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BEZPIECZNE WAKACJE NA DROGACH – BRIEFING POLICJI I
ITD
Rozpoczęły się wakacje. Przed nami czas niejednokrotnie dalekich podróży. Podobnie jak w
latach ubiegłych policjanci ruchu drogowego w całym kraju czuwać będą nad tym, by wszyscy
dotarli bez przeszkód do celu. W Warszawie odbył się brieﬁng Policji i ITD poświęcony
bezpieczeństwu na drogach. W spotkaniu uczestniczyli insp. Mariusz Sokołowski – Rzecznik
Prasowy Komendanta Głównego Policji, a także Alvin Gajadhur – Rzecznik Prasowy Inspekcji
Transportu Drogowego.
Podczas brieﬁngu przypomniano, że siadając za kierownicą samochodu, powinniśmy zadbać o to, by wakacyjny wyjazd
stał się przyjemnością, a nie walką o przetrwanie: nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym lub
niewyspanym – taki stan osłabia reﬂeks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może
doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Przez całą drogę kierowca powinien mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Trzeba
też zwrócić uwagę, by rodzina także jechała w pasach, a małe dziecko w specjalnym foteliku. Gdy pojawi się
zmęczenie, najlepiej zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub kilkunastominutową przerwę w kierowaniu.
Zaapelowano też do kierowców, wyjeżdżających na wakacje, o rozwagę, cierpliwość i zdjęcie nogi z gazu - tym
bardziej, że ładna pogodna sprzyja szybkiej jeździe. Ci, którzy jeżdżą brawurowo powinni pamiętać, że od 18 maja br.
za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy.
Przypominano też, że w myśl obowiązujących od maja przepisów, ci, którzy zdecydują się na jazdę "na podwójnym
gazie" muszą się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami ﬁnansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd ma
obligatoryjnie orzekać świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł w przypadku osoby po raz
pierwszy dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem
w stanie nietrzeźwości.
Podkreślono też, że wraz z nadejściem lata wzrasta liczba wypadków na drogach. To właśnie słoneczna pogoda i sucha
nawierzchnia są dla kierowców doskonałym pretekstem, aby zdecydowanie mocniej przycisnąć pedał gazu. Większa
prędkość, nierzadko oślepiające słońce, wysoka temperatura, a co za tym idzie również większe zmęczenie,
rozkojarzenie i spóźniony reﬂeks, mogą prowadzić do tragedii. Przyczyn wypadków drogowych jest jednak znacznie
więcej. Niestety do wielu, czasem bardzo tragicznych w skutkach zdarzeń, dochodzi z powodu zbyt agresywnej jazdy
kierujących. Ryzykanci i cwaniacy, którzy zachowują się tak, jakby na drodze byli sami, za nic mają nie tylko przepisy
ruchu drogowego, ale również zasady kultury, które mimo to, że nie są spisane w żadnym kodeksie, to jednak w
znaczący sposób wpływają na bezpieczeństwo wszystkich kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych.
Podczas brieﬁngu przypomniano też, że w czasie wakacji stało się już dobrym zwyczajem kontrolowanie przez
policjantów i inspektorów ITD autokarów przewożących dzieci. Podczas kontroli sprawdzane są m.in. gaśnice,
tachografy, właściwe umocowanie bagaży oraz kwaliﬁkacje i trzeźwość kierowców. Po sprawdzeniu stanu technicznego
pojazdu każdy kierowca autokaru otrzymuje protokół kontroli. Należy pamiętać, że jeśli autokar jest wyposażony w
pasy bezpieczeństwa, dzieci powinny mieć je zapięte. Bagaże powinny być umieszczone na półkach lub w bagażniku
tak, by przejścia były wolne i umożliwiały szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji. Miejsca przy drzwiach
powinny zajmować osoby dorosłe, a nie dzieci.

