WAŻNE
DLA RODZICÓW

KONTROLA
POLICJI

INŻYNIERIA
DROGOWA

Dziecko mające mniej niż
150 cm wzrostu powinno
być przewożone w foteliku
bezpieczeństwa lub innym
urządzeniu przytrzymującym.
Więcej o zasadach podróżowania małoletnich pasażerów
napisaliśmy
w tekście „Dziecko
w samochodzie”.

Jak kierowca powinien się
zachować, gdy zostaje zatrzymany przez patrol policji?
Mecenas Jacek Sznajder informuje o tym, jakie uprawnienia mają funkcjonariusze,
czego wymagają od prowadzących i co, oprócz
dokumentów, mogą
skontrolować.

Niezbyt lubiane przez kierowców separatory rozdzielające pasy ruchu w przeciwnych kierunkach znacznie
poprawiły bezpieczeństwo
na gliwickich drogach.
Podobną funkcję pełnią tzw.
azyle dla pieszych,
linie akustyczne
i oświetlenie LED.
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WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
WORD ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z BOGATEJ OFERTY SZKOLEŃ
Oprócz organizowania i przeprowadzania egzaminów na
prawo jazdy ważnym obszarem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach jest
prowadzenie szkoleń i kursów. W 2000 roku rozpoczęto
szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego.
– Początkowo przychodziło na te szkolenia kilka osób
i dlatego przeprowadzano je
raz w miesiącu. Obecnie cieszą się one coraz większym
zainteresowaniem. Szkolenia
organizowane są więc średnio raz w tygodniu. W efekcie
przeszkolonych zostało po-

nad 3000 kierowców – informuje Jerzy Marks, kierownik
Działu Szkoleń WORD w Katowicach.
W 1999 roku zorganizowano po raz pierwszy kurs dla
kandydatów na egzaminatorów. Kursy te odbywają
się obecnie średnio dwa razy
w roku. Natomiast szkolenia
dla kandydatów na instruktorów prowadzone były od
1998 roku i odbywały się dwa
razy w roku w edycjach wiosenno-jesiennych.
W styczniu 2002 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego rozpoczął prowadzenie szkoleń dla kierowców
wykonujących transport dro-

gowy. Przeszkolonych zostało ponad 120 tys. kierowców.
– Aktualnie WORD w Katowicach realizuje następujące
kursy i szkolenia: okresowe
dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, kurs
na przewóz towarów niebezpiecznych (ADR), szkolenie w zakresie kierowania
ruchem drogowym. Od 2008
roku przeszkolonych zostało
17100 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Kursy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dodaje Jerzy Marks.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowi-

cach od 1 lipca 2015 roku
organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii. Kurs jest skierowany
do osób, które kierowały
pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne
skierowanie od organu administracji samorządowej.
Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch
ośmiogodzinnych spotkań
w grupach liczących od
10 do 15 uczestników według programu określonego

w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 grudnia
2012 roku (Dz. U. z 2012 roku
poz. 9). W tym zakresie przeszkolonych zostało ponad
1000 kierowców.
– Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Katowicach
stanowi jego integralną część
i realizuje zadania mające na
celu szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje
Jerzy Marks.
W ramach propagowania
zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego BRD WORD Katowice m.in. pomaga w reali-

zacji programu wychowania
komunikacyjnego w szkołach podstawowych. Udziela
także wsparcia w przeprowadzaniu
sprawdzianów
praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów
szkół ponadpodstawowych.
Wspólnie z policją realizuje
ponadto kampanie na rzecz
bezpiecznej jazdy.
– Jednym z głównych celów BRD WORD Katowice
jest poprawa warunków
bezpiecznego uczestnictwa
dzieci i młodzieży w ruchu
drogowym oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych z ich udziałem – podsumowuje Jerzy Marks.
DJJ
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DZIECKO W SAMOCHODZIE
ATRAKCYJNA CENA FOTELIKA NIE POWINNA BYĆ JEDYNĄ PRZESŁANKĄ DO JEGO ZAKUPU
Świeżo upieczeni rodzice,
ciesząc się niemowlęciem, zazwyczaj doskonale wiedzą, że
podczas jazdy autem osesek
wymaga szczególnego zabezpieczenia. Dlatego ważnym
elementem wyprawki przygotowywanej dla noworodka, obok łóżeczka, ubranek,
kocyków, butelek i smoczków,
staje się odpowiedni fotelik
samochodowy. Wybierając
konkretny model zwraca się
uwagę, aby był właściwy dla
wieku, wagi i wzrostu malca, a zarazem gwarantował
bezpieczeństwo oraz komfort
podróży.

W bogatej ofercie rynkowej
istotnym
wyznacznikiem
jest oczywiście cena. Odpowiedzialni nabywcy oprócz
kosztów zakupu sprawdzają
również czy fotelik ma homologację, oglądają certyfikaty i atesty, analizują sposób
montażu (za pomocą pasów
bezpieczeństwa czy systemu
ISOFIX) itd. Im pociecha starsza, tym częściej zdarza się,
że opiekunowie przywiązują
mniejszą wagę do zgodnego
z przepisami transportu dziecka. Nie zawsze też rodzice na
bieżąco śledzą przepisy dotyczące tego tematu, a ponad

KIEDY MOŻNA BEZ FOTELIKA?
Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu
przytrzymującym dla dzieci nie dotyczy przewozu
dziecka:
• t aksówką
• s pecjalistycznym środkiem transportu sanitarnego

(karetką pogotowia);
•p
 ojazdem policji;
•p
 ojazdem Straży Granicznej
•p
 ojazdem Straży Gminnej lub Straży Miejskiej;
•m
 ającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla
dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym
dla dzieci.

BEZPIECZNA
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dwa lata temu usunięto z nich
np. kryterium wiekowe określające do kiedy małoletni pasażer musi podróżować w foteliku. Warto jednak zadbać
o aktualizację swojej wiedzy,
bo sprawa dotyczy przecież
bezpieczeństwa
najmłodszych.
– W pojazdach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa
lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu
powinno być przewożone,
w foteliku bezpieczeństwa dla
dziecka lub innym urządzeniu
przytrzymującym dla dzieci –
informuje Bogdan Kacprzak,
egzaminator z katowickiego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Istnieje więc prosta zasada, że
podstawą oceny czy dziecko
jeździć ma w foteliku bądź innym urządzeniu poprawiającym poziom bezpieczeństwa
jest wzrost córki lub syna. Ale
przepisy zezwalają jednak
na odstępstwa od tej reguły.
Po pierwsze kodeks pozwala
na przewożenie na tylnym
siedzeniu pojazdu, dziecka
mającego co najmniej 135 cm
wzrostu i przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadkach,
kiedy ze względu na masę
i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub

innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.
Drugim przypadkiem, kiedy
dziecko poniżej 150 cm wzrostu może podróżować bez
fotelika na tylnym siedzeniu
jest szczególna sytuacja, gdy
z powodu zainstalowania
tam już dwóch innych fotelików, trzeci się po prostu nie
mieści… Przepisy precyzują,
że w samochodach osobowych i osobowo-ciężarowych
posiadających maksymalną
masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony, zezwala się
na przewożenie na tylnym
siedzeniu pojazdu, trzeciego
dziecka w wieku co najmniej
3 lat, przytrzymywanego za
pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych
w fotelikach bezpieczeństwa
dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących
dla dzieci, zainstalowanych
na tylnych siedzeniach pojazdu, i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika
bezpieczeństwa dla dziecka
lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci. Eksperci radzą, że jeśli tego typu
sytuacja nie ma charakteru
incydentalnego, to warto
rozważyć możliwość zakupu
większego modelu samochodu.
– Zabrania się w ogóle przewożenia dziecka w wieku poniżej

