
Do szkoły 
bez samochodu
Broszura dla nauczycieli





Zastanówmy się wspólnie, co się dzieje 
w życiu małego człowieka, gdy każdego 
dnia drogę do szkoły i z powrotem pokonuje 
w samochodzie, wieziony przez swojego 
rodzica. A co się dzieje, kiedy idzie piechotą 
albo jedzie — hulajnogą, rowerem, na 
deskorolce, tramwajem czy autobusem.

Jakie znaczenie mają te codzienne wybory 
dla zdrowia, rozwoju i bezpieczeństwa 
dziecka, a także dla jego kontaktu 
z otoczeniem i więzi z rodzicem? Jakie dla 
miasta, w którym żyje?
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WYBÓR NALEŻY DO KÄŻDEGO Z NÁS

W ostatnich latach coraz więcej rodziców odwozi swoje dzieci do 
szkoły samochodem i w ten sam sposób pokonuje trasę do domu po 
zakończonych lekcjach. Pytani o powody wskazują brak czasu, obawy 
o bezpieczeństwo dziecka, chęć zapewnienia mu komfortu. Większość 
tych rodziców nie uświadamia sobie, jak negatywne skutki dla 
funkcjonowania ich dzieci oraz innych mieszkańców miasta mają 
ich decyzje. 

Wierzymy w edukację, dlatego dla rodziców przygotowaliśmy ulotki, 
w których omawiamy najważniejsze problemy związane z tym zjawiskiem, 
a do dzieci chcemy adresować przekaz zawarty w tej broszurze. Wiemy, 
że nauczyciele i koledzy ze szkoły mają znaczący wpływ na zachowania 
dzieci. To z tego środowiska, zaraz po rodzinie, dzieci czerpią wiedzę 
o świecie i na nim się wzorują. Dlatego tak istotne jest promowanie przez 
nauczycieli dobrych praktyk związanych z poruszaniem się po mieście, 
kreowanie zdrowych nawyków. Oddajemy w Państwa ręce broszurę, która 
zawiera omówienie różnych aspektów transportu dzieci między domem 
a szkołą. Liczymy na to, że w oparciu o tę publikację przygotują Państwo 
scenariusz lekcji na ten temat. Mamy nadzieję, że wiedzę zdobytą podczas 
takich lekcji dzieci zaniosą do domów i że dzięki niej, wielu rodziców 
bardziej świadomie podejdzie do wspomnianego zagadnienia. 
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DOŚWIÂDCZÀNIE ŚWIÁTÅ 
I BUDOWÅNIE RELÄCJI

Dziecko wędrujące do szkoły na piechotę, 
na rowerze czy hulajnodze intensywnie 
doświadcza otoczenia, obserwuje zmiany 
w przyrodzie nastające wraz ze zmianą pór 
roku, spotyka sąsiadów, a co najważniejsze, 
koleżanki i kolegów, z którymi może już razem, 
a więc z nową energią wkraczać do budynku 
szkoły. Droga powrotna to okazja do omówienia 
z kolegami wydarzeń dnia, sukcesów, porażek, 
a także poznania innych uczniów. W czasie wspólnej 
wędrówki wiele się dzieje, można coś wspólnie przeżyć, 
ścigać się na hulajnodze, iść razem na lody. Psychologowie 
podkreślają, że takie zachowania znacząco wpływają na podniesienie 
kompetencji społecznych dziecka i ułatwiają funkcjonowanie w grupie 
rówieśniczej. Również towarzystwo rodzica w pieszej wędrówce między 
domem a szkołą to wspaniała okazja do budowania relacji, m.in. do 
spokojnej rozmowy, na którą często trudno znaleźć czas o innej porze 
dnia. Aby tego doświadczyć, wystarczy trochę wcześniej wyjść z domu. 

