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"Razem bezpieczniej na drodze".

Portal okierowcach.pl jest nowatorskim i systemowym działaniem 
prewencyjnym, wspartym uwagami wielu środowisk, przyczyniającym się do 
budowania społeczeństwa obywatelskiego "na drodze". Kierowca nie jest 
podmiotem oceny, a jedynie jego postawa w ruchu drogowym.

Misja portalu:
"Podnosimy świadomość kierowców w zakresie kultury i bezpieczeństwa na 
polskich drogach poprzez wzajemną ocenę własnych umiejętności i zachowań".

Portal powstał przede wszystkim po to aby kierowcom ze złymi nawykami 
uświadomić, że ich dobra samoocena może różnić się znacznie od oceny ich 
umiejętności i kultury widzianej przez innych użytkowników dróg. Takie złe 
zachowanie na drodze przeszkadza innym kierowcom bezpiecznie dotrzeć do 
celu podróży. 
 
W portalu równie silnie koncentrujemy się na wyróżnianiu tej części kierowców, 
których postawa na drodze może być dobrym przykładem do naśladowania – 
ranking "Mistrzowie kierownicy".
Wierzymy w to, że kierowcy plasujący się na wysokich pozycjach w rankingu 
"Piratów drogowych" będą chcieli z biegiem czasu poprawić swoje wyniki w 
"Rankingu postępu" i trafić do rankingu "Mistrzów kierownicy" do czego gorąco 
ich będziemy zachęcać.

Jak to działa?
Każdy użytkownik rejestruje się na portalu anonimowo, sam nadaje sobie 
pseudonim pod którym będzie "rozpoznawalny" w rankingach. 
Użytkownicy portalu okierowcach.pl przy użyciu aplikacji na smartfona (lub 
portalu) oceniają anonimowo zachowanie – umiejętności i kulturę 
użytkowników dróg przesyłając punktowaną opinię "zamkniętą" (jeden z 10 
szablonów) bądź "otwartą" (po uprzedniej weryfikacji treści administratora z 
zasadami portalu) do adresata zdarzenia drogowego.
Opinia taka trafia do właściciela samochodu na "adres" jakim jest 
numer rejestracyjny jego/jej pojazdu. 
Numer rejestracyjny pojazdu służy jako "adres" skrzynki odbiorczej i jest istotą 
funkcjonowania portalu. 

http://www.okierowcach.pl/


Opinie można wysłać nawet tym kierowcom, którzy jeszcze się nie 
zarejestrowali. Wiadomość będzie oczekiwała na ich koncie aż do chwili kiedy 
się zarejestrują.

Korespondencja między użytkownikami portalu jest niemożliwa.
Nigdy i nigdzie nie będziemy publikować numerów rejestracyjnych 
pojazdów naszych użytkowników.
Użytkownicy portalu mają również możliwość przesyłania zdjęć oraz krótkich 
filmów (do 15 sek.) z ciekawego zdarzenia na drodze. 
Z zachowaniem pełnej anonimowości nadawcy jak i adresata materiał 
zdjęciowy umieszczany jest na portalu i poddany anonimowej ocenie 
użytkowników: "potępiam zachowanie" lub "akceptuję zachowanie". 
Zarejestrowane zdarzenie jest umieszczane na koncie (portal okierowcach.pl) 
adresata jako materiał do przemyślenia oraz dowód społecznej dezaprobaty 
( lub akceptacji). 
Zanim film lub zdjęcie trafi na strony portalu okierowcach.pl jest poddane 
przez redakcję obróbce tzn. widoczne na zdjęciu (filmie) numery rejestracyjne, 
twarze osób w samochodzie są zasłaniane. 
Na portalu nie ma możliwości umieszczenia komentarza pod filmem bądź 
zdjęciem w przeciwieństwie do  podobnych miejsc w internecie. 
"Niestety" czyni to nasz portal miejscem mniej atrakcyjnym dla wielu 
internautów.
Przesłane do redakcji portalu materiały filmowe po ww obróbce natychmiast 
usuwane są z serwerów ze względu na bezpieczeństwo oraz ograniczoną 
przestrzeń pamięci dyskowej. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał działanie portalu 
za zgodne z literą prawa wpisując tą witrynę do zbioru danych osobowych 
zwykłych (egiodo.giodo.gov.pl; nr księgi 152365).

Ochrona prywatności każdej osoby na naszym portalu ma dla nas 
priorytetowe znaczenie.

