
Tytuł prezentacji 

Bezpieczeństwo ruchu  
w Tramwajach Warszawskich – zróżnicowane 
działania na rzecz profilaktyki wypadkowej 
 

Marcin Kozoń 

Dyrektor Biura Nadzoru Ruchu 

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. 



Tytuł prezentacji 

Agenda 

● Badania 

● Kampanie Społeczne 

● Szkolenia dla motorniczych 

● Konkurs BRB  

● Kontrole prewencyjne 

● A kiedy już się coś wydarzy… pomoc psychologiczna i 

prawna 

Bezpieczeństwo ruchu w Tramwajach Warszawskich – 

zróżnicowane działania na rzecz profilaktyki wypadkowej 



Tytuł prezentacji Bezpieczeństwo ruchu w Tramwajach Warszawskich – 

zróżnicowane działania na rzecz profilaktyki wypadkowej 

● 3650 pracowników w tym prawie 1500 motorniczych 

● przeszło 425 brygad do ruchu w godzinach szczytu  

● ponad 4,5mln wozokilometrów rozkładowych  

w miesiącu  

● 25 obsługiwanych linii 

● punktualność skorygowana  
na poziomie 97% 
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Badania 
 

● próbka reprezentatywna dla Warszawy 

● ilościowe i jakościowe 

● precyzyjna tematyka, skoncentrowana na aktualnych 

kwestiach bezpieczeństwa 
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Kampanie Społeczne 

 

● Bądźmy Razem Bezpieczni 
● już XI edycja! 
● konferencje, spoty, plakaty 
● symulacje wypadków 
● warsztaty ekodriving, inteligentne miasto (wcześniej np.: 

teatralne, dla nauczycieli) 
● akcje marketingowe (np. malowanie szablonów, rozdawanie 

naklejek kierowcom) 
● współpraca z partnerami zewnętrznymi 
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Kampanie Społeczne 
 

● Warszawska Linia Edukacyjna 
● XI edycja! 
● edukacja najmłodszych 
● cykliczne lekcje w tramwajach(!) 
● wychowanie komunikacyjne  

i pierwsza pomoc 
● współpraca z partnerami  

wewnętrznymi  
i zewnętrznymi: ZTM, Policja,  
Grupa S12 / WOŚP 
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Szkolenia dla motorniczych 
 

● okresowe i doraźne 

● z wykorzystaniem  
symulatora 

● różne scenariusze zdarzeń 
● omówienie przyczyn 

i skutków wypadków 
● zakończone testem 

● stała opieka „patronów” 

● wspólne jazdy, analiza pracy  
● doradztwo koleżeńskie 
● praca nad stylem jazdy 
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Konkurs BRB dla motorniczych 
 

● motorniczowie z zakładu o najmniejszej liczbie zdarzeń 

drogowych mogą liczyć na dodatkową gratyfikację 

finansową  

● konieczna mała liczba zdarzeń drogowych, niska 
absencja chorobowa, brak zdarzeń krytycznych i kar 

regulaminowych  

● konkurs organizowany corocznie od 2012 roku 
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Kontrole prewencyjne motorniczych 
 

● kontrole trzeźwości 

● techniczne 

● przepisów wewnętrznych, np.: 
● nieprzepisowe przejazdy przez skrzyżowania 
● przewożenie osób postronnych w kabinie 
● korzystanie z telefonów komórkowych 
● ograniczenia prędkości (np. na rozjazdach) 

 

Do kontroli wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania sprzętowe! 
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Kontrole prewencyjne motorniczych 
 

● Prędkość na wiadukcie mostu księcia Józefa 

Poniatowskiego 
● automatyczne zczytywanie danych z rejestratora parametrów 

przebiegu jazdy 
● analiza prędkości wg zadanej lokalizacji 
● zestawienie rozpoznanych przypadków przekroczeń 
● wydruki 

 
Tylko w tym roku przeprowadzono już ponad 800 wyrywkowych 
kontroli w tym jednym miejscu.  
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A kiedy już się coś wydarzy… 
 

● bezpłatna pomoc psychologiczna 

● całodobowy dyżur psychologa z odpowiednim doświadczeniem 
● interwencje obligatoryjne na mieście (ciężki wypadek, ofiary, 

katastrofa) 
● interwencje na prośbę motorniczego (np. zdenerwowanie 

sytuacją z pasażerem) 
● możliwość indywidualnego kontaktu i spotkania z psychologiem 

po zdarzeniu (jednorazowo i cyklicznie) 
● szeroki wachlarz sytuacji, w których przydaje się pomoc 

psychologa 
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A kiedy już się coś wydarzy… 
 

● bezpłatna pomoc prawna 

● całodobowy dyżur wyspecjalizowanego adwokata 

● interwencje obligatoryjne na mieście (ciężki wypadek, ofiary, 
katastrofa) 

● wsparcie na miejscu zdarzenia, podczas czynności 
dochodzeniowo-śledczych, reprezentacja na kolejnych etapach 

● pomoc dostępna dla motorniczych, instruktorów nadzoru i 
kierowców 

● ograniczony zakres pomocy 
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Podsumowanie 
 

● projekty twarde i miękkie w ramach spójnej strategii 

● działania skierowane do różnych odbiorców 

(wewnętrznych i zewnętrznych)  

● działania dopasowane do odbiorcy (grupa, wiek) 
● konsekwencja i cierpliwość 

● zawsze można zrobić coś jeszcze 
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