
NAUKA JAZDY
Warto wiedzieć, że godzina 
za kierownicą pod okiem 
instruktora trwać ma 60 
minut. Kursanci nie powinni 
godzić się na skracanie jej do 
„czasu lekcji”, czyli 45 minut. 
Na co jeszcze trzeba zwrócić 
uwagę, aby wybrać dobry 
ośrodek szkolenia 
i jak egzekwować 
zapisy umowy.

PIESZY NA DRODZE
Jakie prawa i obowiązki 
mają przechodnie? Pieszy 
jest niechronionym uczest-
nikiem ruchu, co oznacza, 
że podczas wypadku grozi 
mu zazwyczaj największe 
ryzyko odniesienia obrażeń. 
Jak więc postępować, aby 
bezpiecznie dotrzeć 
do celu, gdy brakuje 
chodnika.

DZIEŃ OTWARTY
9 września zapraszamy do 
ośrodka terenowego WORD 
w Dąbrowie Górniczej na 
Dzień Otwarty. Na uczest-
ników czekają symulatory 
wypadków drogowych, jazdy 
samochodem i motocyklem. 
Będą też egzaminy próbne  
i pokazy udzielania 
pierwszej pomocy 
medycznej.

EGZAMIN POD LUPĄ
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W JAKICH MIASTACH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY?
Chcąc uzyskać prawo jazdy 
wybranej kategorii należy 
spełnić określone w przepi-
sach warunki, do których 
należy m.in. stworzenie pro-
filu kandydata na kierowcę 
i odbycie szkolenia (więcej 
piszemy o tym na str. 8) oraz 
wykonanie badania lekar-
skiego (czytaj też na str. 7). 
Następnie można rozpocząć 
ustalenie miejsca i terminu 
egzaminu, który odbędzie 
się w okresie nie dłuższym 
niż 30 dni od daty złożenia 

wymaganych dokumentów, 
czyli np. dowodu uiszczenia 
stosownej opłaty uzależnio-
nej od kategorii prawa jazdy 
(np. kat. B – 170 zł, kat. B+E – 
200 zł czy kat. A – 210 zł).
Wybierając miejsce egzami-
nu warto wiedzieć, że WORD 
obok siedziby w Katowicach 
posiada jeszcze ośrodki tere-
nowe w Bytomiu, Dąbrowie 
Górniczej, Jastrzębiu Zdroju, 
Rybniku i Tychach. Wszyst-
kie placówki czynne są  
w godz. od 6.00 do 21.00, lecz 

pełny zakres egzaminów (na 
wszystkie kategorie prawa 
jazdy) odbywa się w Kato-
wicach, Bytomiu, Dąbrowie 
Górniczej i Jastrzębiu Zdroju. 
W Rybniku i Tychach uzy-
skać można najpopularniejsze 
prawo jazdy na samochód 
osobowy i motocykl (kat. B, 
B1, A, AM, A1 i A2). Do dyspo-
zycji zdających są auta marki 
Toyota Yaris, motory Suzuki, 
ciężarówki Man, autobusy 
Autosan i traktory Zetor. Oso-
by niepełnosprawne mogą 

zdawać egzamin z wykorzy-
staniem pojazdu przystoso-
wanego do ograniczeń ru-
chowych wynikających z ich 
schorzenia.
– Na egzamin koniecznie 
trzeba przynieść ze sobą 
dokument umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości. 
Brak takiego dokumentu 
oznacza, że dana osoba nie 
może zostać dopuszczona do 
sprawdzianów – informuje 
Zygmunt Szywacz, egzami-
nator nadzorujący z Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach.
Decydując się na wybór kon-
kretnego WORD warto brać 
pod uwagę miejsce, gdzie 
odbywała się nauka jazdy  
w ośrodku szkolenia kierow-
ców. Dobrze jest też zapoznać 
się z układem drogowym 
miejscowości, gdzie trwać bę-
dzie egzamin. Przykładowo 
Tychy, ze względu na infra-
strukturę drogową, zdobyły 
opinię miasta, gdzie jeździ się 
stosunkowo łatwo. Nie bez 

znaczenia jest także dzień ty-
godnia, pora dnia i panujące 
warunki atmosferyczne.
– Niezależnie jednak od po-
gody czy natężenia ruchu 
najważniejsza jest wiedza 
oraz umiejętności osoby zda-
jącej egzamin. Przydaje się 
także zdolność opanowania 
stresu, ponieważ nadmierne 
zdenerwowanie łatwo może 
wpłynąć na jakość wykony-
wania poszczególnych zadań 
– podsumowuje Zygmunt 
Szywacz. KRA