Rankingi
Aby zwiększyć wiarygodność rankingów oraz ilości i jakości przesłanych opinii 
na konto jednego kierowcy ustawione są na portalu następujące filtry:

- każdy nadawca może wysłać jedną opinię negatywną i jedną pozytywną pod 
ten sam numer rejestracyjny pojazdu raz na 30 dni. Jeżeli adresat opinii 



notorycznie łamie prawo powinien otrzymać więcej negatywnych opinii. Jedna 
negatywna ocena jeszcze o niczym nie świadczy;
- każdy nadawca w jednym dniu może wysłać nie więcej niż dwie opinie 
negatywne i dwie opinie pozytywne. Uznaliśmy tą ilość za wystarczającą dla 
osób zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa. 60 opinii negatywnych i tyle 
samo pozytywnych w skali m-ca to liczba dość wysoka.  

Każdy użytkownik portalu dzięki swojemu nickowi będzie mógł sprawdzić w 
miesięcznych, kwartalnych czy rocznych okresach swoją pozycję w rankingach 
"Piratów drogowych", "Mistrzów kierownicy", "Postępu". Kto robi największe 
postępy i w jakich regionach? Kto jest najlepszym kierowcą, a kto słabym w 
skali miasta, powiatu, województwa, kraju. W jakim regionie jest najwięcej 
mistrzów kierownicy, a w którym piratów drogowych? W jakim obszarze 
wystawia się najwięcej negatywnych, w jakim pozytywnych opinii? Komu 
zależy na poprawienie bezpieczeństwa i kultury na drodze? I wiele więcej 
informacji. To wszystko przy zachowaniu całkowitej anonimowości 
użytkowników portalu.
 
Wnioski płynące z pozycji kierowcy w rankingach są tylko i wyłącznie dla 
jego/jej  potrzeb tzn. tylko on sam wie jaką pozycję posiada i czy miejsce w 
danym rankingu jest wiarygodne. Jeżeli kierowca uważa, że otrzymana opinia 
nie powinna była trafić na jego/jej konto wówczas koryguje otrzymaną sumę 
punktów o wartość punktową tej opinii. Dokonuje oceny tylko przed samym 
sobą. 

Każdy użytkownik drogi ma niepowtarzalną okazję wyrażenia swojej opinii 
(negatywnej lub pozytywnej) z napotkanego zachowania kierowcy na drodze. 
Sam kierowca nie jest podmiotem oceny, a jedynie jego postawa. 
Zgromadzone na jego koncie opinie, zdjęcia czy filmy są jego prywatną 
sprawą, a wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozostawiamy jemy samemu.

Po zaciągnięciu opinii wielu kierowców w tym też psychologów oraz z własnego 
doświadczenia wiemy, że w zdecydowanej większości przypadków łamanie 
prawa o ruchu drogowym odbywa się przy "cichej" akceptacji i bezsilności 
innych osób (uczestników ruchu) oraz poczuciu bezkarności piratów 
drogowych. Tworzone są niemałe społeczności, które informują się na bieżąco o 
"strefach kontroli". W ten sposób "walczą" z niedogodnościami poruszania się 
po polskich drogach. Czy to właściwa ścieżka do poprawy bezpieczeństwa? 



Jako użytkownicy dróg zdajemy sobie sprawę, że w różny sposób można 
poprawić kulturę i bezpieczeństwo na drogach. Nie ma oczywiście jednego 
złotego środka. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na drodze jest 
najtańszą i być może najbardziej efektywną formą ale na pewno nie jedyną. 
Warto spróbować. W ogromnej większości przypadków działa prewencyjnie. 

Spotkaliśmy się również z zarzutem ograniczania wolności na drodze. Naszym 
zdaniem źle pojętej wolności. Jeżeli znaki drogowe to tylko sugestia, a na 
trasie mogę robić co chcę kiedy "nikt" nie patrzy to faktycznie jest to 
ograniczanie wolności.
Kierowcy jeżdżący w miarę przepisowo nie powinni odczuć utraty odrobiny 
wolności, która zapewne mieści się w granicach akceptacji.
Ktoś kiedyś powiedział: "Wystarczy jeździć przepisowo żeby nie dostać 
mandatu". Takie proste, a jakie trudne do zrobienia ...

Aby to przedsięwzięcie przyniosło zamierzony skutek musi zostać 
spełniony poniższy (podstawowy) warunek:
Użytkownicy dróg spotykający na drodze negatywne bądź pozytywne 
zachowanie innego kierowcy powinni, a może nawet mają obowiązek wobec 
siebie i innych zamienić swoje emocje w czyn i wysłać opinie (filmy, zdjęcia) o 
tym zdarzeniu pod wiadomy sobie adres. 
Każda opinia ma ogromne znaczenie.
Obojętność wobec takich zdarzeń na pewno nie poprawi rzeczywistości, w 
której codziennie się poruszamy. Nie bądź obojętny – działaj! 

Zapraszamy do akcji: "Razem bezpieczniej na drodze".

Zespół okierowcach.pl


