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DZIAŁANIA "PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI"
W najbliższą niedziele policjanci przeprowadzą działania „Prędkość – zero tolerancji”. Nadmierna
szybkość jest cały czas główną przyczyną zdarzeń drogowych, dlatego funkcjonariusze nie będą
tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania zostaną
przeprowadzone zarówno na lokalnych drogach, jak i na głównych ciągach komunikacyjnych. Do
akcji przyłączyli się również policjanci z innych województw.

Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym śmiertelnych wypadków. Wielu
kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
Co trzecia osoba, która ginie na drodze, to ofiara nadmiernej prędkości. ¼ wypadków na drodze jest spowodowana tym, że
kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków. 25 % osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych,
to również ofiary nadmiernej prędkości.
W 2017 roku zdecydowana większość wypadków w Polsce, bo 23.262 (71% ogółu) miały miejsce w obszarze zabudowanym.
Zginęło w nich 1.238 osób (43,7% ogółu), a 27.014 zostało rannych (68,4%). Poza obszarem zabudowanym miało miejsce
9.498 wypadków (29% ogółu), zginęło w nich 1.593 osoby (56,3%), a obrażenia ciała odniosło 12.452 uczestników ruchu
(31,6%).
Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w
obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, prawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze
zabudowanym w co dziewiętnastym. Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach
niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości.
Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań będzie zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od
kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą chcieli
wyeliminować z dalszej jazdy jak największa ilość drogowych piratów. W najbliższą niedziele kierowcy muszą się liczyć z tym,
że na jednym odcinku drogi, ich prędkość będzie kontrolowana kilka razy.
Kontrole na głównych ciągach komunikacyjnych będą na następujących drogach krajowych i wojewódzkich: DK-5, DK-11,
DK-12, DK-25, DK-32, DK-36, DK-92, W-182, W-190, W-305, W-434, W-470
W trakcie akcji policjanci będą szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi
przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to
najpoważniejsze „grzechy” kierowców.
W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. videorejestratory, radarowe mierniki prędkości i
urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.
Do akcji włączyli się również mundurowi z innych województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i
dolnośląskiego. Oni również będą intensywnie prowadzić działania na drogach w swoich województwach i eliminować
niebezpiecznych kierowców, tak aby nie stwarzali zagrożenia dla innych.
6 lipca odbędzie się również ogólnopolska akcja „PASY”. Podczas jej realizacji funkcjonariusze będą zwracać szczególna
uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa przez użytkowników pojazdów. Pasy bezpieczeństwa ratują życie, jeśli nie są
zapięte to w przypadku wyrzucenia osoby przez przednią szybę samochodu, podczas uderzenia w przeszkodę, ryzyko

odniesienia ciężkich obrażeń jest 25 razy większe. Natomiast ryzyko śmierci jest 6 razy większe.
Być może pasy nie ocalą życia podczas uderzenia w twardą przeszkodę z prędkością 100 czy więcej kilometrów na godzinę,
ale życie można stracić nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa jadąc przy zderzeniu z prędkością zaledwie 50-60 km/h.
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