
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC) jest największą platformą społeczeństwa 
obywatelskiego skupiającą się na bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ponad 3500 podmiotów 
publicznych i prywatnych zaangażowało się w ERSC, tworząc społeczność dzielącą się wiedzą 
specjalistyczną w zakresie działań i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Społeczność 
ta jest doskonałym źródłem informacji, dzięki któremu można podkreślić znaczenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w krajach UE i poza nią. 

Działania naszych członków zwiększyły świadomość na temat przyczyn wypadków drogowych, 
pomogły zbudować kulturę bezpieczeństwa drogowego w całej Europie i zwróciły uwagę na 
skuteczne środki zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Nasi członkowie publikują 
różnorodne działania, z których można czerpać wiedzę i inspirację. Mogą one być dostosowane do 
konkretnych lokalizacji lub demografii, aby stworzyć skuteczną strategię bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla każdego kraju, miasta lub miejscowości. 

Znaczenie naszych członków 
Nasi członkowie mają zasadnicze znaczenie dla ERSC. Dzielenie się swoją wiedzą odegrało znaczącą 
rolę w ogólnoeuropejskich wysiłkach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach. 
Liczymy na to, że członkowie będą zamieszczać informacje na temat swoich działań, aby dalej 
poszerzać wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i przedstawiać dobre praktyki 
stosowane w celu osiągnięcia celów w zakresie wypadków drogowych. Te dobre praktyki, które 
wykraczają poza standardowe cele, zostaną wyróżnione jako dobrowolne zobowiązania. 

Nasi członkowie organizują imprezy, aby zachęcić do współpracy i inspiracji, promując jeszcze 
silniejszą kulturę bezpieczeństwa drogowego. Wydarzenia te docierają do szerokiego grona osób, z 
którymi sami nie bylibyśmy w stanie się skontaktować, zachęcając ich do zabrania głosu i dając im 
miejsce, w którym ich głos może zostać usłyszany. 

Musisz wziąć udział i pomóc uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi, w sposób, jakiego nigdy byśmy 
sobie nie wyobrazili. 

Jak zgłosić się do ERSC 
Z istniejącym loginem UE 

1. Wejdź na stronę główną ERSC: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Kliknij przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. 
3. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do UE 
4. Wprowadź swój adres e-mail z UE i hasło. 
5. Zostaniesz przeniesiony na stronę rejestracji nowych użytkowników ERSC 
6. Wypełnij puste pola w swoim profilu (pola obowiązkowe są oznaczone *) 
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz 
8. Zespół ERSC przeanalizuje Twoje zgłoszeniea 

.  
Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje, otrzymasz e-mail z prośbą o uzupełnienie profilu.  
b. Jeśli wszystkie informacje są poprawne, Twoje członkostwo zostanie potwierdzone. 

9. Kiedy Twoje członkostwo zostanie potwierdzone, otrzymasz powitalnego maila z linkiem do 
wizualizacji ERSC, takich jak loga i banery (zauważ, że bez pełnego profilu nie będziesz mógł dzielić się 
treściami na stronie ani mieć dostępu do wizualizacji). 

Bez istniejącego loginu UE 

1. Wejdź na stronę logowania UE pod tym adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Kliknij przycisk Utwórz konto 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node_en
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node_en
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


3. Jeśli chcesz przenieść swoje istniejące konto ERSC użyj tego samego adresu e-mail 

4. Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji w UE 

5. Wypełnij puste pola 

6. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności i zaznacz pole 

7. Kliknij przycisk Utwórz konto 

8. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

9. Kliknij na link podany w wiadomości e-mail 

10. Zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia nowego hasła 

11. W puste pola wprowadź wybrane przez siebie hasło. 

12. Kliknij przycisk Wyślij 

13. Przejdź do sekcji "Z istniejącym loginem UE" powyżej 

Jeśli masz problemy z utworzeniem loginu UE, odwiedź stronę pomocy dotyczącą logowania do UE: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

Po zatwierdzeniu konta, będziesz miał dostęp do swojej osobistej strony "Moja karta" ERSC, aby określić 

swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo na drodze, ale także do dzielenia się wydarzeniami, 

świadectwami i innymi przydatnymi informacjami dla społeczności. 

Należy pamiętać, że dostępne są dokumenty i narzędzia, które mogą pomóc w opracowaniu planu działań 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-
and-tools_en 

Jak istniejący członek ERSC może migrować do loginu UE? 

Jeżeli przy logowaniu do UE używasz tego samego adresu e-mail, co przy istniejącym koncie ERSC, Twoje 

konto zostanie automatycznie zmigrowane.  

Jeśli Twój login UE używa innego adresu e-mail, będziesz musiał stworzyć nowy login UE na swój adres e-

mail ERSC. 

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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