Dzieci, których codzienne życie toczy się wokół samochodu, nie mają 
niestety okazji przeżywać tego wszystkiego. Brakuje im czasu, by poza 
szkołą pobyć z koleżankami i kolegami z klasy. A przecież takie spotkania 
mają zupełnie inny charakter niż te szkolne, bo odbywają się w atmosferze 
pozbawionej napięcia i pośpiechu. W czasie codziennych podróży 
samochodem rodzic nie zawsze ma czas na rozmowę z dzieckiem, często 
zamiast tego denerwuje się na innych kierowców albo śledzi nawigację 
pozwalającą ominąć korki. Atmosfera takich podróży w godzinach szczytu 
w takim mieście jak Warszawa zwykle nie należy do przyjemnych.

Ponadto, wożąc dzieci codziennie samochodem, rodzice znacząco 
opóźniają ich proces usamodzielniania się. To piesze wędrówki, 
korzystanie z roweru czy komunikacji miejskiej, a nie z samochodu, daje 
dziecku wiedzę o tym, jak działa nowoczesne miasto, pomaga orientować 
się w terenie i inspiruje do planowania i odbywania coraz bardziej 
skomplikowanych podróży. 
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ZDROWIE I ROZWÓJ

Ruch to zdrowie. Według współczesnych definicji zdrowie ma wiele 
aspektów, ponieważ dotyczy: funkcjonowania fizycznego, psychicznego 
(w aspekcie poznawczym i emocjonalnym) oraz społecznego. Wyniki 
badań HBSC 2018 (Health Behaviour in School-aged Children) wskazują, 
że odsetek polskiej młodzieży w wieku 11–15 lat, która ocenia swoje zdrowie 
jako gorsze niż dobre wynosi 14,2%. Prawidłowy, harmonijny rozwój fizyczny 
uważany jest za główny pozytywny miernik zdrowia.

Jednym ze wskaźników prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka na 
różnych etapach jego życia i jednocześnie najpowszechniej używanym 
jest współczynnik BMI  (ang. Body Mass Index). Służy on między innymi 
do wykrywania nadwagi i otyłości, które są najczęstszymi zaburzeniami 
rozwoju fizycznego występującymi u dzieci i młodzieży. Mają one wpływ na 
postrzeganie przez dziecko swojego wyglądu, na samoocenę, poczucie 
własnej wartości,  a co za tym idzie, mogą stać się przyczyną zaburzeń 
psychicznych. W 2018 r. nadmierna masa ciała, czyli nadwaga oraz otyłość, 
występowała u 21,3% polskich dzieci w wieku 11–15 lat, w tym otyłość u 4,7%. 
Wzrastający wskaźnik BMI u dzieci i młodzieży jest skutkiem nie tylko 
nieprawidłowej diety, ale również braku ruchu.

Z brakiem ruchu wiążą się także inne zagrożenia dla zdrowia dzieci, 
w szczególności wady postawy, mniejsza odporność organizmu na infekcje, 
cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nowotworowe.

Jak wynika z powyższego, aktywność fizyczna jest warunkiem 
niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i  psychicznego człowieka. 
Tymczasem badania HSBC z 2018 r. wskazują, że niestety tylko niewielki 
odsetek nastolatków podejmuje aktywność fizyczną, a zalecenia związane 
z umiarkowaną aktywnością fizyczną spełnia zaledwie 17,2% nastolatków, co 
jest spadkiem o 7 punktów procentowych w stosunku do 2014 r.!1

Droga między domem a szkołą pokonywana rowerem, pieszo czy 
z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, jest jedną z form aktywności 
fizycznej. Dla wielu dzieci, które spędzają większą część dnia w szkole i na 
zajęciach dodatkowych, taka forma poruszania się może być jedyną 
fizyczną aktywnością w ciągu tygodnia. 

1 Dane dotyczące zdrowia dzieci pochodzą z raportu HBSC 2018 r. przygotowanego przez 
Instytut Matki i Dziecka.
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ODDYCHÃNIE CZYSTYM POWIETRZEM

Wszyscy mamy prawo do czystego powietrza. Spacer, jazda do szkoły 
rowerem, hulajnogą czy łączenie tych aktywności z wykorzystaniem 
komunikacji miejskiej daje dzieciom szansę na odpowiednie dotlenienie, 
co wpływa pozytywnie na ich zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zdolność 
koncentracji. Jakie jest powietrze w okolicy szkoły, czy wręcz przed 
jej drzwiami, gdy w stałych porannych i popołudniowych godzinach 
rozpoczęcia / zakończenia zajęć powstają tam korki tworzone przez 
rodziców, którzy przywożą lub odbierają swoje dzieci samochodami? 
Fatalne! Wie o tym każdy, kto ma okazję wtedy przebywać w pobliżu. 
Rodzice zapominają o tym, że „ofiarami” ich codziennego poruszania się 
samochodem są nie tylko cudze, ale także ich własne dzieci.

Zanieczyszczone powietrze fatalnie wpływa na zdrowie dziecka już 
w trakcie życia płodowego, jako że drobne pyły wdychane przez mamę 
przedostają się do krwi, a razem z nią do łożyska. Badania potwierdzają, 
że dzieci matek, które w czasie ciąży oddychały brudnym powietrzem 
częściej rodzą się mniejsze i z mniejszym obwodem główki. Mają również 
mniejszą pojemność płuc. Takie dzieci dwu-, a nawet trzykrotnie częściej 

w dorosłym życiu chorują na 
choroby układu oddechowego, 
mają obniżone IQ i generalnie 
gorszy start w życiu.

Badania potwierdzają, 
że dzieci matek, które 
w czasie ciąży oddychały 
brudnym powietrzem 
częściej rodzą się mniejsze 
i z mniejszym obwodem 
główki. Mają również 
mniejszą pojemność płuc. 
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Małe i nieco starsze dzieci 
skutki smogu odczuwają 
bardziej niż dorośli, ponieważ 
płuca i mózg dziecka ciągle się 
rozwijają, dzieci zaś biorą oddech 
częściej niż dorośli, a tym samym 
więcej zawartych w powietrzu 
zanieczyszczeń przedostaje się 
do ich układu oddechowego. 
Rozwój płuc trwa u dzieci do 
6–8 roku życia. Narażone na smog 
przedszkolaki i dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym częściej chorują, przeziębiają się, częściej dochodzi 
u nich do infekcji oskrzeli i płuc, rozwoju alergii i astmy. Pojawiają się 
również problemy z koncentracją i funkcjami poznawczymi. Najnowsze 
badania mówią także o wpływie smogu na otyłość u dzieci. Kumulujące 
się w małych organizmach zanieczyszczenia w przyszłości będą 
prowadzić do chorób układu krwionośnego i nowotworowych.

Nie czekaj, aż ostrzegą Cię inni – sam 
sprawdzaj stan zanieczyszczeń. 
Polecamy aplikacje „Zanieczyszczenie 
powietrza”, „Kanarek” (na Android) czy 
„Plume Air Report” (na iOS i Android).
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BEZPIECZNÂ PRZESTRZEŃ PRZED SZKOŁĄ 
I DROGÁ DO SZKOŁY

Dziecko w przestrzeni publicznej ma inne prawa niż dorosły, dopiero 
uczy się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, więc popełnia błędy. 
Często  działa spontanicznie, żywiołowo i zapomina o regułach. Może się 
zdarzyć, że np. wbiegnie albo wjedzie hulajnogą czy rowerem na ulicę bez 
rozglądania się. 

