Twój samochód - Ty decydujesz!
Polska Izba Motoryzacji rozpoczyna akcję
Celem akcji jest ograniczenie zjawisk korupcyjnych związanych z działaniami wokół likwidacji
kolizji drogowej (holowanie, naprawa pojazdu), poprzez zwiększenie świadomości właścicieli
pojazdów samochodowych w zakresie ich praw w momencie wystąpienia kolizji drogowej.
Kierowcy powinni posiadać wiedzę na temat prawidłowych zachowań i zgodnych z prawem procedur
wobec policji drogowej i pomocy drogowej. Wiedza ta pozwoli zmniejszyć znacznie skalę zachowań
korupcyjnych występujących w momencie decyzji o holowaniu i naprawie samochodu po kolizji.
Główne załoŜenia akcji „Twój samochód – Ty decydujesz”, która będzie trwać od marca do końca
grudnia bieŜącego roku to, dotarcie z przekazem informacyjnym do jak największej liczby kierowców
poprzez ulotki, gadŜety, stronę internetową i jak najszersze informacje w mediach. Poza mediami
głównym nośnikiem przekazu będą pracownicy stacji dealerskich.

Wsparcie dealerów i serwisów
W myśl załoŜeń akcji, ulotki i przekaz informacyjny mają dotrzeć bezpośrednio do kierowców. Dlatego
powinno w niej wziąć udział jak najwięcej przedstawicieli stacji dealerskich i serwisowych. To właśnie
pracownicy stacji i firm dealerskich, które zgłoszą udział do tej waŜnej dla branŜy akcji, będą
dystrybuować ulotki informacyjne i specjalne gadŜety - okładki na dokumenty samochodowe.
Ulotki w prosty i atrakcyjny sposób będą informowały kierowców o ich prawach i sposobie
postępowania przy kolizji drogowej, a zwłaszcza reakcji na nieprawidłowości w postawie policji
drogowej i pracowników pomocy drogowej.
Dystrybuowane będą takŜe okładki na dokumenty samochodowe. Wybór takiego gadŜetu nie jest
przypadkowy. Dokumenty auta to, bowiem jedna z pierwszych rzeczy, po które sięga kierowca po
zajściu kolizji drogowej. Po drugie, przy zakupie samochodu w stacji dealerskiej kierowca otrzymuje
ubezpieczenie i w tym samym momencie otrzyma okładkę na dokumenty.
Okładka będzie zawierała hasło akcji „Twój samochód - Ty decydujesz”, będzie takŜe miejsce na
umieszczenie zindywidualizowanego numeru telefonu pomocy drogowej firmy, która będzie
przekazywać okładkę kierowcy.

Bezpłatne szkolenia w ramach akcji
Dla pracowników firm dystrybuujących gadŜety i ulotki zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia
pokazujące sposób przekazywania wiedzy o akcji oraz zawierające elementy wiedzy o aspektach
prawnych związanych z trybem postępowania na miejscu kolizji drogowej oraz sposobów reakcji
kierowcy na próby działań zmierzających do działań korupcyjnych ze strony policji lub pomocy
drogowej.
Program szkolenia obejmował będzie:
- przepisy prawne związane z kolizją drogową
- aspekty postępowania kierowcy w obliczu kolizji drogowej
Szkolenia będą przeprowadzone w marcu br. w ośmiu miastach w Polsce.
Czas trwania szkolenia, około 3 godzin- szczegóły dotyczące szkoleń zawarte są w formularzu
zgłoszeniowym.
Stacje dealerskie i serwisowe, które wezmą udział w akcji otrzymają bezpłatnie wszystkie materiały
(ulotki, okładki).
Szkolenia w ramach akcji są bezpłatne. Więcej na www.pim.org.pl
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W AKCJI „TWÓJ SAMOCHÓD – TY DECYDUJESZ”
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Twój samochód – Ty decydujesz!
bezpłatne szkolenie w ramach akcji antykorupcyjnej PIM
formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia będzie obejmował:
- przepisy prawne związane z kolizją drogową,
- aspekty postępowania kierowcy w obliczu kolizji drogowej,
- sposoby przeciwdziałania nieuczciwym praktykom ze strony policji i pomocy
drogowej,
- sposoby krótkiego przekazania pozyskanej wiedzy kierowcom, uczestnikom akcji
w trakcie ich wizyty w stacji dealerskiej oraz przy wręczeniu ulotki i okładki na
dokumenty zawierających informacje o akcji.
Udział prosimy zgłaszać przesyłając poniŜszy formularz na numer faksu:
(0-22) 845-25-73 lub bloch@pim.org.pl.
Osoba odpowiedzialna za akcję Agnieszka Błoch tel. (0-22) 646 08 18.
W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości osób prosimy o powielenie formularza
zgłoszeniowego.

 TAK,

zgłaszam udział w szkoleniu „Twój samochód - Ty decydujesz”

Imię i nazwisko:

.......................................................................................................................................................

Stanowisko:

...........................................Firma: ………………………………………………………………………………………………

Ulica:

.......................................................................................................................................................

Kod.

....................................................... Miasto ........................................................................................

Tel kont.

.........................................................Fax ........................................................................................

e-mail:

........................................................................................................................................................

Prosimy zaznaczyć miasto

 11.03.2008r. Kraków
 12.03.2008r. Katowice
 13.03.2008r. Wrocław
 18.03.2008r. Poznań
 19.03.2008r. Bydgoszcz
 20.03.2008r. Gdańsk
 28.03.2008r. Warszawa
 31.03.2008r. Lublin

hotel Witek, Modlniczka 124 a,Modlnica
hotel Senator, ul. 1 Maja 3
hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
hotel Ibis, ul. Kazimierza Wielkiego 23
hotel Ratuszowy, ul. Długa 37
hotel Posejdon, ul. Kapliczna 30
siedziba PIM, ul. GraŜyny 13
hotel Europa, ul. Krak. Przedmieście 29

Szkolenia są nieodpłatne. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 11.00.
Czas trwania szkolenia około 3 godzin.
........................
miejscowość i data

……................
pieczęć firmowa

.........................
podpis
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