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Kontrole autobusów wycieczkowych-komunikat Policji 

Komisariat Policji w Mosinie przypomina, że od dnia 14.06.2010r. obowiązują nowe 
zasady przeprowadzania przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
kontroli autobusów zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i opiekunów wycieczek. 

Kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym, a także ekonomiką służby, 
w celu fachowego przeprowadzenia kontroli zgłaszanych autobusów wyznaczono na 
terenie Poznania 3 miejsca. W wyznaczonych punktach kontroli służbę będą pełnić 
policjanci uprawnieni do przeprowadzenia kontroli dokumentów, stanu trzeźwości 
kierującego oraz wyposażenia autobusu. 

Wytypowane do kontroli miejsca to: zajezdnia autobusowa MPK wraz ze stacją 
kontroli pojazdów przy ul. Kaczej w Poznaniu, zajezdnia autobusowa MPK przy 
ul. Warszawskiej w Poznaniu, oraz Dworzec PKS wraz ze stacją kontroli 
pojazdów przy ul. Wierzbięcice w Poznaniu. Zgłoszone do kontroli dyżurnemu 
Wydziału Ruchu Drogowego w Poznaniu autobusy będą kierowane w najbliższe 
punkty kontroli. W punkcie kontroli kierujący otrzyma dokument potwierdzający 
przeprowadzenie kontroli. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie 
stanu technicznego pojazdu i zatrzymania przez policjanta dowodu rejestracyjnego 
będzie istniała możliwość przeprowadzenia na miejscu badań technicznych 
i szybkiego usunięcia usterki. 

Kontrole na wszystkich wyżej wymienionych punktach odbywają się od poniedziałku 
do piątku, warunkiem ich przeprowadzenia jest wcześniejsze zgłoszenie kontroli 
dyżurnemu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu Tel. 61-84-144-11,12,13 lub 
997. Dostępna na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej stacja kontroli
pojazdów czynna jest całą dobę przez 7 dni w tygodniu, stacja kontroli na terenie 
dworca PKS czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

W związku z powyższym Komisariat Policji w Mosinie informuje, iż nie
przeprowadza kontroli autobusów, a prośbę o przeprowadzenie badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wobec kierowcy prosimy zgłaszać
tyko wtedy gdy istnieje podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem 
alkoholu lub podobnie działającego środka. 
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