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Obszary tematyczne „Bezpieczne wakacje 2015”Obszary tematyczne „Bezpieczne wakacje 2015”

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku



 Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wszystkim dzieciom, przebywającym 
w czasie wakacji letnich  na obozach, koloniach, innych formach zorganizowanego 
wypoczynku

 Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom, które czas wakacji letnich spędzą  
w miejscu swojego zamieszkania

 Ograniczenie zdarzeń przestępczych, których ofiarami są dzieci (zwłaszcza zdarzeń 
w ruchu drogowym)

 Edukacja rodziców, wychowawców, opiekunów oraz dzieci i młodzieży na temat  
podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń na jakie narażone 
są dzieci oraz sposobów ich unikania

 Prowadzenie działań informacyjnych (najczęściej za pośrednictwem lokalnych mediów 
lub przy użyciu stron internetowych jednostek Policji) związanych z zagrożeniami w 
okresie wakacyjnym  (np. kradzieże rowerów, włamania do mieszkań, piwnic, kradzieże 
i włamania na terenach ogródków działkowych, kradzieże w pociągach lub na dworcach, 
itp.)- skierowane do wszystkich mieszkańców

 Organizacja dzieciom czasu wolnego, w czasie którego poprzez zabawę i sport 
realizowane są różne formy policyjnej profilaktyki

 Współpraca Policji z przedstawicielami innych instytucji państwowych oraz organizacji 
społecznych w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w okresie wakacji letnich

Cele realizacji działań dolnośląskiej policji w ramach 
„Bezpieczne Wakacje”



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Jeżeli jesteś organizatorem wyjazdu albo rodzicem 

dziecka, które wybiera się na wycieczkę lub 

wypoczynek zgłoś planowany wyjazd do 

najbliższej jednostki Policji.

O planowanym wyjeździe powiadom Policję 

z wyprzedzeniem 1-2 dniowym.

Doświadczenie policjantów wskazuje, że 

kontrola autokarów, ich stanu technicznego oraz 

kontrola stanu trzeźwości kierowców pozwoliło 

uniknąć wielu trudnych sytuacji, kłopotów, a 

przede wszystkim tragedii. 

Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy 

ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić 

mu uwagę !!!



„Bezpieczny autobus”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 
uruchomił punkt kontroli autobusów na parkingu 

przy ul. Ślężnej tuż obok Wzgórza Andersa.

Poniedziałek -  sobota, w godzinach 6.00 - 9.00
Poza wyznaczonymi godzinami oraz w niedzielę - potrzebę kontroli autobusu

można zgłaszać u dyżurnego WRD KMP Wrocław 
pod nr tel. 71-340-36-20

Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów, jego wyposażenie, stan 
trzeźwości kierujących oraz dokumenty wymagane w związku z kierowaniem 

pojazdem i jego używaniem

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Wystarczy wpisać nr rejestracyjny pojazdu

pod tym adresem można sprawdzić dane o  
badaniu technicznym oraz informacje o 

ubezpieczeniu OC



KATEGORIE 28.06-31.08.2014 r.

Liczba wypadków 471

Liczba osób zabitych
Liczba osób rannych

41
606

Liczba kolizji 4820

Liczba skontrolowanych 
pojazdów /ogółem/

95054

Liczba skontrolowanych 
autobusów

1394

Liczba skontrolowanych innych 
pojazdów przewożących dzieci 

do/z miejsc wypoczynku

1900

Liczba ujawnionych kierujących 
pod wpływem alkoholu /ogółem/

1562

Efekty działań „Bezpieczne wakacje 2014” 
w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014 

na terenie województwa dolnośląskiego



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy 

pociągu. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje 

duży tłok, zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, 

staraj się od niej nie odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub paść 

ofiarą złodziei. 



Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź 

czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść ofiarą 

złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś 

pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, czy kieszeni. 

Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku 

kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz okradziony, stracisz 

tylko część sumy. W pociągu, czy autokarze nigdy nie 

chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, 

markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w 

zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo 

poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym



Staraj się nigdy nie zostawiać 
bagażu bez opieki - niezależnie od 
tego, czy masz przy sobie cały bagaż, 
czy tylko podręczny. Torby i plecaki, 
zwłaszcza te, w których przewozisz 
wartościowe przedmioty - gotówkę, 
aparat fotograficzny itp. - staraj się 
nosić z przodu lub pod ramieniem, 
zamknięciem do siebie. Dzięki temu 
zawsze będziesz miał je pod kontrolą 
i nie pozwolisz się okraść. Choć to 
trudne w długich trasach, staraj się 
nie spać w podróży, a już na 
pewno nigdy nie przyjmuj 
poczęstunków od przypadkowo 
poznanych osób. 



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

 kąpały się wyłącznie w miejscach dozwolonych i nadzorowanych
 nie oddalały się od grupy podczas wycieczek i wędrówek
 nie rozpalały ognisk na terenach leśnych
 przestrzegały zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 nie korzystały z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym 
 nie korzystały z tzw. „autostopu”
 nie korzystały z propozycji poczęstunku jedzeniem lub piciem od obcych osób

WAŻNE, ABY DZIECI SPĘDZAJACE WAKACJE POZA MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA:



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

Do tej pory używanie odblasków dla pieszych 
poruszających się poboczem drogi było 
obowiązkowe wyłącznie dla dzieci do 15 lat. Teraz 
ten obowiązek obejmuje wszystkich pieszych 
poruszających się w terenie niezabudowanym

Kierowca widzi odblaski już z odległości 150 metrów

Za brak elementu odblaskowego grozi mandat 
od 20 – 500 zł

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku



Zadbajcie o bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji!

Wykażcie więcej uwagi i przezorności!

Rozmawiajcie z dziećmi o zagrożeniach oraz sposobach 
ich unikania!

Wyrabiajcie u dzieci nawyki sprzyjające bezpieczeństwu!

Więcej informacji na stronie: www.fdn.pl

Nie odwracaj wzroku! Bądź świadomy i reaguj na przypadki 
wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

Przebieg gwałtu

 Podanie środka w napoju 
    (najczęściej alkoholowym)
Odurzenie ofiary z utratą         
    świadomości
Wykorzystanie seksualne
 Przebudzenie - stan amnezji

Zawsze i wszędzie pilnuj swoich 
napojów. Przypadki dosypywania 
i dolewania różnych specyfików 
są coraz większym problemem. 



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

DOPALACZE mogą cię wypalić

DOPALACZE 

 To środki psychoaktywne, 
najczęściej o nieznanym składzie 
chemicznym 

 To substancje, które można 
przedawkować, także ze skutkiem 
śmiertelnym

 Działają na ośrodkowy układ 
nerwowy, podobnie jak nielegalne 
narkotyki. Mogą uzależniać

 Większość oferowanych produktów 
jest mieszanką dwóch, trzech i więcej 
różnego typu substancji

www.dopalaczeinfo.pl



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

Kiedy zaginie dziecko...

Zniknięcie dziecka należy niezwłocznie zgłosić na Policję
Na komendę koniecznie zabierz ze sobą jego aktualne zdjęcie
Nie zatajaj żadnej informacji, gdyż każda z nich może zadecydować   
o kierunku działania Policji
Przypomnij sobie w co dziecko było ubrane, z uwzględnieniem 
znaków szczególnych
Jeśli dziecko posiada przy sobie telefon – jest możliwość szybkiego 
namierzenia go na podstawie karty SIM



Bezpieczeństwo podczas wypoczynku

Naucz dziecko, co powinno zrobić w sytuacji, kiedy się zgubi. 
Zadbaj by znało nazwę i adres pensjonatu, w którym 

przebywacie. Gdy znajdzie się w obcym miejscu – niech poprosi 
kogoś o pomoc lub czeka aż odnajdzie go opiekun.
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