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Bezpieczni w podróży i bezpieczni w trakcie letniego wypoczynku – jak bezpiecznie spędzić wakacje? O tym, w specjalnym
punkcie kontrolnym ITD w Warszawie, mówił dziś Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i… goście
specjalni – reprezentanci Polski w kolarstwie torowym.

Bezpieczeństwo w podróży
Punkt kontrolny w pobliżu Hali Torwar w Warszawie. Tu od wczesnych godzin rannych inspektorzy Inspekcji
Transportu Drogowego kontrolują autokary.

Rodzice i opiekunowie chcą mieć pewność, że najmłodsi wyjeżdżają na letni wypoczynek bezpiecznymi
autokarami. Często zgłoszenia mają charakter prewencyjny i nie wynikają ze stwierdzonych tuż przed
odjazdem nieprawidłowości – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego –
Staramy się reagować na zgłaszane potrzeby i wątpliwości prowadząc w okresie wakacyjnym wzmożone
kontrole autokarów. Inspektorzy sprawdzają nie tylko stan techniczny pojazdów, ale zwracają szczególną
uwagę na czas pracy kierowców oraz to, czy nie prowadzą pojazdów pod wpływem alkoholu.
W ciągu pierwszych trzech godzin kontroli przeprowadzonych w pobliżu Hali Torwar mazowieccy
inspektorzy skontrolowali 8 autokarów. Nie mieli żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego
pojazdów, jak i stanu trzeźwości kierowców oraz ich czasu pracy – podsumował Krzysztof Chojnacki,
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
Działania kontrolne prowadzone są również na głównych szlakach komunikacyjnych i trasach wiodących do
letnich kurortów. W trakcie ubiegłorocznych wakacyjnych działań, inspektorzy ITD skontrolowali ponad 2
tys. autokarów. Zatrzymano 96 dowodów rejestracyjnych (4,7%), w tym w 16 przypadkach (0,8%), ze
względu na zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stan techniczny pojazdów, inspektorzy wydali również
zakazy dalszej jazdy.
Każdy zainteresowany może zgłosić autokar do kontroli. Zgłoszenie należy kierować do właściwego
miejscowo wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym będą prowadzić nie tylko kontrole
autokarów wycieczkowych. Sprawdzana będzie również komunikacja miejska. W trakcie czynności
kontrolnych inspektorzy zweryfikują stan techniczny pojazdów, trzeźwość, czas pracy i uprawnienia
kierowców.
Wakacje na medal!
Bezpieczeństwo na drodze to również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Apeli o rozwagę i ostrożność nigdy dość. Zadbajmy o siebie nawzajem.Pamiętajmy o tych, którzy w razie
wypadku mają najmniejsze szanse na przeżycie – o pieszych i rowerzystach. Okres wakacyjny to także czas
wielu wycieczek rowerowych. Miejmy to na uwadze – przekonuje Alvin Gajadhur.
Do tego apelu przyłączyli się goście specjalni – Urszula Łoś, Marlena Karwacka, Adrian Tekliński i Mateusz
Rudyk – reprezentanci Polski w kolarstwie torowym. Mają na koncie tysiące przejechanych kilometrów i to
nie tylko na torze.

Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Pamiętajmy o tym. Zachowajmy wzajemny szacunek dla innych
uczestników ruchu drogowego – zaapelował Adrian Tekliński.
Zarówno kierowcy, jak i rowerzyści muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego. Rowerzyści muszą
pamiętać, aby być widocznym na drodze. Zakładajmy kaski i kamizelki odblaskowe. Tam, gdzie to możliwe,
korzystajmy z wydzielonych drógrowerowych – powiedział Matusz Rudyk.
Droga to nie tor wyścigowy. Zwolnij!

Wakacje to czas beztroski, ale nie na drodze i nie podczas jazdy. Droga to nie tor wyścigowy i nie miejsce na
brawurę. Kierowcy z „ciężką nogą” wciąż stanowią zagrożenie. Zdejmijmy nogę z gazu. Pomyślmy o
konsekwencjach, o tym, że jadąc brawurowo i agresywnie możemy odebrać komuś zdrowie lub życie –
przekonuje Alvin Gajadhur.
Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez automatyczny system nadzoru nad
ruchem drogowym. W ubiegłym roku, w okresie wakacyjnym, w systemie zarejestrowano ponad 281 tys.
naruszeń. Blisko 1,5 tys. kierowców przekroczyło prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h
więcej niż pozwalają przepisy.
Wakacyjne zakazy ruchu

Przy zwiększonym wakacyjnym ruchu, aby zapewnić podróżującym bezpieczeństwo, równolegle z
kontrolami autokarów, inspektorzy będą prowadzić wzmożone kontrole ciężarówek. Sprawdzać będą m.in.,
czy kierowcy stosują się do zakazów ruchu.
Zakazy dla pojazdów o masie powyżej 12 ton obowiązują do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć
szkolnych:
● od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
● od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
● od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.
Zakazy nie dotyczą m.in.: pojazdów, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się i środki spożywcze,
żywe zwierzęta, lekarstwa i środki medyczne.
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