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„TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”
Data publikacji 22.10.2020

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na
zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza
się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia.

Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem ich
wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła.
Wymienione elementy często wymagają profesjonalnej oceny i dlatego, w ramach prowadzonej kampanii, odbędą się
ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów, funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu

Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Polskiego Związku Motorowego,
jak też na innych stacjach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii.
W dniach 24.10, 7.11 oraz 21.11.2020 r. kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów.
Aplikacja Yanosik „doprowadzi” jej użytkowników do najbliższej stacji kontroli wspierającej przedsięwzięcie. Ponadto
kampania będzie promowana przez ﬁrmę Screen Network, która na swoich ekranach LED, rozlokowanych w całym
kraju, wyemituje spot zachęcający do regularnego sprawdzania świateł pojazdu.
W wybranych terminach, policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne, podczas których
zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego również będą prowadzić
kontrole w tym zakresie.
Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem
Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny
Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a także Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców
komunikatora Yanosik oraz ﬁrma Screen Network S.A. Czas trwania kampanii – 22.10 – 15.12.2020 r.
Poniżej wykaz stacji diagnostycznych, które biorą udział w kampanii. Wykaz będzie można znaleźć także na stronach
jednostek Policji w całej Polsce oraz partnerów kampanii.
(BRD KGP)
Inne teksty dotyczące kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo":
KWP w Łodzi: „Przepis na bezpieczeństwo” - światła ►
KWP w Gorzowie: „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" - działania lubuskiej Policji ►
KWP w Opolu: Sprawdź za darmo swoje oświetlenie ►

Film Spot „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Spot „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” (format mp4 - rozmiar 18 MB)

Film Film z wypowiedziami ekspertów inaugurujący akcję
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Film z wypowiedziami ekspertów inaugurujący akcję (format mp4 - rozmiar
42.25 MB)

PLIKI DO POBRANIA
Wykaz stacji diagnostycznych
948.25 KB

Deskrypcja do spotu „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”
10.5 KB

Opis plakatu dostępny cyfrowo
11 KB

Deskrypcja do ﬁlmu z wypowiedziami ekspertów inaugurujący akcję
12.84 KB

