
Informacja dotycząca wypadku autokaru we Francji 

Informacje z godziny 13:15 

22 osoby, które nie odniosły obrażeń są zdecydowane kontynuować podróż podstawionym 

zastępczym autokarem. Po odebraniu i sprawdzeniu bagaży i przedmiotów osobistych, osoby te 

wyruszą w dalszą podróż.  

Pozostałym osobom udzielana jest pomoc ambulatoryjna i szpitalna, część z nich jeszcze dziś będzie 

mogła kontynuować podróż. Zarówno MSZ jak i nasza firma nadal czeka na ostateczną listę osób z 

informacją w jakim stanie są pozostali uczestnicy wypadku. 

Wszyscy uczestnicy wypadku są pod stałą opieką lokalnych służb, psychologów oraz przedstawicieli 

przewoźnika. Na miejscu są też przedstawiciele konsulatu.  

 

 

Informacje z godziny 11:50 

Informujemy, że rodzinom poszkodowanych udzielamy wszelkich informacji za pośrednictwem naszej 

infolinii +48 77 443 44 44. Na miejscu wypadku jest już jeden z autokarów zastępczych i dwóch 

przedstawicieli firmy przewozowej, którzy będą na miejscu zdarzenia koordynować transport osób do 

miast docelowych we Francji bądź do Polski.  

Autokar był autokarem liniowym i jechał z Przemyśla przez miasta na terenie południowej Polski do 

Słubic, gdzie do tego autokaru dowiezione zostały osoby z terenu północnej i centralnej Polski. W 

Słubicach około godzin 20.30 załoga autokaru została wymieniona i rozpoczęła trasę ze Słubic do 

Francji. Po wypadku kierowca prowadzący pojazd został poddany badaniu, badanie wykazało, że był 

trzeźwy. 

Sztab kryzysowy firmy Sindbad udziela na bieżąco informacji mediom w postaci komunikatów 

prasowych oraz rodzinom osób poszkodowanych w wypadku. W obecnej chwili najważniejsze dla nas 

jest udzielenie pomocy i zorganizowanie bezpiecznej podróży osobom, które były w tym autokarze i 

nie odniosły obrażeń. 

 

Informacje z godziny 11:00 

Według uzyskanych informacji akcja ratownicza została zakończona, wszystkie osoby zostały 

wydobyte z autokaru. Potwierdziła się informacja o 2 osobach śmiertelnych i 6 osobach ciężko 

rannych. Pozostali przewiezieni zostali do najbliższego gimnazjum i tam udzielana jest im doraźna 

pomoc. 

MSZ uruchomił dla rodzin i bliskich specjalną infolinię kryzysową: +22 5239448, +22 5239248, także 

lokalna prefektura policji udziela informacji rodzinom poszkodowanych +33 389 24 90 25. 

Przyczyny wypadku bada policja. 



Właścicielem autokaru jest firma Albatros z Przemyśla, autokar miał wszelkie wymagane badania 

techniczne. 

 

 

Informacje z godziny 10:20 

Według potwierdzonych informacji przez rzecznika MSZ oraz Konsula RP w Lille, w wyniku wypadku 

zginęły 3 osoby, około 30 jest rannych. Dane personalne poszkodowanych na razie nie są nam znane.  

Wszystkim osobom udzielana jest pomoc przez służby ratunkowe prowadzące akcję ratowniczą. 

Jak tylko uzyskamy więcej informacj od koordynatora akcji, przekażemy ją Państwu w następnym 

komunikacie. 

 

Informacja z godziny 9:20 

Dziś rano na zjeździe z autostrady w okolicach Miluzy (Mulhouse) autokar liniowy realizujący 

połączenie z Polski do Francji południowej uległ wypadkowi.  

Autokarem podróżowało 65 osób i 3 członków załogi, były to osoby z terenu całej Polski, a 

podróżowały do Mulhouse, Cannes, Toulon, Lyon, Chalon-Sur-Sac, Marseille, Bollene, Nice.  

Na miejsce zdarzenia jadą już dwa autokary zastępcze, z których jeden zabierze pasażerów do miast 

docelowych we Francji, natomiast drugi będzie do dyspozycji pasażerów, którzy zdecydują się na 

powrót do kraju. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z załogą autokaru i naszą placówką dyplomatyczną w Lille. Więcej 

informacji będziemy w stanie udzielić po zgromadzeniu szczegółowych informacji z miejsca wypadku. 

Przewoźnikiem liniowym na tej trasie jest firma Albatros  z Przemyśla.  

Kolejne informacje będziemy przekazywać w najbliższym czasie. 