3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa
dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie
przytrzymujące dla dzieci.
Natomiast wybierając fotelik
należy pamiętać, że powinien
być dobrany do masy i wzrostu dziecka oraz odpowiadać właściwym warunkom
technicznym, które określone zostały w przepisach Unii
Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących
urządzeń przytrzymujących
dla dzieci w pojeździe – przypomina egzaminator Bogdan
Kacprzak.
Przewóz dziecka na przednim siedzeniu obwarowany
jest dodatkowymi ogranicze-

niami. Zabrania się bowiem
przewożenia na przednim
siedzeniu pojazdu dziecka siedzącego w foteliku tyłem do
kierunku jazdy, w przypadku
samochodu wyposażonego
w poduszkę powietrzną dla
pasażera, która jest aktywna
podczas jego przewożenia.
Oczywiście nie można też
przewozić dziecka mającego
mniej niż 150 cm wzrostu,
poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym
urządzeniem przytrzymującym dla dzieci.
Szczegółowe zasady przewozu dzieci określone zostały
w art. 39 ust. 3 oraz art. 45 ust.
2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz.
128).
KRA

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK?
NABRZEŻE LUB BRZEG RZEKI

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.
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KONTROLA DROGOWA
– JAK SIĘ ZACHOWAĆ?
RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER
Każdy kierowca może zostać
poddany kontroli drogowej przeprowadzanej przez
funkcjonariuszy policji. Dotyczy to zarówno kierowców
korzystających z samochodu
w celach prywatnych, jak
i kierowców zawodowych.
Bez względu na to, w jakim
charakterze zasiadamy za
kierownicą,
perspektywa
kontroli drogowej wzbudzać
w nas może pewne obawy.
Dlatego też warto poznać
podstawowe zasady jej przeprowadzania – ich znajomość
sprawi, że każda kolejna kontrola będzie mniej stresująca,
a tym samym bardziej komfortowa.

GDY POLICJANT
KAŻE WYSIĄŚĆ…
Przede wszystkim, gdy zauważymy, że policjant podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką,
mamy obowiązek się zatrzymać. Należy jednak pamiętać
o tym, że nieumundurowany
funkcjonariusz może nas zatrzymać jedynie w obszarze
zabudowanym, a co więcej ma obowiązek okazania legitymacji służbowej. Na nasze
żądanie, legitymację służbową winien pokazać nam także policjant umundurowany.
Jeśli kontrolujący wyda nam
polecenie unieruchomienia
silnika pojazdu lub też jego
opuszczenia, to jesteśmy zobowiązani do wykonania
jego polecenia.

SPRAWDZENIE
DOKUMENTÓW
Następnie możemy zostać
poproszeni o przedłożenie
dokumentu stwierdzającego
uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy),
dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do
ruchu (dowód rejestracyjny)

oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia
składki za to ubezpieczenie. Kierowca wykonujący
przewóz drogowy będzie
musiał okazać także kartę
kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu, wypis zezwolenia
na wykonywanie zawodu
przewoźnika
drogowego
albo wypis licencji, a także
zaświadczenie
wystawiane przez zatrudniającego go
przedsiębiorcę
wykonującego przewóz drogowy, gdy
kierowca m.in. przebywał
na zwolnieniu lekarskim
z powodu choroby czy też na
urlopie wypoczynkowym,
albo miał czas wolny od pracy. Ponadto kierujący pojazdem uczestniczącym w przewozie drogowym może
zostać poddany kontroli
drogowej stanu technicznego pojazdu, która obejmuje
dokumentację, a także np.
układ hamulcowy lub sposób instalacji tachografu.

BADANIE
TRZEŹWOŚCI
Nie należy zapominać o tym,
że policjant jest również
uprawniony do żądania poddania się przez kierującego
pojazdem badaniu w celu
ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka
o podobnym działaniu. Co
więcej, może też sprawdzić
wyposażenie, ładunek, wymiary, masę lub nacisk osi pojazdu oraz zapisy urządzenia
rejestrującego samoczynnie
prędkość i czas jazdy oraz postoju, a także obowiązkowe
przerwy i czas odpoczynku.
Policjant ma prawo uniemożliwić dalsze konty-

nuowanie jazdy kierowcy, który znajduje się
w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu
albo środka działającego podobnie do alkoholu lub też
nie posiada wymaganych
dokumentów uprawniających do kierowania bądź
używania pojazdu. Może
także powstrzymać kierowcę od korzystania z pojazdu,
którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi
zagrażają bezpieczeństwu,
lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi
albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
a w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej,
gdy kierujący nie okaże
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za
to ubezpieczenie.

