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FERIE 2018- PUNKTY KONTROLI AUTOKARÓW
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci podejmują działania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w czasie ferii. Dużą uwagę mundurowi
zwracają na kontrolę autokarów i kierowców, wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.
Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom i młodzieży w ciągu trwających ferii zimowych jest priorytetem dla polskiej
Policji. Istotnym elementem naszej troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów, wiozących najmłodszych na zimowy
wypoczynek. W czasie takiej kontroli policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów.
Policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowali kilkadziesiąt stałych miejsc prowadzenia kontroli stanu
technicznego pojazdów i stanu psychofizycznego kierowców autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek
zimowy. Biuro Ruchu Drogowego KGP opracowało wykaz tych punktów z terenu całego kraju (załącznik nr 1) wraz z
zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad
bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i
kierowców.
Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru, wiozącego dzieci na wypoczynek. Można to zrobić
osobiście w każdej jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 997. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie
policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania
związanego z wykonywaniem przez policjantów innych czynności służbowych.
Poniżej wykaz miejsc kontroli autokarów w województwie zachodniopomorskim:

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOKARÓW w woj.
zachodniopomorskim w ramach działań "BEZPIECZNE
FERIE 2018"
2

KPP
Choszczno ul. Jagiełły rejon
Choszczno skrzyżowania z ul. Sportową

95-76-59-511/512;
95-76-59-570

3

KPP
Stargard

91-48-13-570/571

4

KPP
Kołobrzeg ul. Kielecka-parking
Kołobrzeg

5

KPP
Świdwin

Świdwin pl. Sybiraków 1

KPP
Gryfino

Gryfino ul.
Nadodrzańska-parking-Nabrzeże
Chojna ul. Żwirki i
Wigury-parking przy Szkole
Podstawowej nr 1
Chojna ul.
Willsona-parking-Przedszkole nr
1

6

7 KPP Wałcz

Stargard ul. 11-go Listopada
-parkin sklepu Lidl

Wałcz ul. 12 Lutego-parking
sklepu Biedronka

94-35-33-511/512
94-36-50-511
91-43-26–811

91-46-66-311

67-25-04-512

8

KPP
Białogard ul. Grunwaldzka
Białogard

94-31-58-511/512

9

KMP
Koszalin

94-34-29-511/512

Koszalin ul. A. Krajowej-parking

KPP
Kamień Pomorski ul.
10 Kamień
Szczecińska 76
Pomorski

11 KPP Police

12

KPP
Sławno

Police ul. Siedlecka 1A – parking
Miejskiego Ośrodka Kultury

Sławno ul. Armii Krajowej –
parking

91-38-20-060

91-82-17-311

59-81-00-511/512

Lp. Jednostka

miejsce
nr tel
kontroli kontaktowego

WRD
Szczecin
1 KMP
ul. Ks.
91-82-13-997
Szczecin Sambora
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