W ubiegłym roku na terenie 
całego województwa ślą-
skiego policjanci zatrzymali 
13761 pijanych kierowców. 
Każdy z nich prowadząc po 
spożyciu alkoholu nie tylko 
narażał swoje życie i zdro-
wie, lecz przede wszystkim 
powodował zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego. Liczne kontrole 
połączone z akcjami eduka-
cyjnymi przynoszą jednak 
coraz lepsze skutki. Spadła 
bowiem liczba nietrzeź-
wych kierujących (o ponad 
6 proc. w stosunku do po-
przedniego roku). Wzrosła 
natomiast świadomość ne-
gatywnych następstw sia-
dania za kółkiem po spoży-
ciu alkoholu. Wyraża się to 
rosnącą popularnością ba-
dania stanu trzeźwość przez 
osoby, które zamierzają pro-
wadzić, lecz nie są pewne 
czy organizm poradził sobie 
z następstwami zakrapianej 
imprezy.
Zazwyczaj stan po spoży-
ciu alkoholu (0,2 promila we 
krwi lub od 0,1 mg w 1 dm 

wydychanego powietrza) po-
woduje, że zainteresowany 
decyduje się na dłuższy odpo-
czynek, aby poczekać aż wy-
nik testu pozwoli bezpiecznie 
usiąść za kierownicę.
Istnieją się jednak ludzie, 
których cechuje niecierpli-

wość połączona z bezmyśl-
nością. Tak było na początku 
sierpnia w Katowicach, gdy 
sobotniego przedpołudnia 
do Komisariatu III Policji 
zgłosił się pewien 26-latek 
prosząc o zbadanie alkoma-
tem na zawartość alkoholu. 

Kilka minut po godz. 10.00 
policjanci stwierdzili, że 
człowiek ten miał w orga-
nizmie ok. 0,5 promila alko-
holu. Po badaniu podchmie-
lony mężczyzna wyszedł  
z komisariatu i jak zrelacjo-
nowali to katowiccy funk-

cjonariusze: „oglądając się 
czy nikt nie widzi, wsiadł 
za kierowcę mazdy zapar-
kowanej przy budynku. 
Zauważył to jednak komen-
dant komisariatu, który był 
obecny podczas badania 
i widział, że mężczyzna 

jest pod wpływem alko-
holu. Natychmiast wsiadł  
w swoje auto i zaczął za nim 
jechać, aby go zatrzymać. 
Gdy kierowca mazdy stanął 
na czerwonym świetle na 
jednym ze skrzyżowań, ko-
misarz Grzegorz Kasprzyk 
podbiegł do jego pojazdu. 
Otworzył drzwi i wyciągnął 
ze stacyjki kluczyki, unie-
możliwiając kierującemu 
dalszą jazdę”. Błyskawiczna 
reakcja komendanta ko-
misariatu spowodowała, 
że prowadzący nie mógł 
kontynuować swojej po-
dróży pod wpływem alko-
holu. Przybyli na miejsce 
stróże prawa zatrzymali 
młodemu człowiekowi pra-
wo jazdy. Teraz czeka go 
odpowiedzialność za jazdę 
pod wpływem alkoholu za 
co grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2.
Jak widać wiedza o nega-
tywnych konsekwencjach 
prowadzenia po pijanemu 
nie zawsze przekłada się na 
praktykę postępowania kie-
rowców… DK
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Bezpłatne czasopismo „Bezpieczna Jazda” wydawane jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Katowicach. Ul. Francuska 78. 40-507 Katowice. 
Sekretariat dyrektora WORD Katowice: tel. 32/359-30-31, e-mail: word@word.katowice.pl.

BEZPIECZNA       JAZDA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM  

PODCHMIELONY I… 
NIECIERPLIWY

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZMNIEJSZA SIĘ LICZBA PIJANYCH KIEROWCÓW

POZNAJMY ZNAKI DROGOWEKURSY KWALIFIKACYJNE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
KONIEC AUTOSTRADY

W piątek 15 września 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 
przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach odbędą się spotkania informacyjne 

dotyczące kursów:

 Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów i wykładowców 
- sala nr 4, rozpoczęcie godz. 16.00.

 Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów 
- sala nr 4, rozpoczęcie godz. 18.00

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie  uczestnictwa w kursach pod nr tel. 32/359-30-06 
lub 32/359-30-07 albo mailowo pod adresem: szkolenia@word.katowice.pl.

Liczne kontrole policyjne i akcje profilaktyczne przyczyniły się do spadku liczby pijanych kierowców w województwie śląskim.



W sobotę 9 września zapra-
szamy do ośrodka tereno-
wego WORD w Dąbrowie 
Górniczej. Podczas Dnia 
Otwartego na wszystkich 
chętnych czekać tam będą 
liczne atrakcje. Kierowcy 
sprawdzą i odświeżą swoją 
wiedzę dotyczącą kodeksu 
drogowego. Interesująco czas 
spędzą też osoby zamierza-
jące dopiero przystąpić do 
egzaminu państwowego na 
prawo jazdy. Wykorzystując 
urządzenia komputerowe 
WORD zweryfikują poziom 
znajomości przepisów. Wej-
ście na salę egzaminacyjną, 

aby przećwiczyć umiejętność 
odpowiedzi na pytania za-
warte w testach teoretycz-
nych, to dopiero początek ich 
zmagań. Będzie bowiem tak-
że możliwość uczestnictwa  
w jazdach na placu manew-
rowym. Egzaminatorzy 
WORD wyjaśnią wówczas 
w jaki sposób należy wyko-
nywać poszczególne zadania, 
aby uzyskać pozytywny wy-
nik części praktycznej. Udział 
w takich próbach pozwoli za-
poznać się zainteresowanym 
z przebiegiem egzaminu, co 
zapewne ułatwi w przyszło-
ści zdobycie prawa jazdy.

