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KONTROLA AUTOKARÓW - PORADY DLA RODZICÓW I
WYCHOWAWCÓW
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej
Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących
najmłodszych na taki wypoczynek.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców
wiozących dzieci na letni wypoczynek.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji.
Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na wypoczynek.
Podczas kontroli sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia
kierującego oraz stan trzeźwości.
Policjanci przygotowali wykaz miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów oraz kierowców autobusów
przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z
numerami telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości
przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.
Potrzebę kontroli można również zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer
alarmowy 112.
Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki
temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

PORADY DLA RODZICÓW

Przed wyjazdem dziecka autokarem sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Przed
zamówieniem autobusu warto ustalić liczbę pasażerów bo tylko dzięki tej wiedzy dokonamy wyboru
autobusu, który będzie przystosowany do przewozu żądanej liczby osób, tak aby nie nastąpiło
przekroczenie dopuszczalnej liczby miejsc siedzących.
ZAPAMIĘTAJ!!! – NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA
DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZEWOŹNIKA

Przed wyjazdem dziecka autobusem, poproś o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów
ruchu drogowego. Pamiętaj, aby czas i miejsce kontroli umówić z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście
lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny
autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.
WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI
Podstawowe warunki techniczne:
• każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne, które w przypadku autobusu, przeprowadza się
przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie co 6 miesięcy,
• autobus powinien posiadać wyjścia awaryjne do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony,
• autobus powinien być wyposażony w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie
blisko kierowcy, a druga - wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
• autobus powinien być wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy,
• 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 symbolem dzieci barwy czarnej, w
warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału
odblaskowego,
ZAPAMIĘTAJ!!! – JEŻELI MASZ UZASADNIONIE PODEJRZENIA, CO DO KIEROWCY (BEŁKOTLIWA
MOWA, WYCZUWALNA WOŃ ALKOHOLU) LUB STANU TECHNICZNEGO POJAZDU (POPĘKANE
SZYBY, ŁYSE OPONY, WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH itp.) NATYCHMIAST WZYWAJ
POLICJĘ!
Jeżeli kierowca, przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę Policji (szantażuje, straszy, że nie będzie tak
długo czekał na Policję, że zrezygnuje z wycieczki) to znak, że coś jest nie w porządku.
ZAPAMIĘTAJ!!! - WARTO CZASAMI POCZEKAĆ GODZINĘ DŁUŻEJ NA PRZYJAZD POLICJI I SPAĆ
SPOKOJNIE. WYCIECZKĘ MOŻNA POWTÓRZYĆ, LECZ SKUTKÓW WYPADKU DROGOWEGO JUŻ SIĘ
NIE ODWRÓCI.

Nad właściwym przebiegiem podróży powinni czuwać opiekunowie wycieczki. W przypadku wycieczek
autokarowych z reguły jeden opiekun przypada na 15 osób. Miejsce przy drzwiach autobusu muszą zająć
osoby dorosłe. Kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy.
Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji
(wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub bagażniku autokaru).
ZAPAMIĘTAJ!!! – W PRZEJŚCIACH AUTOBUSU NIE MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ DODATKOWE MIEJSCA
SIEDZĄCE, A W CZASIE JAZDY DZIECI NIE MOGĄ SPACEROWAĆ PO AUTOBUSIE, STAWAĆ NA
SIEDZENIACH, MIĘDZY SIEDZENIAMI I WYCHYLAĆ SIĘ PRZEZ OKNA. JEŻELI AUTOBUS JEST
WYPOSAŻONY W PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOŻONE W NIM DZIECI MUSZĄ MIEĆ JE ZAPIĘTE.
Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych ma przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy.
W trakcie jazdy należy organizować kilkunastominutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te powinny być
wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. tj. na oznakowanych parkingach. W przypadku wycieczek
wielogodzinnych przerwy należy organizować częściej, a przynajmniej raz zarządzić dłuższą przerwę - około
jednej godziny na posiłek.
ZAPAMIĘTAJ!!! – PO KAŻDEJ PRZERWIE W PODRÓŻY SPRAWDZIĆ STAN LICZEBNY DZIECI.

Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
W SYTUACJI, GDY KIERUJĄCY AUTOKAREM ŁAMIE ELEMENTARNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
(PRZEKRACZA DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ, WYPRZEDZA NA TRZECIEGO, ROZMAWIA PRZEZ
TELEFON KOMÓRKOWY itp.) NIE BĄDŹ BIERNYM OBSERWATOREM JEGO POCZYNAŃ ZDECYDOWANIE ZWRÓĆ MU UWAGĘ. JEŻELI PO PODRÓŻY MASZ ZASTRZEŻENIA DO
ZACHOWANIA KIEROWCY KONIECZNIE PRZEKAŻ JE PRZEWOŹNIKOWI.
Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia należy odpowiednio wcześniej poinformować dzieci o przygotowaniu
się do wyjścia. Opiekunowie powinni zadbać, aby dzieci nie wybiegały spoza autokaru i po zakończeniu
podróży w bezpieczny sposób poruszały się jako piesi.
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