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Prawidłowe  działanie  świateł  pojazdu,  a  także  ich  właściwe  ustawienie  ma  wpływ  na
bezpieczeństwo  wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego.  Jeśli  oświetlenie  pojazdu  jest  wadliwe
wzrasta  prawdopodobieństwo  wypadku  drogowego.  Kampania  „Twoje  światła  –  Twoje
bezpieczeństwo”  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.

Pamiętajmy,  że  ważny  jest  stan  wszystkich  elementów  oświetlenia  pojazdu  tj.  żarówek,  lamp  oraz  ustawienia  świateł.
Przypomnijmy  kilka  podstawowych  zasad  związanych  ze  światłami:

1.  Lampy  powinny  być  sprawne  i  czyste.

Należy  je  systematycznie  przecierać  lub  po  prostu  umyć  samochód.  Łatwo  się  zorientować,  kiedy  światła  są  zabrudzone
patrząc  na  szyby  samochodu  -  jeśli  są  zabrudzone  poza  obszarem  oczyszczanym  wycieraczkami,  to  światła  na  pewno
też.

2.  Wszystkie  żarówki  powinny  się  świecić.

Najlepiej  wymieniać  żarówki  parami  bowiem,  gdy  jedna  się  przepali,  druga  prawdopodobnie  wkrótce  też  będzie
niesprawna.  Poza  tym  światła  żarówki  po  długim  okresie  świecenia  mogą  słabnąć,  więc  w  przypadku  wymiany  tylko
jednej  żarówki  będą  świecić  z  różnym  natężeniem.

3.  W  samochodzie  warto  mieć  komplet  żarówek  zapasowych.

Żarówki  muszą  być  zgodne  ze  specyfikacją  producenta  samochodu  i  posiadać  homologację.  Użytkownik  samochodu
powinien  zainteresować  się  jak  można  je  wymienić  za  pomocą  fabrycznego  zestawu  narzędzi  samochodu.  Potrzebna
informacja  zwykle  jest  zawarta  w  instrukcji  obsługi  pojazdu.

4.  Zasięg  widoczności  w  nocy  może  być  znacznie  ograniczony,  dlatego  zawsze  należy  dostosować  prędkość
do  własnego  postrzegania.  Pamiętajmy,  w  warunkach  ograniczonej  widoczności,  wyprzedzamy  inny  pojazd
tylko  wtedy,  gdy  widzimy  drogę  wystarczająco  daleko.

5.  Światła  reflektorów  powinny  być  prawidłowo  ustawione.

Należy  to  sprawdzić  w  warsztacie  samochodowym  lub  stacji  kontroli  pojazdów  po  każdej  wymianie  żarówki  reflektora,  a
także  po  każdej  naprawie  mechanicznej  mogącej  mieć  wpływ  na  ustawienie  świateł  (np.  zawieszenia,  naprawy
blacharskiej  po  kolizjach)  oraz  sprawdzać  okresowo.  Jeżeli  świateł  nie  można  prawidłowo  ustawić,  bo  uszkodzone  są
pokrętła  regulacyjne,  to  usterkę  trzeba  naprawić.

Przypominamy,  że  w  najbliższą  sobotę  tj.  1  grudnia  2018  roku,  a  także  8  i  15  grudnia,  w  ramach  kampanii  „Twoje
światła  –  Twoje  bezpieczeństwo”  kierowcy  będą  mogli  bezpłatnie  skontrolować  światła  swojego  pojazdu  na  stacjach



kontroli  pod  patronatem  Instytutu  Transportu  Samochodowego  oraz  zrzeszonych  w  Polskiej  Izbie  Stacji  Kontroli
Pojazdów  (ponad  200  stacji).  Wykaz  stacji,  które  przystąpiły  do  akcji  publikujemy  w  załączonej  tabeli.

Instytut  Transportu  Samochodowego,  który  na  potrzeby  działań  udostępni,  w  wyżej  wymienionych  terminach,  swoją
nowocześnie  wyposażoną  stację  diagnostyczną  przy  ul.  Jagiellońskiej  80  w  Warszawie,  w  godzinach  7.00  –  15.00.
Natomiast,  na  stacji  kontroli   Przemysłowego  Instytutu  Motoryzacji  w  Warszawie  przy  ul.  Jagiellońskiej  55,  światła  można
sprawdzać  w  dni  powszednie,  tj.  od  poniedziałki  do  piątku,  w  godzinach  7.00  -  15.30  do  14  grudnia  2019  roku.

Aplikacja  Yanosik  doprowadzi  zainteresowanych  sprawdzeniem  świateł  do  najbliższej  stacji  biorącej  udział  w  kampanii.
Ponadto  na  stronie:  https://yanosik.pl/dobre-swiatla/  znajduje  się  wykaz  punktów  umożliwiających  bezpłatne  badania.
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Prawidłowe  działanie  świateł  ma  wpływ  na  bezpieczeństwo  wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego
zarówno  kierujących  jak  i  pieszych.

KWP  w  Gorzowie  Wlkp.:  „TWOJE  ŚWIATŁA  –  TWOJE  BEZPIECZEŃSTWO”-  briefing  Lubuskiej  Policji  ►

KWP  w  Łodzi:  Twoje  światła  –  Twoje  bezpieczeństwo  ►

KWP  w  Olsztynie:  Twoje  Światła  –  Twoje  Bezpieczeństwo  ►

KWP  w  Katowicach:  Ruszyła  akcja  "Twoje  światła  -  Twoje  bezpieczeństwo"  ►

KWP  w  Lublinie:  „Twoje  światła  –  Twoje  bezpieczeństwo”  –  kampania  na  rzecz  dobrych  świateł  ►

KWP  w  Kielcach:  Sprawny  pojazd  to  Twoje  bezpieczeństwo,  czyli  inauguracja  kampanii  „Twoje  światła  –  Twoje
bezpieczeństwo”  ►

KWP  w  Gorzowie  Wlkp.:  Dbając  o  oświetlenie  w  pojeździe  masz  wpływ  na  bezpieczeństwo  na  drodze  ►

https://yanosik.pl/dobre-swiatla/
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27475,TWOJE-SWIATLA-TWOJE-BEZPIECZENSTWO-briefing-Lubuskiej-Policji.html
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/31640,Twoje-swiatla-Twoje-bezpieczenstwo.html
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/52191,KWP-Twoje-Swiatla-Twoje-Bezpieczenstwo.html
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/247670,Ruszyla-akcja-quotTwoje-swiatla-Twoje-bezpieczenstwoquot.html
http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/85842,KWP-Twoje-swiatla-Twoje-bezpieczenstwo-kampania-na-rzecz-dobrych-swiatel.html
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/35341,Sprawny-pojazd-to-Twoje-bezpieczenstwo-czyli-inauguracja-kampanii-Twoje-swiatla-.html
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/35341,Sprawny-pojazd-to-Twoje-bezpieczenstwo-czyli-inauguracja-kampanii-Twoje-swiatla-.html
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27562,Dbajac-o-oswietlenie-w-pojezdzie-masz-wplyw-na-bezpieczenstwo-na-drodze.html
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298389.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298390.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298391.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298392.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298393.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298394.jpg


PLIKI  DO  POBRANIA

38.21  KB
Lista  stacji  kontroli  pojazdów  w  ramach  działań  Twoje  światła  -  Twoje  bezpieczeństwo

https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298395.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298396.jpg
https://dlakierowcow.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-298397.jpg