– Pouczająca dla gości Dnia 
Otwartego będzie prezen-
tacja udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków 
drogowych. Wykwalifiko-
wani instruktorzy zaprezen-
tują jak trzeba postępować, 
żeby w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia ranne-
go, prawidłowo udzielić 

mu pomocy przedmedycz-
nej. Będzie także szansa 
wypróbowania swych sił  

w tym zakresie, bo obserwacji 
czynności wykonywanych 
przez ratowników powinny 
towarzyszyć ćwiczenia prak-
tyczne – stwierdza Bogdan 
Kacprzak, egzaminator z ka-
towickiego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego. 
Bezsprzecznie ciekawym 
przeżyciem, a zarazem in-
spirującym do właściwego 
zachowania dla kierowców 
oraz pasażerów będzie po-
nadto odtworzenie, w kon-
trolowanych warunkach, 
wypadku drogowego zakoń-
czonego wywróceniem się 
auta. Specjalny symulator 
dachowania pozwoli na wła-
snej skórze poznać jak ważne 
jest zapinanie pasów bezpie-
czeństwa. 
Wiele emocji połączonych 
jednak ze zdobywaniem 
wiedzy, zapewnią symulato-

ry jazdy samochodem oraz 
motocyklem. Urządzenia 
ukazują użytkownikom jakie 
konsekwencje niesie np. jaz-
da z nadmierną prędkością 
oraz uzmysławiają, że trudno 
wówczas odpowiednio za-
reagować na takie sytuacje  
w ruchu drogowym jak nagłe 
wtargnięcie pieszego na jezd-
nię czy wymuszenie pierw-
szeństwa przejazdu.
Ośrodek WORD w Dąbrowie 
Górniczej mieści się przy ul. 
Tysiąclecia 56. Z przygoto-
wanych atrakcji korzystać 
będzie można 9 września od 
godz. 9.00 do godz. 14.00. KD
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PREZENTACJE RATOWNIKÓW, PRÓBNE TESTY, SYMULATORY JAZDY I DACHOWANIA…

EGZAMINATORZY PODPOWIEDZĄ  
JAK POPRAWNIE WYKONYWAĆ 

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
I ZABAWY

Symulator wypadku drogowego pozwala w kontrolowanych warunkach poznać, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji, gdy z powodu zderzenia pojazd dachuje.
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Trwa kampania społeczna „Nie 
bądź następny...”, której celem 
jest poprawa bezpieczeństwa 
motocyklistów. Akcję zorga-
nizowała Komenda Woje-
wódzka Policji w Katowicach 
przy współpracy katowickiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz WORD w Katowicach.

PRZECIW 
„PALENIU GUMY”
Kampanię zainaugurowa-
no pod koniec kwietnia. 

W jej ramach odbywają się 
różnego rodzaju działania 
propagujące bezpieczeń-
stwo podczas jazdy moto-
rem i quadami. 
– Inicjatywa jest zdecydo-
wanym sprzeciwem wobec 
naruszenia prawa na dro-
gach poprzez m. in. nad-
mierną prędkość, brawurę 
i niebezpieczny styl jazdy. 
Mam na myśli przykłado-
wo tzw. „palenie gumy”, 
jazdę na jednym kole oraz 
umyślne wprowadza-

nie kierowanego pojazdu  
w poślizg. Najczęściej wła-
śnie takie zachowania 
powodują ogromne zagro-
żenie w ruchu drogowym 
– mówi starszy aspirant 
Tomasz Bratek z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach.

DAR ŻYCIA
Dotychczas założenia kam-
panii „Nie bądź następny...” 
propagowano m.in. w trak-

cie popularnej imprezy dla 
miłośników jednośladów 
w Tychach. Podczas „VII 
Wilkowyjskiego Zlotu Mo-
tocyklowego” z udziałem 
ok. tysiąca motocyklistów 
odbyła się parada, msza  
w intencji motocyklistów, 
a także plenerowy piknik 
przy grillu. Przeprowa-
dzono ponadto akcję ho-
norowego krwiodawstwa, 
lekcję udzielania pierwszej 
pomocy oraz prawidło-
wego zdejmowania kasku 

poszkodowanemu motocy-
kliście. W ramach działań 
profilaktycznych policjanci 
rozdawali naklejki, szelki  
i opaski odblaskowe.
Z kolei w Dąbrowie Górni-
czej uwagę motocyklistów 
i licznych widzów przy-
ciągnęła akcja „MotoSerce 
2017”. Nie tylko jednak po-
dziwiano tam przejazd kil-
kuset motocykli i słuchano 
dobrej muzyki. Dla uczest-
ników przygotowano bo-
wiem warsztaty, konkursy 

oraz akcję krwiodawstwa  
i rejestrację dawców szpiku 
kostnego. Funkcjonariusze 
z Dąbrowy Górniczej oraz 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach 
rozdawali motocyklistom 
promujące bezpieczeństwo 
gadżety.