DALEJ
NIE POJEDZIESZ
W rezultacie przeprowadzonej kontroli drogowej może
dojść także do zatrzymania
dowodu rejestracyjnego pojazdu. Stanie się tak wtedy,
gdy policjant stwierdzi, że
pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu, narusza wymagania ochrony
środowiska czy też nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym
terminie lub termin badania nie został wyznaczony
prawidłowo, albo badanie
techniczne pojazdu zostało
dokonane przez jednostkę
do tego nieupoważnioną. Ponadto możemy zostać poproszeni o oddanie dowodu rejestracyjnego, gdy ten został
zniszczony w takim stopniu,
że jest nieczytelny lub też
został podrobiony, lub przerobiony, a także jeżeli dane
w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
W przypadku zatrzymania
dowodu rejestracyjnego po-

licjant wydaje kierowcy pokwitowanie, w którym może
zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni.
Kolejnym
dokumentem,
który może zostać nam
odebrany przez policję, jest
prawo jazdy. Podobnie jak
w przypadku dowodu rejestracyjnego, zostanie ono
zatrzymane, gdy zdaniem
kontrolującego
kierowca
znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do
alkoholu, a także gdy z uwagi na skalę jego zniszczenia
prawo jazdy jest nieczytelne,
zostało podrobione czy też
przerobione bądź upłynął
termin jego ważności.

MOŻE BYĆ
MANDAT
Jeżeli prowadząc pojazd
popełniliśmy
wykroczenie, funkcjonariusz będzie
również uprawniony do
nałożenia na nas grzywny

w drodze mandatu karnego.
Możemy jednak odmówić
przyjęcia mandatu, co będzie
skutkowało skierowaniem
do sądu wniosku o ukaranie.
Wówczas o tym, czy faktycznie dopuściliśmy się wykroczenia, rozstrzygnie sąd.
Podsumowując,
należy
stwierdzić, że policjantom
przyznano wiele kompetencji,
umożliwiających
im dokonywanie w trakcie
kontroli drogowych kompleksowej weryfikacji nie
tylko posiadanych przez nas,
podczas prowadzenia pojazdu dokumentów, ale i jego
stanu technicznego. Jest to
podyktowane koniecznością
zapewnienia jak największego bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dlatego też
wszyscy kierowcy, licząc się
z możliwością kontroli drogowej, winni zadbać o właściwe przygotowanie swych
samochodów do jazdy oraz
pamiętać o obowiązku posiadania przy sobie wymaganych dokumentów.

Autor prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego „VIS – LEGIS” Jacek Sznajder w Tarnowskich Górach przy ul.
Gliwickiej 35, e-mail: biuro@
vis-legis.pl, w ramach której
działa zespół radców prawnych specjalizujących się
w problematyce odszkodowawczej.
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TRAKTOREM (NIE
JAK ZDOBYĆ PRAWO JAZDY UMOŻLIWIAJĄCE KIEROWANIE CIĄGNIKIEM
Chcąc prowadzić ciągnik
rolniczy należy uzyskać
prawo jazdy kat. T. Podobnie jak w przypadku zdobywania uprawnień do
kierowania innymi pojazdami, trzeba wykazać się
wiedzą teoretyczną, a także
umiejętnościami praktycznymi. Zacząć jednak należy od wykonania badań
lekarskich oraz stworzenia
profilu kandydata na kierowcę.

WIEK
I BADANIE
Osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok
życia i dostała od rodziców
lub opiekunów zgodę na

ubieganie się o prawo jazdy
na traktor powinna podać
się diagnostyce medycznej,
aby otrzymać orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania tym pojazdem.
Następnym punktem jest
kontakt z urzędem administracji
samorządowej
(urząd miejski bądź starostwo powiatowe) wydającym prawa jazdy w celu
wygenerowania tzw. unikalnego numeru identyfikującego. Po spełnieniu
tych warunków można
przystąpić do kursu w dowolnie wybranym ośrodku szkolenia kierowców.
Zastąpić go mogą jednak

zajęcia w szkole np. rolniczej, jeśli obejmują one zagadnienia związane z przepisami ruchu i technikami
obsługi ciągników.

