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Cykl 20 audycji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
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w dniu 9 czerwca br. rusza cykl 20 audycji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt
realizowany przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Audycje emitowane będą w ramach akcji antenowej Programu 1 Polskiego Radia pt. &bdquo;Bezpieczna
Jedynka&rdquo;.
w dniu 9 czerwca br. rusza cykl 20 audycji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt
realizowany przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Audycje emitowane będą w ramach akcji antenowej Programu 1 Polskiego Radia pt. &bdquo;Bezpieczna
Jedynka&rdquo; . Każda z 20 audycji podzielona będzie na dwie części: pierwsza część audycji w piątki
między godz. 17:15 a 17:30, druga część audycji w niedziele między godz. 16:30 a 16:50. Czas emisji
jest dobrany dokładnie do problematyki wypadkowości na polskich drogach oraz grupy docelowej
(słuchaczy). Głównym celem planowanych działań jest promocja kwestii dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego wśród wszystkich uczestników dróg (kierowców, pieszych, rowerzystów, użytkowników
komunikacji miejskiej i innych). Planowane audycje będą poruszały różnego rodzaju tematy związane
z bezpieczeństwem na polskich drogach w różnych kontekstach. Cykl audycji emitowanych na antenie
radia pozwala w łatwy sposób dotrzeć do odbiorców, ponieważ radio jest medium powszechnym
odbieranym w czasie rzeczywistym i dociera do indywidualnego odbiorcy, nie wymagając jednocześnie
całkowitego zaangażowania z jego strony. Możliwość odbioru przekazu będąc w ruchu stanowi olbrzymi
atut radia i wyróżnia to medium na tle innych środków przekazu. Tego rodzaju formuła daje możliwość w
sposób szeroki podejść do problemu jak również na bieżąco przestrzegać uczestników ruchu drogowego
przed występującymi zagrożeniami na drodze, a poprzez swoją elastyczność umożliwia np. bieżące
komentowanie i ocenę zaistniałych sytuacji i wydarzeń na drogach. W załączeniu przesyłamy Państwu do
zapoznania się wstępny harmonogram cyklu audycji wraz z propozycjami tematów. Chcielibyśmy
bezpośrednio zaangażować Państwa w projekt jako członków KRBRD/WRBRD poprzez aktywny udział w
audycjach. Dlatego też prosimy o bycie przygotowanym na ewentualny kontakt z naszej strony, bądź ze
strony Polskiego Radia w celu zaproszenia Państwa lub przedstawicieli Państwa instytucji do udziału w
audycji jako gościa/eksperta. Pozostajemy również otwarci na Państwa propozycje w zakresie poruszania
wybranej problematyki BRD jak również możliwości udziału Państwa i innych zaproszonych gości w tych
audycjach. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie Nas w realizacji tego projektu
poprzez promowanie cyklu audycji wszystkimi możliwymi i dostępnymi przez Państwa kanałami (strona
www, Facebook itp.). Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz wsparcie i jednocześnie z góry dziękujemy
za zaangażowanie i pomoc. Osoba do roboczego kontaktu w tej sprawie:Pani Ewelina Seliga &ndash; tel.
22 630-13-33, e-mail: ewelina.seliga@mib.gov.pl Z poważaniem Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
tel. 22/630 12 55 Harmonogram Polskie Radio
nr audycji data emisji audycji temat I cześć II cześć 1 09.06.2017 11.06.2017
Otwarcie
cyklu audycji, dlaczego to robimy i dlaczego jest to ważne + długi weekend (15-18.06). 2 23.06.2017
25.06.2017 1) Koniec roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Bezpieczeństwo na drodze w trakcie trwania
wakacji. Kontrole autobusów - wyjazdy na wakacje dzieci i ich przewożenie. Foteliki, czy pamietamy jak
to robić zgodnie z obecnym stanem prawnym po zmianach, które weszły w 2015 roku? 2)
Niebezpieczeństwa na drodze podczas wakacji oraz co jest głównym problemem BRD w tym czasie oraz
jakie są tego skutki? (ogólnie). Na co przy wyjazdach i powrotach zwracać szczególną uwagę
przygotowując nasz pojazd do długiej podróży (stan techniczny pojazdu, zabezpieczenie zawartości w
samochodzie, dokumenty, itp.) 3 30.06.2017 02.07.2017 Jak się zachować podczas wypadku
drogowego, jako uczestnicy zdarzenia/ jako świadkowie zdarzenia. Co jest najważniejsze? Jak skutecznie
i prawidłowo udzielać pomocy, jak prawidłowo wzywac pomoc. Bezpieczeństwo na drogach szybkiego
ruchu. Jak nowe rozwiazania i technologie przychodzą nam z pomocą? 4 07.07.2017 09.07.2017
Bezpieczeństwo motocyklistów i motorowerzystów na polskich drogach. Jak jeździć bezpiecznie?
