Sprawdzajmy autobusy na www.bezpiecznyautobus.gov.pl
Dzięki bezpłatnej e-usłudze „Bezpieczny Autobus” można sprawdzić online informacje o
autokarze. Po wejściu na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer
rejestracyjny pojazdu. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa przy przewozie osób na
polskich drogach. Teraz sami pasażerowie mają na to wpływ.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachęca do kontrolowania stanu technicznego autobusów. Usługa
„Bezpieczny Autobus” została zaprojektowana z myślą o turystach, którzy chcą upewnić się, że
autokar, którym mają podróżować posiada ważne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie OC lub
też czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. E-usługa pozwala na uzyskanie online podstawowych
informacji o każdym pojeździe mogącym przewozić więcej niż 9 osób. Po zalogowaniu się na stronie
internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny. Dane o
pojazdach pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra
Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Dzięki usłudze „Bezpieczny Autobus”, która dostępna jest również w telefonach komórkowych,
możliwe jest sprawdzenie następujących informacji:
•

czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

•

czy pojazd posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją kiedy powinno
się odbyć kolejne badanie,

•

stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi
informacje o stanie licznika począwszy od 2014 roku),

•

dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,

•

czy pojazd jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.

Elementem akcji „Bezpieczny Autobus” są naklejki promujące tę usługę. Województwo wielkopolskie
od Centralnego Ośrodka Informatyki otrzymało 2 tysiące takich nalepek. Policjanci rozdają je
kierowcom, którzy pozytywnie przejdą kontrolę drogową. Umieszczenie ich na pojazdach nie jest
obowiązkowe, natomiast pojawienie się takiej naklejki w widocznym miejscu zostanie odebrane przez
pasażera jako komunikat „sprawdź mnie, nie mam nic do ukrycia”.
Autobus bez ważnego ubezpieczenia OC i badań technicznych nie powinien poruszać się po drodze.
Pamiętajmy więc o usłudze „Bezpieczny Autobus”. Dzięki niej możemy szybko i wygodnie uzyskać
informacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróżowania.