Dlatego przestrzeń wokół szkoły powinna być zaprojektowana 
i wykorzystywana tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w różnym 
wieku, także tym najmłodszym, które mają niewiele ponad metr wzrostu 
i dlatego często nie są w ogóle widoczne dla kierowcy pojazdu np. 
w czasie manewru cofania. By kierowcy nie przekraczali norm prędkości, 
przejeżdżając w pobliżu szkół, często stosuje się na drogach progi 
zwalniające i wyniesione skrzyżowania. Ale i one nie gwarantują dzieciom 
bezpieczeństwa. Dlatego w krajach Europy Zachodniej (m.in. w Wiedniu 
i Londynie) zaczęto wprowadzać czasowe wyłączenia z ruchu kołowego 
odcinków ulic prowadzących do szkół. Ulica jest zamykana na ok. pół 
godziny rano i po południu, gdy najwięcej dzieci gromadzi się wokół 
budynku. W Polsce są już także inicjatorzy wprowadzenia takich zmian. 

Rodzice, którzy wożą swoje dzieci samochodem do szkoły, często 
twierdzą, że postępują tak, bo boją się o ich bezpieczeństwo. Ale 
aby wypuścić dziecko z samochodu albo odprowadzić je do szatni, 
parkują w nieodpowiednich miejscach m.in. na pasie drogowym 
czy zbyt blisko przejścia dla pieszych, ograniczając w ten sposób 
widoczność innym użytkownikom drogi i chodnika, co naraża pozostałe 
dzieci przebywające wokół szkoły na ogromne niebezpieczeństwo. 
W 2018 r. prawie 12% wypadków z tzw. „winy pieszego” spowodowane 
było wejściem na pasy zza pojazdu lub przeszkody. Kumulacja ruchu 
samochodów w jednym miejscu zawsze stwarza niebezpieczeństwo dla 
wszystkich pieszych, którzy się tam znajdują. Ofiarami potrąceń podczas 
przekraczania jezdni w pobliżu szkół są więc także dzieci podwożone przez 
rodziców samochodem. 

Nie ma wątpliwości, że poruszając się pieszo, jeżdżąc rowerem 
czy środkami komunikacji zbiorowej, dzieci znacząco rozwijają swoje 
kompetencje jako użytkownicy przestrzeni publicznej, co wpływa na 
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poprawę ich bezpieczeństwa w tej przestrzeni. Uczą się wtedy przepisów 
ruchu drogowego, a także prawidłowych nawyków dotyczących 
poruszania się po mieście, czyli obserwowania jezdni i przewidywania 
zachowań kierowców. Wożenie ich wszędzie samochodem bynajmniej nie 
chroni ich przed zagrożeniami ze strony ruchu drogowego.2

2 dane dotyczące wypadków drogowych pochodzą z raportu „Wypadki drogowe w 2018 r.” 
przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

658
dzieci w wieku 7–14 lat  
zostało potrąconych 

20
dzieci w wieku 7–14 

lat zmarło w wyniku 
potrącenia

200
dzieci do 6. roku życia 
zostało potrąconych27 556

wypadków spowodowali 
kierowcy. W ich wyniku 

zginęło 2177 osób, a 33 261 
zostało rannych 

w 2018 roku:



NÀSZE CODZIENNE 
WYBORY WPŁYWÅJĄ 
TÂKŻE NÁ ŻYCIE 
INNYCH
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PRZYJÅZNÄ  PRZESTRZEŃ 
DLA WSZYSTKICH

Rezygnacja z codziennego korzystania z samochodu ma znaczenie także 
dla przyszłości miasta. Dziś Warszawa mierzy się z problemem nadmiaru 
pojazdów, które zajmują coraz więcej cennej społecznie przestrzeni. 
W Warszawie jest obecnie zarejestrowanych 850 samochodów na 
1000 mieszkańców. Granice miasta przekracza codziennie milion 
samochodów! Dla większości kierowców korzystanie z samochodu nie 
jest koniecznością związaną z pracą 
wymagającą dużej mobilności, 
lecz wynika z potrzeby komfortu. 
Z powodu korków dyskusyjny 
staje się argument, że podróż 
samochodem jest szybsza niż 
przejazd komunikacją miejską. 

