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WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI ORAZ ITD W TROSCE O
BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻNYCH
Stan techniczny pojazdu oraz sposób przewożenia osób są jednymi z priorytetowych rzeczy
sprawdzanymi przez policję podczas kontroli drogowych. W wielu przypadkach to właśnie od tego
zależy bezpieczeństwo osób podróżujących pojazdem. W tym zakresie wspólnie współpracują Policja
oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Ostatnie wspólne działania przyczyniły się do wyeliminowania
z drogi pojazdów, którymi podróż może dla pasażerów zakończyć się tragicznie.
Współpraca Inspekcji Transportu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Świebodzinie trwa już od wielu lat. Wspólne służby oraz działania przyczyniają się do wyeliminowania z dróg wielu zagrożeń
w tym właśnie powodowanych przez stan techniczny pojazdów poruszających się po drodze. Jednym z elementarnych
działań są kontrole pojazdów przewożących ludzi do pracy. Zarówno są to kontrole na głównych ciągach komunikacyjnych,
gdzie podróżują osoby wyjeżdżające za granicę, jak i na bocznych drogach oraz w miastach dotyczące pojazdów dowożących
osoby do zakładów pracy. Pod uwagę podczas takich kontroli funkcjonariusze biorą ilość podróżujących pojazdem osób,
sposób ich przewożenia, stan techniczny pojazdu oraz kwalifikacje i trzeźwość kierowcy. Pod koniec ubiegłego tygodnia
podczas jednej z takich kontroli policjanci zatrzymali busa w którym podróżowało 10 osób. Z informacji uzyskanych przez
mundurowych wynikało, że pojazdem tym podróżuje często ponadnormatywna liczba pasażerów, nawet w ilości do 12 osób
przy dopuszczalnym stanie 9 z kierowcą licząc. Stan techniczny kontrolowanego pojazdu spowodował zatrzymanie
kierującemu dowodu rejestracyjnego oraz zakaz dalszego poruszania się nim na kołach po drodze publicznej. W śród wielu
uwag najpoważniejszym był brak części układu wydechowego. Pomiędzy silnikiem a układem wydechowym została wycięta z
nieznanych przyczyn część rury powodując, że spaliny wydobywały się w przedniej części pojazdu i mogły kierować się do
jego wnętrza. Przy zamkniętych szybach z powodu temperatury mogło to stać się przyczyną zdarzenia drogowego. Również
pasażerowie pojazdu nie pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Żadna bowiem z osób podróżujących
pojazdem nie stosowała pasów bezpieczeństwa. Kontrola drogowa zakończyła się na postępowaniu mandatowym wobec
kierującego oraz zatrzymaniu mu dowodu rejestracyjnego, a w przypadku pasażerów pouczeniami oraz dalszą, na szczęście
niedaleką, pieszą wędrówką do zakładu pracy.
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