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JEST BEZPIECZNIEJ NA DROGACH. MNIEJ WYPADKÓW,
ZABITYCH I RANNYCH
Data publikacji 10.07.2015

1049 mniej wypadków, 149 mniej zabitych i 1411 mniej rannych – to efekt pracy funkcjonariuszy
Policji, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na polskich drogach. Te
optymistyczne dane potwierdzają, że policyjne działania są skuteczne i prowadzą do ograniczenia
zdarzeń na drogach i ich konsekwencji.
Od stycznia do czerwca bieżącego roku w 14 912 wypadkach zginęło 1259 osoby a 18 040 zostało rannych. W
porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, na polskich drogach w 15 961 wypadkach zginęło 1408 osób, a
19 451 zostało rannych. To o 10,6 % mniej zabitych, 7,3% mniej rannych i 6,6% mniej wypadków. Powyższe dane
pokazują, że bezpieczeństwo kierowców i pasażerów podróżujących po Polsce nieustannie się poprawia.
Coraz rzadziej dochodzi także do wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. W czerwcu
pijani kierowcy spowodowali ich 113 czyli o 75 mniej niż w czerwcu 2014 r. Odnotowano także mniej oﬁar oraz osób
rannych w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców.
Powyższe dane pokazują, że obowiązująca od maja ustawa nakładająca wysokie kary na osoby, które łamią przepisy
ruchu drogowego przynosi pierwsze rezultaty. Przypomnijmy, że od 18 maja br. do 05 lipca za przekroczenie
dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h zatrzymano już 4079 praw jazdy.
Przypominamy również o tym, że siadając za kierownicą samochodu, powinniśmy zadbać o to, by każdy 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 podróż 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.
Apelujemy 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.
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