Współpraca na drodze kierowców i motocyklistów, czy widzimy się wzajmnie? , co jeszcze możemy zrobić
aby było bezpieczniej&hellip;Samo szkolenie kandydatów na motocyklistów i motorowerzystów to nie
wszystko....apel o zachowanie rozsądku i ostrożności. 5 14.07.2017 16.07.2017 Sezon rowerowy w
pełni. Rozwój ruchu rowerowego a bezpieczeństwo cyklistów-na co cykliści powinni zwracać szczególną
uwagę (np. obowiązkowe wyposażenie rowerów zgodnie z zapisami prawa). Kamizelki odblaskowe, kaski
rowerowe - to nie obowiązek, ale jakże ważne dla naszego bezpieczeństwa - dajmy się zauważyć! O
czym pamiętamy, a o czym zapominamy jeżdżąc rowerem w obszarach zabudowanych i
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niezabudowanych. Czy jako rowerzyści znamy prawo o ruchu drogowym i potrafimy dostosować się do
tych zasad? Jakie błędy i wykroczenia rowerzystów skutkują tym, że giną na polskich drogach? Akcja
KRBRD skierowana do rowerzystów - seniorów. 6 21.07.2017 23.07.2017 Alkohol i narokotyki wpływ
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale czy tylko tego typu używki są niebezpieczne? Inne środki
odurzajace i ich wpływ na BRD&hellip;.(leki i medykamenty) Jaka jest skala problemu również wśród
kierowców zawodowych i czy nie powoduje to agresji na drodze ? Jak temu przeciwdziałać&hellip;., czy
nadal jako społeczeństwo przyzwalamy aby kierowca pod wpływem alkoholu czy innych środków
odurzajacych wsiadał za kierownicę?
7 28.07.2017 30.07.2017 Czym jest audyt BRD? Czym zajmują
się audytorzy BRD i jak poprawiają bezpieczeństwo pod kątem drogi i jej funkcji, oznakowania, urządzeń
BRD, infrastruktra wybaczajaca błędy, 8 04.08.2017 06.08.2017
9 11.08.2017 13.08.2017 Długi
weekend (12-15.08). 15 sierpnia święto wojska polskiego. Jak Wojsko pomaga poprawiać
bezpieczeństwo ruchu drogowego (działania profilaktyczne i realne)? Nie tylko nadzór ale również
działania profilaktyczne.
10 18.08.2017 20.08.2017 Młodzi kierowcy 18-24, nadmierna prędkość,
rozpoczęcie kampanii virlowej w sieci KRBRD - dot. młodych kierowców i nadmiernej prędkości. 11
25.08.2017 27.08.2017 Zasady bezpiecznego przekraczania przejadów kolejowo - drogowych. 12
01.09.2017 03.09.2017 Bezpieczeństwo pieszych na przejścia. Dlaczego tak się dzieje? Że wciąż
giniemy&hellip;w miejscu dedykowanym własnie pieszym. Co jeszcze musimy poprawić jako piesi ale
również kierowcy. 13 08.09.2017 10.09.2017 Start kampani dot. niechronionych uczestników ruchu
drogowego realizowanej przez KRBRD w wymiarze ogólnopolskim. 14 15.09.2017 17.09.2017
15
22.09.2017 24.09.2017 Światowy Dzień bez Samochodu (22 września). 16 29.09.2017 01.10.2017
17 06.10.2017 08.10.2017 14.10.2017 dzień edukacji narodowej/ dzień nauczyciela. Wysiłek
nauczycieli w zakresie wychowania komunikacyjnego i działań na rzecz BRD. Edukacja na rzecz poprawy
brd w szkołach. Dlaczego warto inwestować w młodych ludzi + koszty wypadków drogowych w skali
kraju. Ogólnopolskie Turnieje BRD. 18 13.10.2017 15.10.2017 Dzień Ratownictwa Medycznego
(13.10.2017) Ratownictwo drogowe podczas wypadków. Dlaczego powiniśmy znać procedury udzielania
pierwszej pomocy na drodze. Jak robic to profesjonalnie? 19 20.10.2017 22.10.2017 Wypadki w Polsce
z udziałem cudzoziemców. Jaka jest skala problemu i co w tej sprawie się robi, polska jako kraj
tranzytowy a BRD. Obywatele z których krajów są ofiarami i sprawcami. Jak możemy współpracawać na
rzecz ich bezpieczeństwa. Międzynarodowy aspekt ogólnoeuropejskich działań na rzecz BRD. 20
27.10.2017 29.10.2017 Zbliżające się obchody Święta Wszystkich Świętych. Apel o bezpieczną jazdę na
groby. Zakończenie cyklu audycji + podsumowanie.

Harmonogram audycji
nr audycji data emisji audycji I cześć godzina emisji II cześć
godzina emisji 1 09.06.2017 17:15 - 17:30 11.06.2017
16:30 - 16:50 2 23.06.2017 17:15 17:30 25.06.2017 16:30 - 16:50 3 30.06.2017 17:15 - 17:30 02.07.2017 16:30 - 16:50 4
07.07.2017 17:15 - 17:30 09.07.2017 16:30 - 16:50 5 14.07.2017 17:15 - 17:30 16.07.2017 16:30 16:50 6 21.07.2017 17:15 - 17:30 23.07.2017 16:30 - 16:50 7 28.07.2017 17:15 - 17:30
30.07.2017 16:30 - 16:50 8 04.08.2017 17:15 - 17:30 06.08.2017 16:30 - 16:50 9 11.08.2017
17:15 - 17:30 13.08.2017 16:30 - 16:50 10 18.08.2017 17:15 - 17:30 20.08.2017 16:30 - 16:50 11
25.08.2017 17:15 - 17:30 27.08.2017 16:30 - 16:50 12 01.09.2017 17:15 - 17:30 03.09.2017 16:30
- 16:50 13 08.09.2017 17:15 - 17:30 10.09.2017 16:30 - 16:50 14 15.09.2017 17:15 - 17:30
17.09.2017 16:30 - 16:50 15 22.09.2017 17:15 - 17:30 24.09.2017 16:30 - 16:50 16 29.09.2017
17:15 - 17:30 01.10.2017 16:30 - 16:50 17 06.10.2017 17:15 - 17:30 08.10.2017 16:30 - 16:50
18 13.10.2017 17:15 - 17:30 15.10.2017 16:30 - 16:50 19 20.10.2017 17:15 - 17:30 22.10.2017
16:30 - 16:50 20 27.10.2017 17:15 - 17:30 29.10.2017 16:30 - 16:50
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