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Szanowni Panstwo Dyrektorzy,

zblizaj^ce sif wakacje szkolne to czas odpoczynku dzieci i mtodziezy. Niestety, jest to takze 
okres, w ktorym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadkow, takze z udzialem 
najmlodszych.

Zwracam si? do Paristwa z prosbq o uwzgl?dnienie kwestii bezpieczenstwa podczas 
prowadzenia tegorocznych przedwakacyjnych zaj?c z uczniami, a takze o przypomnienie 
im o przestrzeganiu zasad wlasciwych zachowan, szczegolnie na obszarach kolejowo- 
drogowych.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Urz^d Transportu Kolejowego, w 2017 roku 
liczba potr^cen osob, ktore przekraczaly tory w miejscu niedozwolonym, byta wyzsza 
az o 30 osob w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w ubiegJym roku na przejazdach 
kolejowo-drogowych mialo miejsce 214 wypadkow. S^dz?, ze wskazane jest uwrazliwienie 
kadry pedagogicznej na uswiadamianie uczniom zagrozen, jakie wi^^ si? 
m.in. z nieuprawnionym przebywaniem na obszarach kolejowych, organizowaniem roznego 
rodzaju zabaw na torowiskach, przekraczaniem torow w miejscach niedozwolonych 
czy nieprawid^owym korzystaniem z przejsc lub przejazdow kolejowo-drogowych.

Ponadto zach?cam Pahstwa do zapoznania si? z bgolnopolskim projektem pn. Kampania 
Kolejowe ABC realizowanym przez Urz^d Transportu Kolejowego, adresowanym do dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, a takze do ich nauczycieli oraz wychowawcow. Celem 
projektu jest propagowanie zasad bezpieczenstwa oraz wartosci i wzorcow zwi^zanych 
z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystankow czy przejazdow 
kolejowych poprzez prowadzenie zaj?c edukacyjnoMnformacyjnych w placowkach na terenie 
catej Polski. Najwazniejsze informacje na temat projektu znajd^ Panstwo na stronie 
intemetowej: www.kolejoweabc.pl. Pod tym samym adresem dost?pne s§ takze materialy 
edukacyjne - podr?czniki dla nauczycieli, ktore zawieraj^ m.in. scenariusze zaj?c dla 
poszczegolnych grup wiekowych. Zach?cam Pahstwa do zapoznania-si? z tymi materialami 
oraz do ich wykorzystania podczas prowadzonych lekcji poswi?conych tematyce szeroko 
rozumianego bezpieczenstwa.
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Jestem przekonany, ze dzialania edukacyjne przyczyni^ si^ do bezpiecznego i rozwaznego 
poruszania si? na obszarach kolejowych, zwiaszcza wsrod najmlodszych, a nadchodz^ce 
wakacje b?d^ czasem wypoczynku i bezpiecznych, takze kolejowych podrozy.

Z powazaniem

Informacje w lej sprawie mozna uzyskac pod numerem tel.:
22 749 13 67 lub 22 749 14 90
Urz^d Transportu Kolejowego - Departament Przewozdw Pasa±erskich
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