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ZATWIERDZAM : 

 

………………………………. 

 

 

Działania o charakterze profilaktycznym z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

(zgodnie z programem Komendy Miejskiej Policji w Koninie  

„Razem dla bezpieczeństwa”) 

 

I. WSTĘP 

 Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich latach ulega systematycznej poprawie. 

Jednakże w dalszym ciągu Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, zwłaszcza 

pod kątem ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Samo pojęcie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym powszechnie używa się jako nazwę określającą zarówno zbiór zasad dotyczących 

bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również dziedzinę wiedzy zajmującą się właśnie tą 

problematyką. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie wraz z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego wspólnie stworzyli konkurs na stworzenie zdjęcia ukazującego                                

i przedstawiającego w sposób jednoznaczny pozytywnego aspektu korzystania z elementów 

odblaskowych.  

 

II. CELE 

Celem głównym przeprowadzonego konkursu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego , którego osiągnięcie przewiduję się poprzez uświadamianie                            

i kształtowania pozytywnego nawyku korzystania z elementów odblaskowych. Konkurs przeznaczony 

jest do wszystkich mieszkańców powiatu konińskiego. Jednakże jego uczestnicy muszą stanowić 

zespół składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i jednej osoby małoletniej (np. rodzic                      

z dzieckiem). 

 

III. CZAS I MIEJSCE PROJEKTU 

Realizacje konkursu przewiduje się  w terminie od kwietnia do sierpnia  2018 roku na terenie powiatu 

konińskiego, przeznaczonego dla wszystkich jego mieszkańców. Ogłoszenie zwycięzców wraz                       

z uhonorowaniem nastąpi we wrześniu 2018 roku podczas organizowanej przez Komendę Miejską 
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Policji w Koninie debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na 

nie wpływ” 

 

IV. REALIZACJA PROJEKTU 

Realizacją konkursu będzie  przeprowadzona przy ścisłej współpracy z samorządem terytorialnym 

powiatu konińskiego, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie, Centrum Handlowym 

Ferio drukarnią „Strefa Twórcza”  oraz lokalnymi mediami.  

 

V. FINANSOWANIE 

Finansowanie nastąpi z programu pod nazwą „Razem dla bezpieczeństwa” realizowanych                            

w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie od 13 grudnia 2017 roku.  

 

VI. PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

Przewiduje się, że efektem projektu będzie zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży, ich rodziców 

ora grona pedagogicznego w zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.                      

Efektem finalnym przeprowadzonych działań oraz konkursu będzie zwiększenie bezpieczeństwa                                

w powiecie konińskim z zakresu ruchu drogowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła : 

St.sierż. Adrianna Karwowska-Kuna 

 


