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Strona znajduje się w archiwum.

„TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
Komenda Główna Policji wspólnie z Komendą Stołeczną Policji oraz Krajową Radą Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów,
Przemysłowym Instytutem Motoryzacji i operatorem komunikatora Yanosik rozpoczęła drugą edycję
kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących
na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.

W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca Kampanię „Twoje światła
– Twoje bezpieczeństwo”. Policjanci z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele instytucji, które
włączyły się w akcję, przypomnieli kierującym jak ważne jest oświetlenie zewnętrzne pojazdu, w szczególności w okresie
jesienno-zimowym. Części ze zdarzeń, zwłaszcza tych z udziałem pieszych, udałoby się uniknąć gdyby kierowcy mieli
sprawne, prawidłowo wyregulowane światła, wcześniej dostrzegli pieszych na jezdni lub nie doprowadzali do oślepiania
innych uczestników ruchu drogowego.
W 2015 w maju na polskich drogach zginęło 25 pieszych, natomiast w grudniu tego samego roku aż 171. W okresie jesiennozimowym szczególnego znaczenia nabiera kwestia prawidłowego oświetlenia jezdni przed pojazdem. Kierowca mający
światła, które świecą zbyt blisko może zauważyć pieszego praktycznie przed maską swojego samochodu. Z kolei jeśli w
samochodzie światła będą ustawione zbyt wysoko, to kierowca oślepia innych uczestników ruchu.
Policjanci podczas prowadzonych działań kontrolno-prewencyjnych będą zwracali szczególną uwagę na oświetlenie
pojazdów, a kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości podczas kontroli będą kierowani na stacje
diagnostyczne.
Wzorem roku ubiegłego, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w swoich pojazdach na
stacjach kontroli funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie
Stacji Kontroli Pojazdów. Sprawdzenia świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji, będą dokonywane w dniach
2, 9 i 16 grudnia 2017 roku.
Aplikacja Yanosik doprowadzi kierowców do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii. Badania odbędą się w ponad 200

punktach na terenie całej Polski. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie:
http://yanosik.pl/dobre-swiatla/
W akcji bierze także udział Stacja Kontroli Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego znajdująca się przy ul.
Jagiellońskiej 80 w Warszawie, na której będzie można bezpłatnie skontrolować oświetlenie w dniach 4, 8 i 11-15 grudnia
w godz. 8-16. Badania będzie prowadziła również Stacja Kontroli Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego
znajdująca się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 w dniach 1, 8, 15 grudnia w godz. 7:30-15:30.
Pamiętajmy, aby nie tylko wymienić przepalone żarówki, sprawdzić i ustawić reﬂektory. Do naszych obowiązków, jako
użytkowników pojazdu, należy również dbanie o czystość kloszy świateł.
Kampania będzie prowadzona do 17 grudnia 2016 r.
Partnerzy:
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Instytut Transportu Samochodowego
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Firma Neptis S.A. operator komunikatora Yanosik
(KGP/ ar)
KWP w Bydgoszczy - Ogólnopolska kampania „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”
KWP w Lublinie - Kolejna odsłona kampanii „Twoje Światła -Twoje bezpieczeństwo”
KWP we Wrocławiu - Druga edycja kampanii pn. „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”
- Spotkanie z dziennikarzami w ramach kampanii pn. "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo"
KWP w Olsztynie - Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Kierowco! Bezpłatnie sprawdź swoje oświetlenie!
KWP zs. w Radomiu - „Twoje Światła - Twoje Bezpieczeństwo” - inauguracja kampanii
KWP w Gorzowie Wlkp. - Brieﬁng „TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
KWP w Łodzi - „Twoje światła- Twoje bezpieczeństwo”
KWP w Opolu - „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”
KWP w Białymstoku - RUSZYŁA KAMPANIA „TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
KWP w Krakowie - Inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”
KWP w Kielcach - ,,Twoje Światła – Twoje Bezpieczeństwo ” w Sandomierzu
KWP w Rzeszowie - Brieﬁng poświęcony kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo"
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