PROFILAKTYKA 
I EDUKACJA
Prewencyjny wymiar mia-
ło też „Motorockowisko”  

BEZPIECZEŃSTWO 
MOTOCYKLISTÓW

SEKUNDA NIEUWAGI PRZYNIEŚĆ MOŻE NIEODWRACALNE NASTĘPSTWA



który w wypadku stracił 
nogę – podsumowuje star-
szy aspirant Tomasz Bra-
tek.

PRZEJMUJĄCY 
SPOT
Spot filmowy promujący 
kampanię „Nie bądź na-
stępny...” dostępny jest na 
stronie internetowej Ko-
mendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach pod ad-
resem http://slaska.policja.
gov.pl. KD
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w Rybniku, gdzie policjanci 
przypominali motocykli-
stom jakie są podstawowe 
zasady bezpiecznego ko-
rzystania z jednośladów. 
Mundurowi przekazywali 
też uczestnikom imprezy 
materiały edukacyjne.
Natomiast w powiecie biel-
skim i żywieckim przepro-
wadzono operację „Stop 
brawurze” polegającą na 
kontroli ponad 60 motocy-
kli i samochodów. Innowa-
cyjność działań polegała na 

umożliwieniu kierującym  
i pasażerom rozmowy z mo-
tocyklistami, którzy doznali 
obrażeń lub ulegli trwałej 
niepełnosprawności w wy-
niku wypadków na motocy-
klach. Spotkanie z osobami, 
którym wypadki drogowe 
pokrzyżowały życiowe pla-
ny i zmusiły do poruszania 
się na wózkach inwalidz-
kich w większości wywoły-
wały ogromne wrażenie. 
– Przesłaniem progra-
mu „Nie bądź następny...” 

jest nie tylko pouczenie  
o nieuchronności kary, 
ale przede wszystkim od-
wołanie się do rozsądku 
oraz emocji kierowców  
i tym samym uświadomie-
nie im, że niebezpieczne 
zachowania na drodze za-
grażają ich życiu, a także 
bezpieczeństwu innych. 
Przedsięwzięciu towarzy-
szy emisja przejmującego 
spotu filmowego, opowia-
dającego tragiczną historię 
25-letniego motocyklisty, 

WAŻNE NAWYKI

Policja apeluje do motocyklistów, aby:

•  Zawsze zakładali profesjonalną odzież motocyklo-

wą.

•  Stosowali kamizelki i elementy odblaskowe 

zwiększające możliwość szybszego zauważenia 

motocyklisty przez kierujących samochodami 

(Dodatki te mogą być umieszczone zarówno na 

ciele motocyklisty jak i na motocyklu. Dobrze jest 

też posiadać kask w intensywnych kolorach).

•  Przestrzegali ograniczeń prędkości.

•  Właściwe wykonywali manewry wyprzedzania  

i zmiany kierunku jazdy.

•  Zachowali bezpieczny odstęp od poprzedzających 

pojazdów.

•  Przestrzegali zasad szczególnej ostrożności i ogra-

niczonego zaufania zachowując przy tym wszyst-

kim zdrowy rozsądek.

BEZPIECZEŃSTWO 
MOTOCYKLISTÓW

SEKUNDA NIEUWAGI PRZYNIEŚĆ MOŻE NIEODWRACALNE NASTĘPSTWA
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Jakie zasady obowiązują pie-
szych na drodze? Na co nale-
ży zwrócić szczególną uwa-
gę, gdy nie ma chodnika? 
Czy dziecko może poruszać 
się samo poboczem?
Niezależnie od tego, czy 
wzdłuż drogi jest chodnik, 
czy piesi są zmuszeni poru-
szać się poboczem muszą sto-
sować się do zaleceń, żeby za-
dbać o bezpieczeństwo swoje 
i innych uczestników ruchu 
drogowego. Przepisy jasno 
określają, jak w konkretnych 
sytuacjach powinniśmy się 
zachować oraz czego nie na-
leży robić, by niepotrzebnie 
nie stwarzać zagrożenia. 

