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Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o
ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego
zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń
w ruchu drogowym – to główne z założeń podpisanego 9 września
2016 r „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i
przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu
drogowym”.
Sygnatariuszami porozumienia są minister infrastruktury i
budownictwa Andrzej Adamczyk, minister edukacji narodowej Anna
Zalewska, minister spraw wewnętrznych i administracji,
reprezentowany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego,
Komendant Główny Policji, reprezentowany przez nadinspektora
Jana Lacha, oraz prezes Polskiego Związku Motorowego, Andrzej
Witkowski.
– Cieszę się, że możemy dziś podpisać porozumienie, które w
atrakcyjnej formie włącza bezpieczeństwo ruchu drogowego w
proces edukacji, a którego głównym beneficjentem będzie polska
młodzież – podkreślił minister A. Adamczyk.
Porozumienie o współpracy otworzy drogę do podjęcia
kompleksowych działań na rzecz poprawy stanu wiedzy o
bezpieczeństwie ruchu drogowego na wszystkich etapach edukacji
szkolnej. Turnieje będą odbywać się w całym kraju na poziomie
wszystkich szczebli samorządów, z ogólnopolskimi finałami.

Uczestniczyć w nich będą zarówno szkoły podstawowe, jak i
gimnazja oraz szkoły średnie.
Celem turniejów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie
kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także
zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym. Młodym
ludziom przekazywana będzie również wiedza na temat zasad
pierwszej pomocy.
Turnieje edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
są wpisane do rządowego „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016-2017”, którego koordynatorem jest
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– Dziękuję Członkom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego za włączenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w
działania edukacyjne na rzecz poprawy brd – powiedziała
minister Anna Zalewska.
Dotychczas obowiązywało porozumienie o współpracy zawarte 1
czerwca 2011 r., jednak w związku z koniecznością podniesienia
intensywności działań i współpracy w edukacji na rzecz brd,
oraz wsparcia udzielonego Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaistniała
konieczność podpisania nowej umowy.

