Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter - ERSC) jest
największą platformą społeczeństwa obywatelskiego skupiającą się na problematyce bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ponad 3500 podmiotów publicznych i prywatnych podpisało ERSC, tworząc
wspólnotę, która dzieli się fachową wiedzą w zakresie działań i inicjatyw z obszaru bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ta społeczność ma niesamowity potencjał, aby podkreślać znaczenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i poza nimi.
Działania naszych sygnatariuszy zwiększyły świadomość przyczyn wypadków drogowych, pomogły w
budowaniu kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie i zwróciły uwagę na skuteczne
środki zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sygnatariusze ERSC dzielą się
swoją wiedzą z innymi publikując różnorodne działania, uczą od siebie i nawzajem inspirują. Ich
działania można dostosować do wybranych lokalizacji lub danych demograficznych, aby stworzyć
skuteczną strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego dla każdego kraju, regionu lub miasta.
Znaczenie naszych sygnatariuszy
Nasi sygnatariusze mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ERSC. Dzielenie się wiedzą odegrało
istotną rolę w ogólnoeuropejskich wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
Doceniamy przesyłanie przez naszych sygnatariuszy informacji na temat ich działań, aby dalej
budować bazę wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przedstawiane dobre praktyki
wykorzystywane do realizacji celów w zakresie ograniczania liczby ofiar wypadków drogowych
zostaną wyszczególnione jako dobrowolne zobowiązania.
Nasi sygnatariusze organizują wydarzenia, aby zachęcić innych do współpracy i ich inspirować, oraz
jeszcze silniej promować kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenia te mają szerokie
grono odbiorców, z którymi sami nie moglibyśmy się skontaktować i zachęcać ich do wypowiadania
się, oferując im możliwość bycia wysłuchanym.
Weź udział i pomóż uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi, w sposób, którego nigdy byśmy sobie nie
wyobrażali.
Rejestracja w ERSC
Z loginem UE
1. Przejdź do strony logowania ERSC: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/newlog-process_en
2. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania EU
3. Podaj swój unijny adres e-mail i hasło
4. Zostaniesz przekierowany na nową stronę rejestracji w ERSC
5. Wypełnij puste pola (pola obowiązkowe są oznaczone *)
6. Po zakończeniu kliknij Zapisz
7. Otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia przez zespół ERSC
8. Zespół ERSC przeanalizuje Twojezgłoszenie

a. Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje, otrzymasz e-mail z prośbą o ich dostarczenie
b. Jeśli wszystkie informacje będą kompletne , otrzymasz e-mail potwierdzający członkostwo w
ERSC

9. Po potwierdzeniu członkostwa otrzymasz e-mail z materiałami ERSC, takimi jak loga i banery

Bez loginu UE
1. Przejdź na stronę logowania EU: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Kliknij Utwórz konto. Jeśli chcesz przenieść swoje istniejące konto ERSC, użyj tego samego
adresu e-mail
3. Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji UE
4. Wypełnij puste pola
5. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności i zaznacz pole obok
6. Kliknij Utwórz konto
7. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji
8. Kliknij w link podany w e-mailu
9. Zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia nowego hasła
10. Wprowadź wybrane hasło w pustych polach
11. Kliknij Wyślij
12. Przejdź do sekcji „Z loginem UE” powyżej

Jeśli masz problemy z utworzeniem unijnego loginu, odwiedź stronę pomocy logowania EU tutaj

W jaki sposób obecny sygnatariusz ERSC może przenieść się do EU login?
1. Jeśli Twój login EU używa tego samego adresu e-mail co istniejące konto w ERSC, Twoje
konto zostanie automatycznie przeniesione
2. Jeśli Twój login EU używa innego adresu e-mail:
a. Utwórz nowy login EU z adresem e-mail z ERSC i kontynuuj korzystanie z istniejącego
konta w ERSC lub;

b. Utwórz nowe konto w ERSC z istniejącym loginem UE, a my zdezaktywujemy Twoje stare
konto ERSC. Ze względu na ograniczenia wynikające z RODO nie jesteśmy w stanie zmienić
szczegółów istniejących kont w ERSC. Jeśli chcesz mieć dostęp do swoich wcześniejszych
zobowiązań, skontaktuj się z działem pomocy technicznej: ERSC-helpdesk@ricardo.com.
Skontaktuj się z nami
W razie pytań prosimy o kontakt: ERSC-helpdesk@ricardo.com