KODEKS 
PRECYZUJE
Piesi powinni stosować się do 
zasad określonych w ustawie 
prawo o ruchu drogowym:
•  Pieszy jest obowiązany ko-

rzystać z chodnika lub drogi 
dla pieszych, a w razie ich 
braku – z pobocza. Jeżeli nie 
ma pobocza lub czasowo nie 
można z niego korzystać, pie-
szy może korzystać z jezdni, 
pod warunkiem zajmowania 
miejsca jak najbliżej jej kra-
wędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi;

•  Pieszy idący po poboczu 
lub jezdni jest obowiązany 
iść lewą stroną drogi;

•  Piesi idący jezdnią są obo-
wiązani iść jeden za drugim. 
Na drodze o małym ruchu, 
w warunkach dobrej wi-
doczności, dwóch pieszych 
może iść obok siebie;

•  Korzystanie przez pieszego 
z drogi dla rowerów jest 

dozwolone tylko w razie 
braku chodnika lub po-
bocza albo niemożności 
korzystania z nich. Pieszy, 
z wyjątkiem osoby niepeł-
nosprawnej, korzystając  
z tej drogi, jest obowiązany 
ustąpić miejsca rowerowi;

•  Pieszy poruszający się po 
drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym 
jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla in-
nych uczestników ruchu, 
chyba że porusza się po 
drodze przeznaczonej wy-
łącznie dla pieszych lub po 
chodniku.

Powyższe przepisy nie obo-
wiązują w strefie zamieszka-
nia, gdzie pieszy może korzy-
stać z całej szerokości jezdni 
i ma pierwszeństwo przed 
pojazdami.

IDĄC POBOCZEM
Nie zawsze droga, którą się 
poruszamy jest odpowied-
nio przystosowana dla ru-
chu pieszych. Brak chodni-
ka sprawia, iż staje się ona o 
wiele mniej bezpieczna, gdyż 
jesteśmy zmuszeni do poru-
szania się poboczem jezdni, 
którym mogą również jeź-
dzić motorowery i rowery, 
a także samochody włącza-
jące się do ruchu drogowe-
go. Pieszy na poboczu ma 
pierwszeństwo przed inny-
mi pojazdami, jednak musi 
zachować szczególną ostroż-
ność, gdyż kierowcy tych 
pojazdów mogą nie stosować 
się do przepisów i wykorzy-
stać tzw. prawo silniejszego.

Zgodnie z wyżej przyto-
czonymi przepisami należy 
pamiętać, że poruszając się 
poboczem muszą iść lewą 
stroną drogi, by mieć widok 
na nadjeżdżające samocho-
dy. Należy pamiętać również 
o elementach odblaskowych 
widocznych dla kierujących 
pojazdami. Obowiązek ich 
używania bardzo mocno 
wpływa na widoczność pie-
szego i pomaga uniknąć zda-
rzenia drogowego. Niesto-
sowanie się do tego nakazu 
może skutkować mandatem 
w wysokości 100 złotych. 
Przypomnę również, że zgod-
nie z przepisami dziecko do  
7 roku życia może poruszać 
się po drodze tylko pod opieką 
osoby, która osiągnęła wiek 
10 lat. Nie dotyczy to strefy 
zamieszkania oraz przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych.

CZEGO 
NIE WOLNO?
Zgodnie z ustawą prawo  
o ruchu drogowym pieszym 
zabrania się:
1.  wchodzenia na jezdnię:
a.  bezpośrednio przed jadący 

pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych,

b.  spoza pojazdu lub innej 
przeszkody ograniczającej 
widoczność drogi;

2.  przechodzenia przez jezd-
nię w miejscu o ograniczo-
nej widoczności drogi;

3).  zwalniania kroku lub za-
trzymywania się bez uza-
sadnionej potrzeby pod-
czas przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko;

4.  przebiegania przez jezdnię;
5.  chodzenia po torowisku;
6.  wchodzenia na torowisko, 

gdy zapory lub półzapory 
są opuszczone lub opusz-
czanie ich rozpoczęto;

7.  przechodzenia przez jezdnię 
w miejscu, w którym urzą-
dzenie zabezpieczające lub 
przeszkoda oddzielają drogę 
dla pieszych albo chodnik 
od jezdni, bez względu na to, 
po której stronie jezdni one 
się znajdują.

ZA CO MANDAT?
Piesi zobowiązani są prze-
chodzić przez jezdnię tylko 
w miejscu do tego przezna-
czonym. Za niedostosowanie 
się do tego przepisu można 
otrzymać mandat w wyso-
kości 50 złotych. Wyjątek od 
tej zasady można zastosować 
jedynie w sytuacji, gdy odle-
głość od najbliższego przej-
ścia przekracza 100 metrów.
Uczestnicy ruchu drogowe-
go zobowiązani są również 
stosować się do sygnałów  
i znaków drogowych. Wej-
ście na przejście dla pieszych, 

gdy sygnalizator świetlny 
nadaje czerwony sygnał grozi 
mandatem karnym w wyso-
kości 100 złotych. 50 złotych 
kary można otrzymać za nie-
dostosowanie się do znaków:
•  zakaz ruchu pieszych (B-41) 

– wchodzenie za ten znak 
jest zabronione;

•  obowiązek korzystania  
z drogi dla pieszych (C-16) – 
znak wyznacza drogę prze-
znaczoną dla pieszych i tyl-
ko z niej można korzystać.

