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Bezpieczeństwo moje drugie imię, czyli bezpiecznie na wakacje z AmberOne 
Autostradą A1. 

 
 

W związku z okresem wakacyjnym oraz zwiększonym natężeniem ruchu, a co za tym 

idzie niestety zwiększoną ilością kolizji i wypadków na A1. AmberOne Autostrada A1 

wraz z Wydziałami Ruchu Drogowego Powiatowych Komend Policji zlokalizowanych 

wzdłuż Autostrady A1 postanowiła podobnie do roku ubiegłego przeprowadzić 

kampanię pod nazwą „Bezpieczeństwo moje drugie imię, czyli bezpiecznie na wakacje 

z AmberOne Autostradą A1”. 

 

W tym roku w odróżnieniu od lat ubiegłych Kampania „Bezpieczeństwo moje drugie imię, 

czyli bezpiecznie na wakacje z AmberOne Autostradą A1” będzie miała kilka odsłon. W 

wybrane trzy tygodnie w lipcu i sierpniu wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej w Gdańsku na AmberOne Autostradzie A1 będą prowadzone kontrole 

prędkości. Pierwsze kontrole rozpoczną się 31 czerwca i trwać będą do 6 lipca. Kolejne 

kontrole zaplanowano na ostatnie tygodnie lipca i sierpnia. 

 

Podczas planowanych działań pracownicy Operatora oraz Policja zamierzają uświadamiać 

kierowców o zagrożeniach na drodze wynikających ze zbyt dużej prędkości. Gdańsk 

Transport Company S.A. przygotowała ulotki, które będą wręczane kierowcom, którzy 

przekroczyli dozwoloną na autostradzie prędkość 140km/h. W ramach akcji na autostradzie 

pojawią się zarówno oznakowane jak i nieoznakowane patrole kontrolujące prędkość 

pojazdów.  

 

Dodatkowo do akcji dołączył Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego z Bydgoszczy, który 

będzie  przeprowadzał kontrole stanu technicznego pojazdów ciężarowych oraz autokarów 

przewożących dzieci udających się na wypoczynek. 

 

Celem prowadzonych działań jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych na 

AmberOne Autostradzie A1.  

 

Od początku roku do końca maja na Autostradzie A1 doszło do 215 zdarzeń drogowych w 

tym 202 kolizji i 13 wypadków, w których rannych zostało 20 osób.  
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W ubiegłym roku w wyniku 1-tygodniowych kontroli przeprowadzonych w ramach akcji 

Bezpieczne powroty z wakacji z AmberOne Autostradą A1 wystawiono 79 mandatów 

karnych. Mandaty karne nakładano głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 

rekordzista jechał z prędkością 207 km/h.  

 