Im więcej samochodów, tym 
większa presja kierowców na 
urzędników, by budować więcej 
parkingów. Odbywa się to kosztem 
terenów, które mogłyby służyć całej społeczności. Problemem jest także 
przestrzeń zajęta przez samochody zaparkowane w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, które niszczą miejskie trawniki, skwery, powodują 
zagrożenie bezpieczeństwa. Przekraczanie prędkości przez kierowców 
samochodów stało się w Warszawie normą. 

Gdyby więcej osób w stolicy zrezygnowało z posiadania samochodu 
i korzystało ze środków komunikacji miejskiej czy roweru, to odzyskana 
w ten sposób przestrzeń mogłaby służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich 
mieszkańców, mogłyby powstać  nowe place zabaw, skateparki, 
skwery, oczka wodne, ogrody społeczne, miejsca do piknikowania, 
obiekty sportowe itd. Mniej pojazdów na drogach to także poprawa 
bezpieczeństwa pieszych i pozostałych użytkowników dróg.

W Warszawie jest obecnie 
zarejestrowanych 
850 samochodów na 
1000 mieszkańców. 
Granice miasta przekracza 
codziennie milion 
samochodów!
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ZÂNIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKÄ 
I ZMIÃNY KLIMÅTU

Transport samochodowy jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia 
środowiska w Warszawie. Auta emitują groźne pyły zawieszone (PM10, 
PM2,5 i mniejsze, które przedostają się do krwioobiegu przez pęcherzyki 
płucne) oraz tlenki azotu i szereg innych szkodliwych substancji. Mając 
wpływ na jednostkę, smog wpływa na całe społeczeństwo. Ludzie częściej 
chorują, więcej czasu spędzają w przychodniach i szpitalach, częściej 
idą na zwolnienia lekarskie. Smog wpływa również negatywnie na nasz 
układ nerwowy i pośrednio na relacje międzyludzkie. Zanieczyszczone 
powietrze odbija się też na wyglądzie naszych miast. Wystarczy spojrzeć 
na elewacje budynków – są szare i brudne, co z kolei generuje większe 
koszty remontów. Mieszkańcy miast często uciekają od brudu i smogu, 
wyprowadzając się na zielone przedmieścia, ale, aby dojechać do 
centrum, kupują samochody, którymi następnie stoją w korkach, 
generując jeszcze większe zanieczyszczenia powietrza.

Pojazdy silnikowe przyczyniają się nie tylko do tworzenia smogu, ale 
wpływają również na zmiany klimatu. Samochody osobowe odpowiadają 
za 60,7% wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie. Dotyczy 
to również samochodów elektrycznych. Nie emitują one wprawdzie spalin, 

lecz emisję CO2 zwiększa ich 
produkcja a potem składowanie. 
Pamiętajmy też, że źródłem 
pochodzenia prądu w Polsce 
nadal jest głównie węgiel.

Mieszkańcy miast często 
uciekają od brudu i smogu, 
wyprowadzając się na 
zielone przedmieścia, ale, 
aby dojechać do centrum, 
kupują samochody, którymi 
następnie stoją w korkach, 
generując jeszcze większe 
zanieczyszczenia powietrza.
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JÁKÀ JEST ALTERNATYWÃ 
DLÅ SÁMOCHODU?

Rodzice uważają, że wożąc dzieci samochodem z domu do szkoły 
i z powrotem, dbają o ich bezpieczeństwo i komfort. Powyższa broszura 
pokazuje jednak, jak duży i wieloczynnikowy negatywny wpływ na rodzinę 
oraz na całe społeczeństwo ma wybieranie samochodu jako codziennego 
środka transportu. Co zatem mogą wybrać rodzice, zostawiając 
samochód w domu?
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SPÂCER

