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„TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” – KAMPANIA NA
RZECZ DOBRYCH ŚWIATEŁ
W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbył się brieﬁng prasowy inaugurujący kampanię
„Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”, która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na
zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Kampania została zainicjowana
przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu
Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Komenda Stołeczna Policji, Krajowa Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowy Instytut
Motoryzacyji, a także Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik.
W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca Kampanię „Twoje światła
– Twoje bezpieczeństwo”. W czasie brieﬁngu prasowego podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji oraz przedstawiciele instytucji, które włączyły się w akcję przypomnieli, że sprawne, prawidłowo
wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub
poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest nieprawidłowe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej
widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.
Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu
Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Komenda Stołeczna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowy Instytut Motoryzacyji a także Firma Neptis S.A. – operator
znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik.
Podczas trwania działań, w dniach 24.11, 1.12, 8.12 oraz 15.12.2018 r. odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach
diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, na
których kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Aplikacja Yanosik doprowadzi
zainteresowanych akcją do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne
badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/
Ponadto, policjanci ruchu drogowego w wybranych terminach będą prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, podczas
których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu.
W okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność jest utrudniona nawet w ciągu dnia, prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera
szczególnego znaczenia.
Prawidłowe działanie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno
kierujących jak i pieszych.
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