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 Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu   

                                                                                                                                  Warszawa, dnia 25 listopada 2016 roku  

  

 

 Uczestnicy VII Gali  

 Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

 
Szanowni Państwo, 

 

 bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi priorytet w działaniach Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swoim programie wyborczym 

zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa polskim obywatelom. Dziś realizujemy tę 

obietnicę m. in. poprzez zapewnienie środków na zakup sprzętu i rozbudowę infrastruktury 

Policji. Rząd prowadzi również szeroko zakrojone działania legislacyjne i  analityczne, których 

celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że jakkolwiek działania instytucji publicznych są             

z oczywistych względów konieczne, to ich znaczenie byłoby ograniczone bez wsparcia ze strony 

organizacji pozarządowych, mediów, firm realizujących zasady biznesu odpowiedzialnego 

społecznie, a przede wszystkim osób prywatnych poświęcających swój czas i środki na realizację 

działań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Pragnę serdecznie podziękować organizatorom i laureatom konkursu Partner 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za zaangażowanie i troskę o wspólne dobro, jakim jest 

ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Jest to niezwykle ważne, co pragnę 

ponownie podkreślić, bo właśnie oddolne inicjatywy społeczne mogą mieć największy oddźwięk 

w społeczeństwie, a co za tym idzie, mogą być najbardziej skuteczne.  

 Jednocześnie proszę również wszystkich Państwa o nieustawanie w pracy nad poprawą 

stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Od wielu lat najczęstszymi przyczynami zdarzeń 

drogowych,   które  powodują   kierujący   pojazdami  są  nadmierna,  bądź  niedostosowana   do  
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panujących warunków ruchu prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe 

zachowania wobec pieszych oraz nieprawidłowo wykonywane manewry wyprzedzania 

i wymijania. Natomiast najczęstsze błędy pieszych to poruszanie się po niewłaściwej stronie 

drogi, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, nieużywanie elementów 

odblaskowych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz nieostrożne wchodzenie na 

jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Z tego powodu tak ważne jest również, 

oprócz zachowania szczególnej ostrożności na drogach, wzajemne poszanowanie praw pieszych 

i kierujących pojazdami oraz obopólna życzliwość.  

 Jeszcze raz kieruję podziękowanie do wszystkich uczestników VII Gali Partner 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz proszę o dalszą pracę w zakresie promocji 

bezpieczeństwa na drogach. 

 

              Z wyrazami szacunku 

 

 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
 

i Administracji 
 

 Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI 

 


