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat w latach 2007–2016 
[10]

Lata Wypadki Zabici Ranni
Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100% Ogółem 2006 = 100%

2007 5 708 100,0 156 100,0 5 754 100,0
2008 5 755 100,8 148 94,9 5 753 100,0
2009 5 050 88,5 128 82,1 5 058 87,9
2010 4 239 74,3 112 71,8 4 586 79,7
2011 4 077 71,4 102 65,4 4 414 76,7
2012 3 679 64,5 89 57,1 3 945 68,6
2013 3 454 60,5 90 57,7 3 747 65,1
2014 3 210 56,2 80 51,3 3 509 61,0
2015 2 820 49,4 70 44,9 3 078 53,5
2016 2 973 52,1 72 46,2 3 260 56,7

Tab. 3. Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w latach 2014–2016 [10]
Grupy 

wiekowe
Zabici Ranni

2014 2015 2016 2014 2015 2016
0–6 30 22 22 1 096 883 968

7–14 50 48 50 2 413 2 195 2 292
15–17 71 67 74 2 031 1 716 1 714



Kierowcy autobusu zabrania się: 
 ¾ korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania 
słuchawki lub mikrofonu w ręku; 

 ¾ palenia tytoniu i spożywania pokarmów w czasie jazdy; 
 ¾ otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub 
wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu.

Normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autokaru
Bezpieczne prowadzenie pojazdów uzależnione jest między inny-
mi od kondycji psychofizycznej kierowcy. W celu zachowania pra-
widłowych dyspozycji psychomotorycznych w zakresie szybkości 
i zakresu spostrzegania, szybkości i stałości reakcji kierowca po-
winien przestrzegać minimalnych okresów przerw i odpoczynków 
oraz maksymalnych okresów jazdy. Przepisy socjalne kierowców 
(zasady wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 [8]) mają na 
celu bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Syntetyczne zestawienie czasu pracy i odpoczynku zawiera tab. 4.

Dopuszczalne prędkości autobusów
W zakresie dopuszczalnych prędkości kierujących autobusami 
obowiązują następujące zasady:

 ¡ kierujący autobusem jest obowiązany jechać z taką prędkością, 
która zapewni mu panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem 
warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby 
terenu, stanu i widoczności drogi, stanu pojazdu, warunków at-
mosferycznych i natężenia ruchu; 

 ¡ dopuszczalna prędkość autobusu na obszarze zabudowanym 
w godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h, a w godzinach 
23.00–5.00 – 60 km/h; 

 ¡ prędkość dopuszczalna autobusu poza obszarem zabudowa-
nym wynosi: 

 ¡ 80 km/h na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwu-
jezdniowej co najmniej o 2 pasach przeznaczonych dla każdego 
kierunku ruchu (100 km/h, jeśli autobus spełnia dodatkowe 
warunki techniczne określone w odpowiednich przepisach);

 ¡ 70 km/h na pozostałych drogach; 
 ¡ autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicz-

nik prędkości, ograniczający maksymalną prędkość autobusu 
do 100 km/h. 
Znak określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, 

umieszczony na obszarze zabudowanym, nie dotyczy autobusu. 

Akcja „Bezpieczny Autokar” 
Akcja „Bezpieczny Autokar” prowadzona jest już od 2003 r. przez 
Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inicjatywy inspekto-
rzy kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na wy-
poczynek. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych” 
okresach roku, czyli podczas wakacji, ferii zimowych, wyjazdów na 
zielone szkoły oraz tzw. długich weekendów. Pojazdy sprawdzane 
są w specjalnie przygotowanych punktach oraz bezpośrednio na 
drogach, a inspektorzy nie tylko oceniają stan techniczny i przygo-
towanie autokarów do trasy, ale także czas pracy i trzeźwość kie-
rowców. Dzięki akcji coraz bardziej świadomi odpowiedzialności, 
jaka na nich spoczywa, są kierowcy. 

Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się też liczba rodziców 
zainteresowanych przeprowadzeniem kontroli autokaru, którym 
udają się w podróż ich dzieci. Podczas kontroli pasażerowie spraw-
dzanych pojazdów mają możliwość zaznajomienia się z obowiązu-
jącymi przepisami ruchu drogowego oraz transportu drogowego, 
gdyż inspektorzy chętnie odpowiadają na pytania zainteresowa-
nych. W ramach zorganizowanych akcji dzieci mają okazję wziąć 
udział w grach i zabawach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w momencie, gdy ich autokar podlega kontroli, dostają 
również drobne gadżety – głównie odblaski, które sprawiają, że 
najmłodsi uczestnicy ruchu są lepiej widoczni na drodze. 
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Rys. 1. Kontrola autobusu pod kątem stanu technicznego

Tab. 4. Normy czasu jazdy i odpoczynku w odniesieniu do kierującego autobusem
Czas jazdy dziennej Wartość 

Czas maksymalny 9 [h/doba]
Dopuszczalne zwiększenie  
(2 razy w tygodniu) 10 [h/doba]

Liczba kierowców w autobusie 
Czas przejazdu  
nie przekracza 9–10 h 1 kierowca
Czas przejazdu powyżej 10 h 2 kierowców

Przerwy

Przerwy po 4,5 h jazdy 
Minimum 45 min (dopuszczalne jest zastosowa-
nie tak zwanych przerw dzielonych, z których każ-
da wynosi minimum 15 min. Przykład: 2 h jazdy 
– 25 min przerwy + 2,5 h jazdy – 20 min przerwy)

Odpoczynek dzienny (1 kierowca) 

Norma 
Szczególnie zalecany jest odpoczynek 11-godzin-
ny (odpoczynek musi zawierać się w 24 godzi-
nach od momentu rozpoczęcia pracy). 

Skrócony Dopuszczalne jest 9 kolejnych godzin, maksymal-
nie 3 razy w tygodniu 

Dzielony

Dozwolone: długość trwania odpoczynku jest 
zwiększona do 12 godzin w przypadku podziele-
nia na 2 lub 3 okresy, z czego 1 składający się 
z minimum 8 kolejnych godzin. Długość trwania 
każdego z pozostałych okresów nie może być 
mniejsza niż 1 godzina. Przykład: 8h + 1h + 3h; 
8h + 2h + 2h; 8h + 4h

Odpoczynek dzienny 2 lub więcej kierowców (załoga kilkuosobowa)

Norma

Minimum 9 kolejnych godzin (w trakcie postoju 
autobusu) zawierających się w okresie 30 godzin 
od chwili rozpoczęcia pracy przez kierowcę lub 
kierowców. 
Załoga kilkuosobowa oznacza sytuację, w której 
w pojeździe przebywa co najmniej 2 kierowców 
w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą 
godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego 
kierowcy lub kierowców nie jest obowiązkowa, ale 
przez pozostałą część tego okresu w pojeździe 
muszą się znajdować wszyscy kierowcy uczest-
niczący w przewozie. 

Źródło: oprac. własne na podst. [8].



O intensywności akcji i jednocześnie jej skuteczności świadczy 
liczba przeprowadzanych kontroli i ich wyniki. W 2015 r. spraw-
dzono 17 024 autokarów. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogo-
wego zatrzymali 960 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły 
stan techniczny, nałożyli 2 393 mandatów karnych na kierowców 
i wydali 598 decyzji o nałożeniu kary na przewoźników. Dzięki tym 
wysiłkom z roku na rok liczba niesprawnych technicznie autokarów 
zmniejsza się, a tym samym poprawia się bezpieczeństwo podró-
żujących dzieci.

Kodeks dobrych praktyk
Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, firma zajmująca 
się tematyką rozliczania czasu pracy kierowców, stworzyło Kodeks 
dobrych praktyk zawierający najważniejsze procedury, obowiązu-
jące podczas organizowania wycieczek dla dzieci. Dokument ten 
zawiera wytyczne, które powinny być przestrzegane przez dyrekto-
rów szkół podczas planowania wycieczek dla dzieci i młodzieży [1]. 
Są one następujące:
1. Przed wyjazdem na zieloną szkołę:

 – przygotuj należycie wycieczkę pod względem programowym 
i organizacyjnym, omów ze wszystkimi opiekunami wycieczki 
kwestie celu wycieczki, trasy przejazdu, zwiedzanych obiek-
tów, bazy noclegowej, żywieniowej, harmonogramu i regula-
minu zachowania uczestników podczas wycieczki;

 – poinformuj przewoźnika, że w dniu wyjazdu autokar zosta-
nie poddany kontroli policji lub WITD pod kątem sprawności; 
kontrola obejmie czas pracy i trzeźwość kierowcy; 

 – skonsultuj z przewoźnikiem szczegółowy harmonogram wy-
jazdu, zawierający informacje na temat planowanej daty i go-
dzin wyjazdu oraz powrotu, liczby kilometrów, miejscowości, 
programu, adresu punktów noclegowych i żywieniowych 
(warto zrobić to tydzień przed realizacją); 

 – sporządź pisemną umowę przejazdu z biurem podróży 
lub przewoźnikiem ze wskazaniem wszelkich wymagań 
i oczekiwań.

2. Odpowiednie planowanie wycieczki
Planując wycieczkę, warto uwzględnić:

 – godzinę wyjazdu – zaplanuj ją tak, by założyć kontrolę WITD 
lub policji bezpośrednio przed wyjazdem (standardowa kon-
trola autokaru może trwać w granicach 15–60 min);

 – trasę przejazdu – ustalając trasę przejazdu, korzystaj z map, 
by choć w przybliżeniu znać czas przejazdu między punktami 
(pamiętaj, że średnia prędkość autokaru powinna wynosić 
60–70 km/h). Czas przejazdu autokaru musi przewidywać 
maksymalnie 4 h i 30 min ciągłej jazdy; 

 – odpoczynek – do wyżej wymienionego czasu jazdy należy 
bezwzględnie doliczyć minimum 45 min na przymusowy 
odpoczynek kierowcy, który również przyda się uczestnikom 
wycieczki. Przerwa trwająca 45 min (lub 2 w wymiarach 15 
oraz 30 min) musi odbyć się w miejscu bezpiecznym dla 
uczestników wycieczki, czyli tylko na oznakowanych parkin-
gach. Pamiętaj, że pojazd w czasie odpoczynku nie będzie 
przemieszczany;

 – czas prowadzenia pojazdu – planując dzienny czas jazdy, 
pamiętaj, że kierowca łącznie nie może prowadzić autokaru 
dłużej niż 9 h. Kierowca w szczególnych sytuacjach może 
podjąć decyzję o wydłużeniu jazdy o 1 godzinę przez 2 dni, 
ale to do niego należy decyzja, gdyż musi to uwzględnić 
w swoim łącznym czasie pracy; 

 – specyfikę wyjazdu z noclegiem. Pamiętaj, że w ciągu doby 
(24 h od rozpoczęcia pracy kierowcy) kierowca nie może pro-

wadzić pojazdu przez 11 h, ponieważ stanowi to czas odpo-
czynku dobowego. W tym czasie kierowca nie może uczestni-
czyć w jakichkolwiek czynnościach związanych z przewozem. 
Kierowca w szczególnych sytuacjach może podjąć decyzję 
o skróceniu odpoczynku do 9 godzin przez 3 dni, ale to do 
niego należy decyzja, gdyż musi to uwzględnić w swoim łącz-
nym czasie pracy; 

 – specyfikę wyjazdu kilkudniowego. Pamiętaj, że 1 kierowca 
nie może prowadzić autokaru dłużej niż 6 dni (np. od 8.00 
w poniedziałek do 7.59 w niedzielę), po których musisz 
uwzględnić okres postoju autokaru trwający od 1 do 2 dni. 
Postój ten związany jest z koniecznością realizacji odpo-
czynku tygodniowego kierowcy (to kierowca podejmuje de-
cyzję, jak długo ten odpoczynek będzie trwał, gdyż musi to 
uwzględnić w swoim łącznym czasie pracy);

 – bezpieczeństwo – w każdym przypadku kierowca może 
skrócić czas trwania jazdy czy wydłużyć okres postojów lub 
odpoczynków, jeśli jest to spowodowane zachowaniem bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Dodatkowe wytyczne dla organizatora
Pamiętaj również, że:

 – przed wyjazdem (najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem) 
trzeba zgłosić autokar i kierowcę do kontroli WITD lub policji, 
która odbędzie się w dniu faktycznego wyjazdu;

 – autokar przewożący niepełnoletnich uczestników wycieczek 
musi być oznakowany tablicą „przewóz dzieci”;

 – zajmowanie miejsca w środkach transportu powinno być re-
alizowane tak, aby opiekunowie siedzieli przy drzwiach;

 – przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować 
się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;

 – po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
 – jako opiekun musisz dopilnować dzieci w czasie jazdy 

(uczestnicy nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, 
na oparciu, rzucać rzeczami lub wyrzucać je przez okno itd.).

Zakończenie
Transport publiczny pozostaje niewątpliwie jednym z najbez-
pieczniejszych sposobów podróżowania i rzeczywiście odgrywa 
podstawową rolę w dobrze zorganizowanych społecznościach. 
Zmiana preferencji podróżowania na rzecz transportu publiczne-
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go pozwala na zredukowanie liczby wypadków drogowych, a sam 
transport publiczny traktowany jest jako podstawa nowoczesnego 
społeczeństwa. Aby transport publiczny był powszechnie wybie-
rany przez obywateli, muszą oni mieć poczucie bezpieczeństwa 
i faktycznie być bezpieczni przez całą swoją podróż. Zapewnienie 
bezpieczeństwa powinno więc być postrzegane zarówno jako in-
westycja w osiągnięcie wspomnianego wyżej celu oraz jako istot-
ny element obsługi pasażerów, opierający się równomiernie na 
udziale pracowników, technologii i procedur – po to, aby zmniej-
szyć liczbę przestępstw oraz poczucie zagrożenia przestępczością 
w transporcie publicznym.

