


Pamiętaj
Każdego dnia 

możesz spotkać 
na swojej drodze 

pijanego kierowcę. 
Powstrzymaj go 

zanim dojdzie do 
tragedii!

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mas-
sa. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mas-
sa. Cum sociis 
n a t o q u e 
penatibus 
et magnis 
dis par-
t u r i e n t 
montes, nascetur ridiculus mus. 

Consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultri-
cies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla cons-
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. 

Czy zdarza Ci się jeździć samochodem prowa-
dzonym przez osobę nietrzeźwą? 

Pamiętaj, że pasażerowie pijanych kierowców są 
narażeni na ogromne niebezpieczeństwo!

Bądź wyczulony na nietypowe zachowania 
kierowców na drodze.  Po pijanemu mogą 
lekceważyć najważniejsze zasady bezpieczeństwa, 
np. nie włączać kierunkowskazów czy świateł. 
Inne sygnały to krzywy tor jazdy, nierówne tempo 
(nagłe przyspieszanie i hamowanie bez wyraźnej 
przyczyny), szerokie pokonywanie zakrętów 
i spowolnione reakcje na sytuacje na drodze.

Możesz powstrzymać pijanego 
kierowcę, korzystając z prawa 
do ujęcia sprawcy przestęp-
stwa na gorącym uczynku. 
W ramach tzw. zatrzymania 
obywatelskiego możesz 
uniemożliwić kierowcy dalszą 
jazdę. O swojej interwencji od 
razu poinformuj policję.

Dziwne zachowanie kierowcy na drodze może 
świadczyć o  tym, że jest on pod wpływem al-
koholu lub innych środków psychoaktywnych. 
W  takim wypadku niezwłocznie powiadom po-
licję. Zadzwoń pod numer 112. Powiedz, gdzie 
jesteś i co wzbudziło Twój niepokój. Opisz samo-
chód pijanego kierowcy (numery rejestracyjne, 
marka, kolor).

Skonsultuj dalsze działania z  policjantem. Mo-
żesz np. jechać w bezpiecznej odległości za sa-
mochodem kierowanym przez nietrzeźwego, in-
formując na bieżąco o trasie, którą pokonujesz. 
Powstrzymaj się od podejmowania na własną 
rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeżdża-
nia mu drogi. Pamiętaj, że może być agresywny. 
Zrezygnuj z bezpośredniej interwencji, jeśli jest 
silniejszy fizycznie i pobudzony. Jeśli nie czujesz 
się zagrożony, możesz zdecydować się na fizycz-
ne powstrzymanie pijanego kierowcy. Najlepiej 
poproś o pomoc drugą osobę. Niezwłocznie od-
daj nietrzeźwego kierowcę w ręce policji.

Zero procent tolerancji
Ktoś w Twojej obecności zamierza prowadzić po 
alkoholu? Nie dopuść do tego! 

Bądź stanowczy. Uświadom kierowcy, że w tym 
stanie stanowi poważne zagrożenie na drodze. 
Przypomnij o odpowiedzialności za życie i zdro-
wie pasażerów – dzieci, małżonka, przyjaciół. 

Koniecznie obal przekonanie swojego rozmów-
cy, że niewielka ilość alkoholu nie wpływa na 
jego umiejętności na drodze. Zwróć uwagę, że 
sprawcy wypadków, także śmiertelnych, również 
myśleli, że wypity alkohol nie czyni z nich gor-
szych kierowców.

Jeśli rozmowa nie przynosi 

efektu, zabierz pijanemu kluczyki!
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to kampania adresowana do świadków sytu-
acji, w których osoba pod wpływem alkoholu 
prowadzi lub zamierza prowadzić samochód. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź 
naszą stronę:

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

www.powstrzymaj.pl

Dowiedz się, jak reagować na nietrzeźwych 
kierowców. Obejrzyj filmy. Sprawdź, co mó-
wią eksperci. Przekonaj się, że powstrzymy-
wanie pijanych za kierownicą jest w intere-
sie nas wszystkich.

Pamiętaj – od tego, czy 
powstrzymasz pijanego 
kierowcę, może zależeć 
życie niewinnych osób. 
Nigdy nie przymykaj 
oka na niebezpieczne 
sytuacje na drodze.  
Nie wahaj się zadzwonić 
pod numer 112.

Realizacja:




