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W minioną niedzielę, 25 lutego br. na terenie całego kraju odbyły się ogólnopolskie działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”, w których brało udział ponad 5 tys.
policjantów ruchu drogowego. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane były na zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli prędkości polegających na
wystawieniu na krótkim odcinku drogi kilku punktów kontroli prędkości. Celem akcji Policji było
uświadomienie kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz
przeciwdziałanie zachowaniom części kierowców, którzy po minięciu patrolu Policji przyspieszają.
Drugi i kolejny patrol ruchu drogowego ustawiony na krótkim odcinku drogi dokonujący
pomiarów prędkości miał za zadanie temu przeciwdziałać.

Działania potwierdziły słuszność tego typu akcji. W ich efekcie ujawniono łącznie prawie 15 tys. wykroczeń drogowych
polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Podczas działań policjanci ruchu drogowego ujawniali również
inne wykroczenia. Warto podkreślić, że w 2017 roku średnio każdego dnia na polskich drogach ginęło około 8 osób,
natomiast w niedzielę, 25 lutego br., w dniu policyjnych działań na drogach naszego kraju zginęły 2 osoby.
Przypomnijmy, że kaskadowy pomiar prędkości polegał na tym, że kontrola prowadzona była na tej samej drodze, w
tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli brały udział dwa, trzy lub więcej
radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Kierujący, który
minął patrol ruchu drogowego dokonujący pomiarów prędkości, powinien spodziewać się kolejnego.
Przypomnijmy, że w 2017 roku doszło do 32 760 wypadków, w których 2 831 osób zginęło, a 39 466 zostało

rannych. W porównaniu z rokiem 2016, jest to:
mniej wypadków o 904 (-2,7%),
mniej osób zabitych o 195 (-6,4%),
mniej osób rannych o 1 300 (-3,2%),
Niezmiennie, jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych powodowanych przez kierujących w 2017 roku była
nadmierna prędkość. Kierujący ci doprowadzili do 6 837 wypadków.
Policjanci w całym kraju dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i zapowiadają kolejne akcje.
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