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STOP AGRESJI DROGOWEJ
Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania
ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.
Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.
(spis ułożony alfabetycznie)

Koniecznie opisz:
Data, godzina zdarzenia, miejscowość, droga/ulica, numer rejestracyjny ujawnionego pojazdu

Podaj również:
Zgłaszający: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy.

Lista adresowa wg województw:

Miasto Warszawa: WRD KSP w Warszawie: wrd@policja.waw.pl

woj. dolnośląskie: WRD KWP we Wrocławiu: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie: KWP w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie: WRD KWP w Łodzi: wrd@lodzka.policja.gov.pl

woj. lubelskie: WRD KWP w Lublinie wrd@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie: KWP w Gorzowie Wielkopolskim: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie: WRD KWP w Krakowie: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie: WRD KWP w Radomiu: wrd@mazowiecka.policja.gov.pl

woj. opolskie: WRD KWP w Opolu: wrd@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie: WRD KWP w Rzeszowie: wrd@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. pomorskie: KWP w Gdańsku: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie: WRD KWP w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie: WRD KWP w Kielcach: wrd@ki.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie: WRD KWP w Olsztynie: robert.zalewski@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie: WRD KWP w Poznaniu: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie: KWP w Szczecinie: policja@szczecin.kwp.gov.pl

Jeżeli nie potraﬁsz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż
materiał w najbliższej jednostce Policji.

Jednym z przykładów jest interwencja Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach,który w czasie wolnym od służby przejeżdżał własnym samochodem jedną z ulic Jędrzejowa. W pewnej chwili,
w rejonie skrzyżowania, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić dwóm kobietom przejście na drugą
stronę jezdni. Nagle jego samochód z dużą prędkością ominął kierowca jednośladu, który przemknął po przejściu przed

pieszymi niemal po ich stopach, nie ustępując im pierwszeństwa. Naczelnik niezwłocznie interweniował. Kilkaset metrów
dalej zatrzymał sprawcę i wezwał na miejsce patrol. Całą sytuację zarejestrowała prywatna kamera rejestratora
umieszczona w samochodzie naczelnika.

Nadkomisarz Tomasz Sołtysik na co dzień pełni służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Korzystając z dnia wolnego jechał swoim samochodem jedną z ulic w Jędrzejowie. W
rejonie skrzyżowania z ulicą 11 – listopada naczelnik zatrzymał pojazd, aby umożliwić przejście dwóm pieszym przez
jezdnię.
W pewnej chwili jego auto z dużą prędkością ominął motorowerzysta, który nie zwracając uwagi na osoby „przeciął”
przejście i nie zatrzymując się pomknął dalej. Kierujący jednośladem przejechał tuż przed kobietami znajdującymi się w
połowie przejścia dla pieszych, nie ustępując im pierwszeństwa. Na szczęście nie doszło do tragedii. Naczelnik widząc
całą sytuację niezwłocznie zareagował. Kilkaset metrów dalej bezpiecznie zatrzymał motocyklistę i wezwał na miejsce
patrol Policji.
Jak się okazało jednośladem kierował trzeźwy 17 – latek. Młody człowiek, posiadający kartę motorowerową, w pierwszej
rozmowie z funkcjonariuszami nie potraﬁł racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania na drodze. Teraz odpowie za
rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Sprawą 17 – latka zajmie się sąd. Elementem pomocnym w ocenie
zachowania młodego kierowcy będzie zabezpieczony zapis z prywatnego rejestratora, z którego naczelnik korzystał w
swoim samochodzie.
Nadkomisarz Tomasz Sołtysik jest m. in. koordynatorem i kierownikiem zespołu do zwalczania agresywnych zachowań
na drodze, który to zespół został powołany w lipcu bieżącego roku decyzją Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Grupa tych policjantów zajmuje się właśnie tego typu przypadkami jaki miał miejsce
w Jędrzejowie. Do tej pory funkcjonariusze prowadzą czynności w kilkudziesięciu podobnych zdarzeniach drogowych.
Przykład 17 – latka, który omal nie doprowadził do tragedii potwierdza potrzebę istnienia tegoż zespołu, a także
ciągłego i aktywnego działania policjantów w kierunku eliminowania z naszych dróg piratów drogowych.

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format ﬂv - rozmiar
8.02 MB)

