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Stan techniczny pojazdów jest bardzo ważny i ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspólnie z
Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie oraz Polską Izbą Ubezpieczeń
uruchomią 18 czerwca 2020 r. punkt kontrolny, gdzie zainteresowane osoby będą mogły dokonać
bezpłatnego sprawdzenia swoich pojazdów.
Zbliżający się sezon wakacyjny to jak co roku czas wzmożonego ruchu pojazdów oraz pokonywania znacznych
odległości związanych z wyjazdami na letni wypoczynek. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego, policjanci warszawskiej "drogówki" przeprowadzą akcję proﬁlaktyczną pn. „Jadę bezpiecznym autem –
przedwakacyjny przegląd pojazdów”.
Celem akcji jest zachęcenie kierowców do sprawdzania stanu technicznego pojazdów, nie tylko podczas okresowych
badań technicznych, wynikających z ustawowych obowiązków, ale także w sytuacjach, kiedy planujemy wyjazd w dalszą
podróż. W związku z tym, na terenie stacji kontroli pojazdów znajdującej się przy Zespole Szkół Samochodowych i
Licealnych nr 1 w Warszawie, uprawniony diagnosta oraz policjanci przeprowadzą bezpłatne sprawdzanie stanu
technicznego pojazdów. Kontroli zostaną poddane układy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, takie jak: układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia, jezdny w tym ogumienie oraz układ
wydechowy i oświetlenie.
W pojazdach, które dotrą na akcję zostanie również przeprowadzona bezpłatna dezynfekcja układu wentylacyjnego oraz
wnętrza pojazdu – ozonowanie.
"Sprawdzanie stanu technicznego przed długą wakacyjną podróżą powinno wejść w krew każdemu kierowcy. Myślmy o
bezpieczeństwie i o tym, jak sami na nie wpływamy. Polska jest na szarym końcu statystyk wypadkowych w Europie.
Tylko od nas zależy, czy poprawimy te wyniki. Wypadki mają związek z tym, czy nasze auto jest sprawne i czy
potraﬁmy dostosować się do przepisów. Do hasła „Jedź bezpiecznym autem”, dodałbym też #świadomiezwolnij, bo w
ten sposób dbasz o bezpieczeństwo na drodze." – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Sprawdzenia pojazdu będzie można dokonać w godz. 8:00 - 18:00 w dniu 18 czerwca 2020 r. na terenie na
stacji kontroli pojazdów WX/195/P przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie,
przy ul. Szczęśliwickiej 56

