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Akcje / działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym
realizowane przy współudziale KMP w Nowym Sączu

 

Kręci Mnie Bezpieczeństwo

Ogólnopolska  akcja  profilaktyczna  ukierunkowana  na  promowanie  bezpieczeństwa  rowerzystów
zarówno w zakresie  profilaktycznym jak  i  kontrolnym.  W ramach odbywających się  spotkań policjanci
informują  i  przypominają  rowerzystom  oraz  innym  uczestnikom  ruchu  drogowego  o  prawach  i
obowiązkach w korelacji rowerzysta – pieszy jak i rowerzysta – kierujący innym pojazdem.

ROADPOL Safety Days (dawniej EDWARD - "European Day Wihtout A Road Death", tł.
Dzień bez śmiertelnego wypadku drogowego)

W ramach tych działań policjanci nadzorują ruch na drogach Sądecczyzny. W ramach prowadzonej akcji
policjanci  nie tylko ujawniają wykroczenia ale również nagradzają kierujących, którzy poruszali  się
zgodnie z przepisami. Kierujący, którzy popełnili wykroczenie oprócz przewidzianych prawem środków
represji  otrzymują zawieszki  do pojazdów, które mają im przypominać o przestrzeganiu przepisów
ruchu drogowego.

Zatrzymaj się i Żyj

Współorganizatorzy:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Akcja zainicjowania w październiku 2017 r., która w okresie uroczystości Wszystkich Świętych oraz



Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Wielkanocnych  ma  na  celu  przypomnienie  uczestnikom  ruchu  zasad
przejeżdżania i  przechodzenia przez przejścia dla pieszych. W ramach prowadzonej akcji  Policjanci
Wydziału  Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu wraz przedstawicielami  MORD i  MZD obejmują
nadzorem przejścia dla pieszych na ulicach miasta Nowego Sącza wręczając upominki tym, którzy
przestrzegają zasady ruchu drogowego.

Trzeźwa Małopolska No promil-no problem 

Współudział w Kampanii Społecznej No Promil-No Problem jest realizowana przez Stowarzyszenie Klub
Abstynenta  Solny  Gwarek  przy  patronacie  Marszałka  Województwa  Małopolskiego,  Dyrektora
Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Małopolskiego  Komendanta
Wojewódzkiego Policji. Głównym celem akcji jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod
wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia
wobec nietrzeźwych kierowców.

Europejskie działania „Prędkość”

Policyjne działania pn. Prędkość mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze
policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji
ruchu drogowego TISPOL.

W ramach akcji  funkcjonariusze  dyscyplinują  kierowców,  którzy  przekraczają  dozwoloną prędkość.
Taktyka działań zakłada organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów
prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń.

Pomimo,  że  dane  jednoznacznie  wskazują,  że  bezpieczeństwo  kierowców,  pasażerów  i  innych
uczestników ruchu drogowego poruszających się po polskich drogach nieustannie się poprawia, to w
dalszym ciągu jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych jest jedną z
głównych przyczyn wypadków drogowych.

Działania  pn.  Prędkość,  Krajowa  Rada  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  poprzedziła  kampanią
społeczną  „Kierujesz  Życiem”.  Kampania  ma na  celu  kształtowanie  świadomości  oraz  zachęcenie
odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie obowiązujących limitów prędkości
jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców
w grupie wiekowej 18-24 lata.

Wspólnym celem jest  poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenie liczby wypadków
drogowych, a tym samym liczby zabitych i rannych.



Ogólne cele i założenia:

zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach na drogach  Europy;

współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń wpływająca  na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym;

organizowanie i koordynowanie działań na terenie Europy;

wprowadzanie badań nad poprawą stanu bezpieczeństwa w Europie;

inicjowanie i popieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach;

dostarczanie  informacji  i  opiniowanie  rozwiązań  związanych  z  poprawą  bezpieczeństwa  na
drogach;

wprowadzanie programów edukacyjnych.
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