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Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi w całym kraju kontrole autokarów wycieczkowych. Dziś, w punkcie kontrolnym
w pobliżu Gliwic, inspektorom towarzyszyło Polskie Radio Kierowców oraz Program 1. Były mobilna stacja diagnostyczna,
strefa edukacji dla najmłodszych, rozmowy z kierowcami, a o zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych wyjazdów
apelowali Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Punkt kontrolny ITD w Żernicy przy autostradzie A4. Tu kontrole autokarów prowadzono z wykorzystaniem
mobilnej stacji diagnostycznej, która umożliwia przeprowadzenie w warunkach drogowych, szczegółowej
weryfikacji stanu technicznego pojazdów.

Przed południem skontrolowaliśmy 9 autokarów. Tylko w dwóch przypadkach stwierdziliśmy
nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów. Nie były to jednak usterki dyskwalifikujące autokary z
dalszej jazdy. Kierowcy mogli wyruszyć w dalszą trasę, ale otrzymali skierowania na badania techniczne.
Będą musieli naprawić pojazdy, aby odzyskać zatrzymane przez inspektorów dowody rejestracyjne –
podsumowała Anna Sokołowska-Olesik, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
Wobec dwóch przewoźników, ze względu na stwierdzony brak aktualnej legalizacji tachografu i brak
ważnego wypisu z licencji, wszczęte zostaną postępowania administracyjne.

W trakcie prowadzonych przez inspektorów kontroli, sprawdzany jest nie tylko stan techniczny pojazdów,
ale również kondycja kierowców – ich stan trzeźwości, to czy są wypoczęci, czy przestrzegają norm czasu
pracy. Te aspekty mają bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa. Wszyscy kierowcy
skontrolowani w punkcie koło Gliwic byli trzeźwi. Inspektorzy nie stwierdzili przypadków prowadzenia
autokarów pod wpływem alkoholu od początku tegorocznych wakacji –ocenił Alvin Gajadhur, Główny
Inspektor Transportu Drogowego.
W trakcie pierwszych dwóch wakacyjnych tygodni inspektorzy ITD skontrolowali 430 autobusów
wycieczkowych. W 21 pojazdach stwierdzili usterki stanu technicznego, które były powodem zatrzymania
dowodów rejestracyjnych. W 8 autokarach były na tyle poważne, że zagrażały bezpieczeństwu
przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. W tych przypadkach funkcjonariusze ITD
wydali kierowcom zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli.

Przedsiębiorcy i kierowcy powinni pamiętać, że autokary muszą być sprawne, kierowcy wypoczęci,
nieprzekraczający czasu pracy i trzeźwi. Nie wszyscy jeszcze o tym pamiętają i niestety okazuje się, że ok. 5
proc. autokarów nie spełnia wymaganych na drodze warunków technicznych. To musi się zmienić –
podkreślił obserwujący kontrole Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk. – Działania, jakie Inspekcja
Transportu Drogowego prowadzi nie tylko w okresie wakacyjnych wyjazdów, ale przez cały rok, mają
uświadamiać kierowców i przewoźników, że autokar, którym wiozą dzieci, seniorów i inne grupy wiekowe,
wcześniej czy później zostanie zbadany na drodze – dodał.
Prowadzona przez Inspekcję akcja ma zapewnić bezpieczeństwo osobom podróżującym transportem
zbiorowym, wpłynąć na podniesienie świadomości kierowców i przewoźników, a w konsekwencji ograniczyć
liczbę niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Inspektorzy prowadzą tego typu kontrole nie tylko na głównych
szlakach komunikacyjnych, ale również w specjalnie wyznaczonych w czasie wakacji punktach kontrolnych.
Działania kontrolne mogą również zostać przeprowadzone na wniosek opiekunów, rodziców czy nauczycieli
– mówił Szef Inspekcji Alvin Gajadhur.
Dziś, kiedy autokary były kontrolowane, podróżujące nimi dzieci, mogły sprawdzić swoją wiedzę o
bezpieczeństwie ruchu drogowego w przygotowanej strefie edukacyjnej. Najmłodsi otrzymali od
inspektorów m.in. opaski i kamizelki odblaskowe. Były również upominki od Polskiego Radia – pluszowe
bociany. Polskie Radio Kierowców, dla którego szerzenie zasad bezpiecznej jazdy jest jednym z głównych
celów, dołączyło do akcji „Bezpieczny Autokar”

Dla medium publicznego, jakim jest Polskie Radio, szerzenie zasad bezpieczeństwa na drogach jest
szczególnie ważne, dlatego tak chętnie włączamy się we wszelkie przedsięwzięcia, którym ten cel
przyświeca. Polskie Radio Kierowców już od 9 miesięcy codziennie towarzyszy kierowcom nie tylko w kraju,
ale i zagranicą – mówi Agnieszka Kamińska, Prezes Polskiego Radia. Podejmujemy więc specjalnie dla
naszych słuchaczy inicjatywy takie jak inspekcja autokarów, aby jeszcze pełniej kształtować świadomość
kierowców na temat obowiązujących zasad i przepisów – dodaje.
Maskotkę od Polskiego Radia oraz maskotkę ITD – Krokodylka Tirka otrzymali również wzorowi kierowy
autobusów, z którymi Minister Infrastruktury oraz Szef ITD rozmawiali tuż po zakończonych kontrolach.
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