


Jednostkowy 
koszt wypadku 
2 500 000 zł

Całkowity koszt wypadków 
drogowych wyniósł 33,6 mld 

zł, czyli aż 2% PKB 2015.

Koszty wypadków drogowych w Polsce



2016 - Podróże Polaków

43,5 mln 
wycieczek 

6,5 mln 
zorganizowanych wycieczek 

autobusowych 



2016- Polskie wypadki drogowe
w wypadkach 

autobusów 6 osób 
zginęło oraz 1095  

osób zostało 
rannych.

Rannych 40 766  
Śmierć poniosło 

3 026 

o 1 056 więcej 
ofiar niż w 

2015 r.



nieprzestrzeganie 
pierwszeństwa 

przejazdu
22% wypadków

nieustąpienie 
pierwszeństwa 

pieszemu na przejściu 
dla pieszych

10% wypadków

Główne przyczyny wypadków

przekraczanie 
dozwolonej 

prędkości jazdy 
21% wypadków



Niesprawność techniczna - przyczyną wypadków



Wyniki kontroli NIK



Skontrolowano 1600 
autokarów, z czego:

● zatrzymano 74 dowody rejestracyjne 

● nie dopuszczono do dalszej jazdy 
12 pojazdów  

● jeden kierowca był pod wpływem alkoholu

2015 - Kontrola autokarów przewożących dzieci



Skontrolowano 
795 autokarów, 

z czego:

zatrzymano
35 dowodów 

rejestracyjnych
nałożono 104 

mandaty karne

nie dopuszczono 
do dalszej jazdy 

6 pojazdów.

Ferie - 2017



Kontrola NIK 
objęła 12 579 

dzieci i uczniów  

2016 - dowóz dzieci do przedszkoli i szkół 

Skontrolowanych 93 
autokarów szkolnych 

z czego

19 nie nadawało się 
do dalszej jazdy, 

zatrzymane zostały dowody 
rejestracyjne.



Skontrolowanych 1503 
autokarów szkolnych 

2 pijanych 
kierowców

zatrzymano
182 dowodów 

rejestracyjnych

nie dopuszczono 
do dalszej jazdy 
62 pojazdów.

2017 - dowóz dzieci do przedszkoli i szkół 



Pozostałe zastrzeżenia

nieprzestrzeganie 
przepisów ruchu 
drogowego, jak np. 
zatrzymywanie pojazdów 
w miejscach do tego 
nieprzystosowanych - 
100% gmin

brak uprawnień opiekuna 
do czynności związanych 
z ruchem drogowym - 
33,3% gmin

brak funkcji 
zapewniających 
wystarczające 
bezpieczeństwo, jak np. 
zabezpieczenie siedzeń, 
działające drzwi - 73,3% 
gmin



 
“Świat Człowieka” jest  inicjatywa 
społeczną kierowaną do  
samorządów, edukacji, organizacji  
pozarządowych i biznesu.

Naszym celem jest propagowanie i
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w 
aspekcie prewencji zagrożeń i 
podniesieniu bezpieczeństwa życia 
człowieka.

Stowarzyszenie 



Ogólnopolska Akcja dla szkół

SAFE TRAVEL

Jego zadaniem jest zwiększenie 

bezpieczeństwa uczestników 

wycieczek autokarowych oraz 

dojazdu busami dzieci do szkół.



MOBILNY ASYSTENT PODRÓŻY

Narzędziem realizacji programu Inteligentna Szkoła jest 
aplikacja

Aplikacja przeznaczona jest dla 

dyrektorów 

opiekunów wycieczek  

kierowców

rodziców

uczniów



KORZYŚCI APLIKACJI

● podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
uczestników wycieczki

● zautomatyzowane procedury w sytuacjach 
kryzysowych

● automatyczna  informacja i reakcja na 
zagrożenia

● zdalna kontrola i nadzór dla opiekunów

● integracja z Programem “Bezpieczny Autobus”



     NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 
APLIKACJI:

● automatyczne rozpoznanie wypadku

● automatyczne wysłanie służb ratowniczych na miejsce wypadku

● wezwanie pomocy “na żądanie”

● podgląd sytuacji w autokarze w czasie rzeczywistym  

● lokalizacja pojazdu lub uczestników wycieczki  

● ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości



● Grupowa lub indywidualna komunikacja z 

rodzicami, opiekunami  wycieczki, 

uczestnikami czy kierowcą

● Podgląd online na żądanie (obrazu z kamer) 

sytuacji w autobusie

● Możliwość lokalizacji dowolnego uczestnika 

wycieczki  (kierowca, opiekunowie i dzieci)



● Kontakt indywidualny/grupowy poprzez 
komunikator z uczestnikami wycieczki, rodzicami i 
dyrektorem szkoły

● Automatyczne powiadomienie o odłączeniu się od 
grupy ucznia wraz z wyznaczeniem drogi 
doprowadzającej do niej

● Wyznaczanie miejsca i czasu zbiórek 
pinezek na mapie

● Automatyczna lista kontroli uczestników 
przed wyruszeniu w dalszą drogę



● Możliwości komunikacji poprzez czat z 
dzieckiem, kierownikiem  wycieczki i dyrektorem 
szkoły

● Dostęp do bieżących informacji o podróży

● Szacunkowy czas przejazdu autokaru do 
wyznaczonego celu

● Automatyczną informację o szacunkowego 
czasie opóźnienia  zakończenia wycieczki, 
powrotu



● Ostrzeżenie o zbyt dalekim oddaleniu się od grupy w trakcie 
grupowego zwiedzania z jednoczesnym wyświetleniem trasy 
dojścia do opiekuna wycieczki  lub autokaru

● W razie zagubienia się w czasie wolnym – automatyczne 
wyznaczenie trasy  do autobusu lub opiekuna wycieczki

● Przycisk 112 – kontakt w razie wypadku

● Przycisk “S.O.S” - wysłanie osobom w odległości 250m od 
potrzebującego  wiadomości z prośbą o szybkie dołączenie 
do niego (zły stan zdrowia,  poczucie zagrożenia, brak 
pieniędzy)



● Harmonogram wycieczki

● Kontakt z opiekunem wycieczki

● Automatyczny raport stylu jazdy kierowcy

● Alarmy o przekraczaniu prędkości

● Alarm o krytycznym rozładowanie akumulatora

● Wsparcie obsługi technicznej autokaru poprzez 

pilnowanie przeglądów technicznych



DLACZEGO WARTO  
PRZYŁĄCZYĆ PLACÓWKĘ?
● Realizacja celów statutowych i promowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i  młodzieży, a 

także dorosłych!

● Potwierdzony certyfikatem udział w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna podróż"

● Dostęp do dedykowanych materiałów edukacyjnych opracowanych przez  ekspertów w 
oparciu o m.in. materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
umieszczonych na humanworld.pl



● Możliwość otrzymania gotowych materiałów promocyjnych programu - 
specjalnych  ulotek z najistotniejszymi informacjami

● Promocja jednostki i jej pozytywnego wizerunku

● Współpraca z innymi jednostkami publicznymi promującymi bezpieczeństwo i 
informacji o organizowanych przez nie wydarzeniach

● Upowszechnianie dobrych praktyk podnoszących bezpieczeństwo osób w 
podróży poprzez przeprowadzane konkursy



PRZYSTĄP DO AKCJI





“Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 roku i plany na 2016 rok” - dane Centrum Badania  
Opinii Społecznej

“Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku” - dane Komendy Głównej Policji
“Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych 2015” - dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego
“Bezpieczny Autokar 2016” - dane Inspektoratu Transportu Drogowego  “Bezpieczny Autokar 
Ferie 2017” - dane Inspektoratu Transportu Drogowego
“Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014” - dane  
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
“Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół” -  
dane Najwyższej Izby Kontroli