Proste, bezkosztowe rozwiązanie, które zdecydowanie pozytywnie 
wpływa na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny, nie tylko dziecka, 
ale także rodzica, który mu towarzyszy! Bez względu na pogodę spacer 
jest zdecydowanie najlepszą formą pokonywania drogi z domu lub 
przystanku komunikacji miejskiej do szkoły. W Warszawie 41% uczniów 
dociera do szkoły pieszo (dane ZTM z 2018). W dni, kiedy zanieczyszczenie 
powietrza przekracza dopuszczalne normy, warto do szkoły wybrać się 
w masce antysmogowej, dla dzieci są specjalne rozmiary. Kupując maskę, 
należy szukać filtrów z oznaczeniem HEPA, FFP3 lub N99 z odpowiednim 
certyfikatem. Maska powinna dobrze przylegać do twarzy. Z uwagi na 
ryzyko uduszenia, masek nie należy stosować u niemowląt i najmłodszych 
dzieci. Wożąc dziecko do szkoły samochodem, nie chronimy go 
przed smogiem. 

W dni, kiedy 
zanieczyszczenie 
powietrza przekracza 
dopuszczalne normy, 
warto do szkoły wybrać się 
w masce antysmogowej, 
dla dzieci są specjalne 
rozmiary. Kupując maskę, 
należy szukać filtrów 
z oznaczeniem HEPA, FFP3 
lub N99  z odpowiednim 
certyfikatem.
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KOMUNIKÃCJÁ MIEJSKÄ

W Warszawie funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć transportu zbiorowego. 
Komunikacja miejska staje się coraz bardziej komfortowa, ekologiczna 
oraz punktualna. Badania Zarządu Transportu Publicznego w Warszawie, 
przeprowadzone w 2018 r. wskazały, że 30% spośród ponad 151 tys. uczniów 
stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów korzysta z tego środka 
transportu. Zwiększa się również dostępność komunikacji – bezpłatne 
są przejazdy dla uczniów szkół podstawowych! Sukcesywne wytyczanie 
nowych buspasów przyczynia się do ciągłej poprawy jakości podróży.  

Podróżowanie transportem zbiorowym, takim jak komunikacja 
miejska, ma też swoje zalety edukacyjne. Dzieci uczą się samodzielności, 
zasad panujących w danej społeczności, również tych związanych 
z pierwszeństwem zajmowania określonych miejsc przez osoby 
uprzywilejowane, czy przepisów lokalnego prawa.



ROWER, HULÂJNOGÄ

Coraz częściej i chętniej dzieci poruszają się rowerami i hulajnogami. 
Te sposoby przemieszczania się są promowane w ramach takich akcji 
jak „Rowerowy Maj”. Z roku na rok rośnie liczba szkół biorących w niej 
udział. Popularność „Rowerowego Maja” pokazuje, że przy odpowiedniej 
motywacji, dzieci oraz ich rodzice są w stanie zrezygnować z samochodu 
w drodze do szkoły. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby dzieci i rodzice 
chcieli korzystać z rowerów czy hulajnóg, muszą czuć się bezpiecznie 
i swobodnie na drogach czy chodnikach dojazdowych do szkoły. Dziś 
jest to trudne, ponieważ wiele chodników zajmują nieprawidłowo 
zaparkowane samochody. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem jest 
traktowane jak pieszy. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, 

a tylko po chodniku. Osoba dorosła 
opiekująca się dzieckiem może iść 
obok niego po chodniku lub jechać 
na rowerze – także po chodniku. 
Artykuł 33 punkt 5. dopuszcza 
bowiem jazdę na rowerze po 
chodniku osoby dorosłej, właśnie 
w przypadku, kiedy opiekuje się 
dzieckiem do lat 10.

Pamiętajmy, że zgodnie 
z art. 2 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, 
dziecko w wieku do lat 10 
kierujące rowerem jest 
traktowane jak pieszy. 
Z tego wynika, że nie może 
poruszać się po jezdni, 
a tylko po chodniku.
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