Znacząca poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym w szcze-
gólności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wymaga, jak podkre-
ślono w komunikacie Komisji Europejskiej z 2010 r. [5], integracji 
różnych obszarów polityki UE oraz zaangażowania różnych podmio-
tów, w tym na poziomie instytucji unijnych, państw członkowskich, 
władz lokalnych i regionalnych, a także przedstawicieli społeczeń-
stwa obywatelskiego. W tym zakresie założono 7 celów strategicz-
nych; są to:

 ¾ poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg – Komisja Eu-
ropejska w ramach realizacji tego celu będzie prowadzić prace 
w zakresie tworzenia wspólnej strategii na rzecz edukacji i szko-
leń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie 
w procesie uzyskiwania prawa jazdy oraz kompetencji instruk-
torów jazdy;

 ¾ poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego, oparta na 
transgranicznej wymianie informacji w dziedzinie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, organizacji kampanii na rzecz egzekwo-
wania przepisów, rozwoju technologii stosowanej w pojazdach, 
która wspomagałaby egzekwowanie przepisów, a także wyzna-
czonych krajowych celów w zakresie kontroli;

 ¾ zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – uwzględ-
nianie wymogów bezpieczeństwa dla dróg i tuneli w procesie 
projektowania, a także zarządzania strukturą bezpieczeństwa;

 ¾ zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów – w ramach tego celu 
zaproponowano działania polegające na przedstawieniu pro-
pozycji w zakresie zapewniania czynnego i biernego bezpie-
czeństwa pojazdów, takich jak motocykle i pojazdy elektrycz-
ne, w zakresie stopniowej harmonizacji i wzmacniania testów 
zdatności do ruchu drogowego i technicznych kontroli drogo-
wych, a także dalszej ocenie skutków i korzyści dotyczących 
systemów współpracujących w celu określenia najbardziej przy-
datnych zastosowań oraz przedstawienia zaleceń w zakresie 
odpowiednich środków dla ich wprowadzenia;

 ¾ propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tego celu 
zaplanowano analizę wykonalności wyposażenia pojazdów użyt-
kowych i samochodów prywatnych w zaawansowane systemy 
wspierania kierowców, a także przyśpieszenie wprowadzania 
usługi e-Call (powiadamiania o wypadkach) i badanie możliwo-
ści jej rozszerzenia na inne pojazdy;

 ¾ poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu 
obrażeń, polegających na przykład na zmniejszaniu skali obra-
żeń (zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury), ko-
ordynacji działań ratunkowych, zwiększeniu ich szybkości, a tak-
że skuteczności udzielanej pierwszej pomocy i rehabilitacji; 

 ¾ ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypad-
ki – motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i pieszych, 
wśród których odnotowywana jest szczególnie wysoka liczba 
ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń. W 2008 r. te ofiary 
stanowiły 45% wszystkich wypadków śmiertelnych. Cel ten obej-

mować ma monitorowanie i dalszy rozwój norm technicznych do 
celów ochrony użytkowników dróg szczególnie narażonych na 
wypadki, objęcie dwukołowych pojazdów silnikowych kontrolami 
pojazdów, poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i innych użyt-
kowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Bibliografia:
1. Bezpieczny wyjazd na zieloną szkołę, Ogólnopolskie Cen-

trum Rozliczania Kierowców, Informacja prasowa, Warszawa 
24.04.2017 r.

2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego ob-
szaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego 
i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.

3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę 
XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Trans-
portowe” 2011, nr 10. 

4. Dyr T., PKS w Ostrowcu Św. SA sygnatariuszem Europejskiej 
Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, „Autobusy – Techni-
ka, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2010, nr 1–2. 

5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów – W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na lata 2011–2020, KOM (2010) 389.

6. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Techni-
ka, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.

7. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych dzia-
łań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy – Techni-
ka, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.

8. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektó-
rych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogo-
wego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 
i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85: Dz. Urz. WE L 102 z 11.4.2006, str. 1–14.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych: 
Dz. U. 2002, Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.

10. Wypadki drogowe w 2015 roku w Polsce, Biuro Ruchu Drogo-
wego KGP – Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2015.

Fotografie: www. policja.pl

Autorka:
mgr Magdalena Płachecka – doktorantka na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

bezpieczeństwo i ekologia

32 Autobusy 5 /2017

Security of children during public bus travele
Safety aspect of children in public transport represents broad area of 
divagation in the light of realized initiatives, programs, actions of insti-
tutions on public administration organs as well as legitimatizing legal 
references. The key role of providing safety for children during bus trips 
belongs to the driver who is responsible for the transport of people, his 
psychomotor conditions, and technical aspects of the vehicle. The aim of 
this article is to present and evaluate actions taken in favor of improving 
children’s safety especially taking into consideration public bus trans-
port. Actions and inititives on the national level are discussed in this 
article which has a significant effect on improving safety on our roads.