Pieszy jest niechronionym 
uczestnikiem ruchu drogo-
wego, co w praktyce ozna-
cza, iż nie ma elementów 
zapewniających mu bezpie-
czeństwo jak np. kask ochro-
ny czy pasy bezpieczeństwa 
a także sama konstrukcja po-
jazdu.  Dlatego uczestnicząc 
w ruchu drogowym zawsze 
musi zachować szczególną 
ostrożność nawet w sytu-
acjach, gdy przepisy zapew-
niają mu pierwszeństwo, po-
nieważ kierujący pojazdami 
nie zawsze dostosowują się 
do obowiązujących przepi-
sów. Obrazuje to statystyka, 
zgodnie z którą najwięcej 
zdarzeń z udziałem pieszych 
ma miejsce właśnie na przej-
ściach dla nich przeznaczo-
nych. W takim przypadku 
fakt, iż uznany zostanie po-
szkodowanym nie przywró-
ci mu zdrowia ani życia.

Notował: DJK

SPACEREM PO MIEŚCIE
NAJCZĘŚCIEJ DO WYPADKÓW Z UDZIAŁEM PIESZYCH DOCHODZI NA… OZNAKOWANYCH PRZEJŚCIACH

Radzi mł. aspirant 
KLAUDIUSZ 
ŁUSZCZ 
ze Szkoły Policji 
w Katowicach

ZNAK WYZNACZAJĄCY DROGĘ DLA PIESZYCH 
(C-16) INFORMUJE, ŻE TYLKO Z NIEJ 

NALEŻY KORZYSTAĆ.

ZNAK ZAKAZU RUCHU PIESZYCH (B-41) 
OZNACZA, ŻE WCHODZENIE ZA TEN ZNAK 

JEST ZABRONIONE.

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU
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Jednym z niezbędnych wa-
runków, które trzeba spełnić, 
aby przystąpić do egzaminu 
państwowego na prawo jazdy 
jest przedstawienie orzecze-
nia lekarskiego. Uprawniony 
lekarz, po wykonaniu badań, 
stwierdza w nim brak prze-
ciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami. Może 
też wskazać na ujawnione 
ograniczenia. Wtedy umiesz-
cza stosowną adnotację.
Naturalną konsekwencją wpi-
su np. o możliwości prowa-
dzenia samochodu wyłącznie  
z założonymi soczewkami lub 
w okularach jest także uzależ-
nienie rozpoczęcia egzaminu 
na prawo jazdy od spełnienia 
tych warunków. Kandydat, 
który zlekceważy orzeczenie 
nie zostanie więc dopuszczo-
ny do sprawdzianów.
Zdarzają się osoby ignorują-
ce wskazania lekarskie. Nie-
dawno jeden z chętnych do 
zdobycia prawo jazdy przed-
stawił orzeczenie zezwala-
jące na kierowanie w oku-
larach ze względu na wadę 

wzroku. Niestety człowiek 
ten prawdopodobnie nie za-
poznał się z diagnozą, gdyż – 
jak potem stwierdził – nigdy 
okularów nie używał. Gdy 
odkrył wpis lekarza, pobiegł 
do pobliskiej apteki chcąc 
szybko nabyć okulary korek-
cyjne. Okazało się, że raczej 
nie był to przypadek odosob-
niony, ponieważ farmaceut-
ka bezradnie rozłożyła ręce 
informując, że wszystkie 
okulary zostały już sprzeda-
ne, a dostawa nowych jesz-
cze nie nadeszła.
Zamierzając przystąpić do 
egzaminu mężczyzna go-

rączkowo próbował znaleźć 
kogoś gotowego pożyczyć 
mu swoje okulary. Po nie-
udanych poszukiwaniach 
pojawił się wreszcie w… oku-
larach przeciwsłonecznych. 
Skoro jednak powodem wpi-
su była wada wzroku, taka 
próba sprostania wymogom 
lekarza nie mogła skończyć 
się pozytywnie. Mężczyzna 
musiał ustalić inny termin 
przystąpienia do egzaminu.
Przypadek ten świadczy, że 
warto dla własnego komfortu 
przed przedłożeniem wyma-
ganych dokumentów zapo-
znać się z ich treścią. DJJ

„LUSTRZANKI” 
Z PRZEPISU 
LEKARZA?

Z NOTATNIKA EGZAMINATORA…

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
Czy za jazdę bez ważnych badań 
technicznych w pojeździe grozi 

zatrzymanie dowodu 
rejestracyjnego?

TAK            NIE

Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, 
gdzie wyświetlany jest zielony sygnał 

świetlny, powinien przyspieszyć, 
aby zdążyć przejechać na zielonym 

świetle?

TAK            NIE

Na tym skrzyżowaniu kierujący 
pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa 

pojazdowi 3?

