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Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego kontrolują autobusy przewożące dzieci i młodzież na wycieczki oraz wyjazdy
wakacyjne. Kontrola przeprowadzana przez policjantów jest bardzo szczegółowa i dotyczy zarówno stanu technicznego,
odpowiedniego oznakowania autobusu jak i stanu trzeźwości oraz uprawnień kierowcy.

JAK ODBYWAJĄ SIĘ KONTROLE:

Organizator wyjazdu powinien zobowiązać wynajętego przewoźnika, aby autobus wraz z tym kierowcą (i jego zmiennikiem),
który będzie jechał w trasę przyjechał na miejsce zbiórki pół godziny przed umówioną godziną odjazdu dzieci.
Po kontroli zostanie wydany protokół zaświadczający dopuszczenie pojazdu do przewozu dzieci. Taki protokół
pokontrolny kierowca powinien mieć przy sobie podczas wyjazdu.

JAK ZGŁOSIĆ KONTROLĘ AUTOBUSU:
Organizator wyjazdu, rodzic czy pasażer może zgłosić autobus do kontroli co najmniej dzień wcześniej pod numerem
(068) 476 20 50 w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku w sekretariacie Wydziału ruchu Drogowego KMP w
Zielonej Górze.

KIEDY ZGŁOSIĆ KONTROLĘ AUTOBUSU:
Kontrolę autobusu należy zgłosić możliwie jak najwcześniej kiedy tylko zostanie ustalony termin wyjazdu (co najmniej
dzień przed wyjazdem). Termin zostanie wpisany do kalendarza kontroli autobusów znajdującego się na stanowisku
kierowania KMP w Zielonej Górze.

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ PODCZAS UMAWIANIA KONTROLI:
Należy podać miejsce, datę i godzinę umówionej kontroli oraz cel wyjazdu.

NA JAKI TERMIN USTALIĆ KONTROLĘ AUTOBUSU:
Najlepiej ustalić godzinę kontroli autobusu pół godziny przed planowanym odjazdem grupy – organizator wyjazdu powinien
zobowiązać przewoźnika do podstawienia autobusu wcześniej.

CO KONTROLUJĄ POLICJANCI:
Kierujący:
- stan trzeźwości;
- uprawnienia;
- zapis czasu pracy;
Wyposażenie:
- gaśnica;
- apteczka;
- tabliczka oznaczająca, że pojazdem podróżuje zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży do lat 18 (żółta kwadratowa
tablica z czarnym rysunkiem dzieci) – w przypadku „gimbusów” tabliczka z napisem „autobus szkolny”;
- oznaczenie na zewnątrz autobusu – liczba miejsc;
Stan techniczny:
- sprawność hamulców;
- układ kierowniczy
- stan opon;
- osie, koła, zawieszenie;
- widoczność;
- ważność badań technicznych;
- światła;
- wycieki paliwa i oleju;
- wyjścia awaryjne z autobusu (drzwi autobusu muszą być otwierane również z zewnątrz).
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