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Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostaje priorytetem wśród zadań realizowanych
przez policjantów z bydgoskiej „drogówki”. Funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby
zminimalizować zagrożenia na drodze. Dron, Mobilne Centrum Monitoringu czy grupa „Speed”
korzystająca z wideorejestratorów w nieoznakowanych radiowozach to narzędzia w walce z
zagrożeniami na drogach.
Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy można codziennie spotkać na
drogach miasta i powiatu. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest dbanie o bezpieczeństwo na naszych drogach.
Należy pamiętać, że bezpiecznie będzie zawsze wtedy, kiedy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów
ruchu drogowego. Natomiast obowiązkiem policjantów jest kontrolowanie i ujawnianie osób, które ich nie przestrzegają.
Codzienna służba mundurowych niestety pokazuje, że dużo kierowców, rowerzystów czy pieszych łamie przepisy ruchu
drogowego, co tym samym przekłada się to na bezpieczeństwo. Dlatego bydgoska „drogówka” podczas działań na
drogach korzysta z różnych urządzeń, które pomagają w namierzaniu piratów drogowych.
Jednym z takich urządzeń to policyjny dron, który od ubiegłego roku lata nad drogami miasta i powiatu bydgoskiego.
Dron to doskonałe urządzenie, które rejestruje i daje bezdyskusyjny obraz na całość zachowania kierowców na drodze.
Mobilne Centrum Monitoringu, to kolejne urządzenie, a w zasadzie pojazd, który jest wyposażony w kamery. Samochód
ten już od ponad 10 lat można spotkać podczas działań na przejazdach kolejowych, skrzyżowaniach czy przejściach dla
pieszych.
Na wyposażeniu policjantów ruchu drogowego znajdują się też nieoznakowane radiowozy wyposażone w
wideorejestratory. Właśnie z takich pojazdów korzystają między innymi policjanci z grupy „Speed”. Do dyspozycji mają
również laserowe mierniki prędkości.
Głównym zadaniem policyjnej grupy jest reagowanie na niebezpieczne i agresywne zachowania na drodze, szczególnie
przekraczanie dozwolonej prędkości. Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia
wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą
zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób
wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.
Efekty ich pracy odczuli szczególnie ci kierowcy, którzy za nic mieli obowiązujące przepisy ruchu drogowego.
W 2021 roku policjanci bydgoskiej grupy "SPEED":
skontrolowali 17423 pojazdy,
ujawnili 19012 wykroczeń drogowych, z czego 11713 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez
kierujących,
nałożyli 16626 mandatów karnych, z czego 10557 za przekroczenie prędkości,
skierowali 298 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,

zatrzymali 266 praw jazdy, w tym 216 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
zatrzymali 388 dowodów rejestracyjnych,
ujawnili także 75 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.
Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących
wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dlatego też policjanci w każdym
przypadku ujawnienia niebezpiecznych sytuacji będą wyciągać surowe konsekwencje – mandatowe, które od nowego
roku są bardziej dotkliwe, bądź skutkujące skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Kierowca rażąco łamiący
przepisy musi się też liczyć z utratą prawa jazdy.
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