TAK            NIE

Odpowiedź: TAK
Zgodnie z art. 132 ust.1 pkt 2  Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1260), 
policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia, że pojazd nie został podda-
ny badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie. Policjant zatrzyma dowód rejestra-
cyjny również w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
•   zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały 

uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy;
•  zagraża porządkowi ruchu;
•  narusza wymagania ochrony środowiska;
oraz:
•   stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego 

nieczytelność;
•  uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego;
•    stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nie-

upoważnioną;
•   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
•   uzasadnionego przypuszczenia, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie 

odpowiadają stanowi faktycznemu.

Odpowiedź: NIE
W przedstawionej sytuacji nadawany jest sygnał zielony przez sygnalizator S – 1. Kolejnym 
wyświetlonym sygnałem będzie sygnał żółty. Należy jechać normalnie (bez przyspieszania, 
zwalniania) i reagować na sygnał żółty. Należy pamiętać, że sygnał żółty zakazuje wjazdu 
za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko 
sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.

Odpowiedz: NIE
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie równorzędne, nie występują na nim żadne zna-
ki ustalające pierwszeństwo przejazdu. Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 
Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1260), gdzie kierujący pojaz-
dem zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Kolejność prze-
jazdu na tym skrzyżowaniu powinna być następująca: najpierw pojazd Nr 2, potem 
pojazd Nr 1, na końcu pojazd Nr 3.

SŁOWNIK KIEROWCY 
Każda osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia pojazdów, po-
winna znać podstawowe pojęcia z zakresu ruchu drogowego. Warto 

więc odświeżyć swoją wiedzę, a czasem też skonfrontować czy definicje 
zawarte w przepisach odpowiadają naszym o nich wyobrażeniom...

OMIJANIE
Przejeżdżanie (przechodze-
nie) obok nieporuszającego 

się pojazdu, uczestnika 
ruchu lub przeszkody.

SZCZEGÓLNA 
OSTROŻNOŚĆ

Ostrożność polegającą  
na zwiększeniu uwagi  

i dostosowaniu zachowania 
uczestnika ruchu do warun-
ków i sytuacji zmieniających 

się na drodze, w stopniu 

umożliwiającym odpowied-
nio szybkie reagowanie.

USTĄPIENIE 
PIERWSZEŃSTWA

Powstrzymanie się od 
ruchu, jeżeli ruch mógłby 
zmusić innego kierującego 

do zmiany kierunku lub 
pasa ruchu albo istotnej 
zmiany prędkości (a pie-

szego – do zatrzymania się, 
zwolnienia lub przyspie-

szenia kroku).

WYMIJANIE
Przejeżdżanie (przecho-

dzenie) obok pojazdu lub 
uczestnika ruchu porusza-
jącego się w przeciwnym 

kierunku.

WYPRZEDZANIE
Przejeżdżanie (przecho-

dzenie) obok pojazdu lub 
uczestnika ruchu porusza-

jącego się w tym samym 
kierunku.

Wybrał: JJK



We wrześniu rozpoczyna 
się nie tyko rok szkolny, lecz 
także sezon na szkolenia 
przygotowujące do egza-
minu na prawo jazdy. Za-
interesowani uzyskaniem 
uprawnień do prowadzenia 
samochodów czy motocykli 
zastanawiają się nad wy-
borem ośrodka, gdzie pod 
okiem instruktora będą mo-
gli nauczyć się obsługi pojaz-
du oraz właściwego zacho-
wania w ruchu drogowym.

INTERNET, URZĘDY 
I ZNAJOMI
Podejmując decyzję o wy-
borze jednej z licznych ofert 
szkół nauki jazdy niektórzy 
sprawdzają opinie na ich 
temat w mediach społecz-
nościowych, forach inter-
netowych czy branżowych 
portalach. Część osób poszu-
kuje wśród znajomych ludzi 
niedawno podchodzących 
do egzaminu i mogących 
podzielić się spostrzeże-
niami dotyczącymi jako-
ści kursu w konkretnym 
ośrodku. Nierzadko jednak 
podstawowym kryterium 
jest lokalizacja szkoły bądź 
proponowana cena. Im niż-
sza opłata tym oferta wy-
daje się korzystniejsza. Tym 
bardziej, że wiele ośrodków 
kusi atrakcyjnymi promo-
cjami…
– Koszt szkolenia należy 
traktować w kategoriach in-
westycji we własną wiedzę 
i umiejętności, od których 
zależy nie tylko wynik eg-
zaminu państwowego, ale 
też bezpieczeństwo podczas 
późniejszego, samodzielne-
go już, prowadzenia pojaz-
du. Dlatego warto wybrać 
ośrodek zapewniający wy-
soką jakość edukacji, a nie 
kierować się wyłącznie po-
równaniem cen upowszech-

nianych w reklamach – za-
znacza Bogdan Kacprzak, 
egzaminator z katowickiego 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.
Wsparcie potrzebne do 
podjęcia właściwej decyzji 
można znaleźć też w urzę-
dach wydających prawa 
jazdy. Starostwa powiatowe 
i urzędy miejskie posiadają 
np. statystki zdawalności eg-
zaminów przez osoby, które 
uczęszczały do konkretnych 
ośrodków nauki jazdy. Moż-
na tam sprawdzić wykazy 
zarejestrowanych podmio-
tów prowadzących szkole-
nia lub uzyskać wgląd do 
protokołów zawierających 
wyszczególnienie niepra-
widłowości ujawnionych 
podczas kontroli zrealizo-
wanych w tych ośrodkach. 
Sporo o poziomie kursów 
teoretycznych i praktycz-
nych mówią też rankingi 
szkół nauki jazdy cyklicznie 
publikowane w mediach. 

CO MÓWIĄ 
PRZEPISY?
Przed podpisaniem umo-
wy z wybranym ośrodkiem 

nauki jazdy należy wybrać 
odpowiednią dla własnych 
potrzeb kategorię prawa 
jazdy. Pomocą służy strona 
internetowa WORD, gdzie 
pod adresem http://www.
word.katowice.pl przygoto-
waliśmy przystępnie zreda-
gowane kompendium wie-
dzy dotyczące wymogów, 
które musi spełnić osoba 
zainteresowana przystąpie-
niem do egzaminu. Przepisy 
wymagają bowiem stworze-
nia „Profilu kandydata na 
kierowcę”. Profil wygenero-
wany przez właściwy organ 
wydający prawo jazdy lub 
pozwolenie udostępniany 
jest w systemie teleinfor-
matycznym odpowiednie-
mu ośrodkowi szkolenia 
kierowców. Dysponując już 
tzw. unikalnym numerem 
identyfikującym profil kan-
dydata na kierowcę można 
we własnym zakresie wy-
brać ośrodek szkolenia i roz-
począć kurs.
Przepisy precyzują, że  
w przypadku najpopular-
niejszej kategorii prawa 
jazdy, czyli kat. B upraw-
niającej do prowadzenia 

samochodów osobowych 
(z niektórymi przyczepa-
mi) liczba godzin dla zajęć  
w części teoretycznej szko-
lenia generalnie nie może 
być mniejsza niż 30 (w 
tym muszą być 4 godziny 
zajęć teoretycznych i ćwi-
czeń w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków drogowych). 
Podobnie w zakresie części 
praktycznej szkolenia, licz-
ba godzin poświęconych na 
jazdy nie może być mniejsza 
niż 30.
- Pamiętajmy, że go-
dzina jazdy powinna 
trwać 60 minut. Kur-
sanci nie powinni 
godzić się na prak-
tyki skracania 
przez instrukto-
rów tego czasu 
do tzw. godzi-
ny lekcyjnej, 
czyli 45 mi-
nut. Osoba 
u c z e s t -
n i c z ą c a  
w szkle-
n i u 
z a p ł a -
ciła bo-

wiem za pełną godzinę 
nauki i ma prawo z tego sko-
rzystać – podkreśla egzami-
nator Bogdan Kacprzak.
Zdarzają się ponadto ośrod-
ki, gdzie 60 minut indy-
widualnego instruktażu  
w praktyce oznacza wy-
jazd trzech kursantów  
w jednym samochodzie, aby 
każdy z nich przez tę godzi-
nę mógł poprowadzić auto. 
Faktycznie jednak 60 minut 
skrócone zostaje wówczas 
jedynie do… 20.

STRACH PRZED 
AUTOSTRADĄ
Egzaminatorzy z WORD 
spotykają się też niekiedy 
z osobami, które po ukoń-
czeniu szkolenia np. boją 
się wjechać na autostradę, 
gdyż – jak tłumaczą – in-
struktor nigdy tego nie wy-
magał. Tymczasem przepisy 
stanowią, że zajęcia prak-
tyczne dla ubiegających się 
o prawo jazdy kat. B mają 
uwzględniać co najmniej  
4 godziny jazdy poza obsza-
rem zabudowanym, w tym 
na drogach o dopuszczalnej 
prędkości powyżej 70 km/h.
- Naprawdę polecam wy-
bór oferty dobrego ośrodka 
szkolenia kierowców. Lepiej 
nie działać pod presją rekla-
my czy chęci skorzystania  
z atrakcyjnej promocji. Przed 
podpisaniem umowy war-
to ją dokładnie przeczytać  
i wyjaśnić ewentualne wąt-
pliwości. Potem należy eg-
zekwować swoje prawo do 
rzetelnej edukacji, za które 
przecież płacimy – podsumo-
wuje egzaminatora Bogdan 
Kacprzak.  KRA
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NAUKA TANIA 
CZY DOBRA?

KURSANCI NIE POWINNI GODZIĆ SIĘ, ABY GODZINA INSTRUKTAŻU TRWAŁA… 45 MINUT

Warto wybrać ośrodek szkolenia kierowców dbający o wysoką jakość kształcenia.