POCZĄTEK
EGZAMINU
Kolejny krok na drodze do
uzyskania prawa jazdy kat.
T to już egzamin państwowy. Najpierw kandydata
czekają testy teoretyczne.
Odpowiedzieć trzeba na 20
pytań ogólnych oraz 12 specjalistycznych. W czasie nie
dłuższym niż 25 minut uzyskać można maksymalnie
74 punkty, a do zaliczenia
egzaminu wystarczy ich 68.
Pozytywny finał oznacza

możliwość
przystąpienia
do egzaminu praktycznego,
który składa się z dwóch
części: placu manewrowego oraz jazdy w ruchu drogowym.
Z relacji osób przystępujących do sprawdzianów
wynika, że zdecydowanie
trudniejszą próbą jest pozytywne wykonanie zadań
w ruchu drogowym niż na
placu manewrowym, czyli
odwrotnie niż w przypadku najpopularniejszej kat.
B pozwalającej prowadzić
samochód osobowy. Wynika to zazwyczaj ze sporego
doświadczenia zdobytego
podczas prac polowych np.
w gospodarstwie rodziców,

gdzie sprzęganie traktora
z przyczepą czy wykonywanie skrętów nie przysparza
poważniejszych
problemów, a – z przyczyn oczywistych – brakuje wprawy
w samodzielnej jeździe po
śródmiejskich ulicach.

KOLEJNE
ZADANIA
Egzamin praktyczny rozpoczyna się od wykonania
kilku zadań właśnie na placu manewrowym. Zakres
dwóch z nich dobierany jest
losowo przez ośrodek egzaminowania przy użyciu
urządzenia komputerowego. Chodzi m.in. o sprawdzenie stanu technicznego

podstawowych elementów
pojazdów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
ruchu drogowego. W przypadku ciągnika rolniczego
z przyczepą ważne jest także sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym
przewodów hamulcowych
i elektrycznych), elementów przyczepy związanych
z jej załadunkiem, sposobu
zabezpieczenia
ładunku,
a następnie sprzęgnięcie
przyczepy z pojazdem silnikowym. Istotne jest też
skontrolowanie czy właściwie działa zewnętrzne
oświetlenie przyczepy. Na
placu manewrowym czekają też następujące za-
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TYLKO) W POLE
ROLNICZYM
dania: ruszanie z miejsca
oraz jazda pasem ruchu do
przodu i tyłu, parkowanie
skośne (wjazd przodem,
a wyjazd tyłem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd
tyłem, a wyjazd przodem
albo wjazd przodem, a wyjazd tyłem). Trzeba ponadto udowodnić posiadanie
umiejętności ruszania na
wzniesieniu.
– Przy manewrowaniu
należy pamiętać, że np. zatrzymanie pojazdu przed
końcem i początkiem pasa
ruchu oznacza w przypadku ciągników rolniczych
odległość nie większą niż 1
metr od linii ograniczającej
pas. Dopuszcza się jedno

CZYM MOŻNA KIEROWAĆ?
opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie
realizacji zadania, w celu
sprawdzenia prawidłowości jego wykonywania – informuje Zygmunt Szywacz,
egzaminator nadzorujący
z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach.
Pomyślny finał zmagań
na placu manewrowym
pozwala przejść do sprawdzianu w ruchu drogowym.

UWAŻAJ
NA KRAWĘŻNIK!
Kandydat pod okiem egzaminatora, przebywającego w kabinie ciągnika
rolniczego, musi przez co

najmniej 25 minut popisać
się zgodnym z przepisami
i stosownym do warunków ruchu prowadzeniem
traktora. Dotyczy to również jazdy ulicami dwujezdniowymi, gdzie łatwo
np. o nieprawidłową ocenę
prędkości. Kierujący traktorem z przyczepą nie może
doprowadzić do powstania zagrożenia dla innych
pojazdów. Istotne jest też
pokonywanie skrzyżowań,
a szczególnie świadomość
zasad ustępowania pierwszeństwa przejazdu. Na zaliczenie egzaminu wpływa
także odpowiednie wykonywanie skrętów i właściwe sygnalizowanie takiego

zamiaru za pomocą kierunkowskazów.
Ze względu na duże gabaryty zespołu pojazdów, uważać ponadto należy, aby np.
nie wjeżdżać na chodnik.
Po powrocie do ośrodka egzamin kończy rozprzężenie
ciągnika rolniczego i przyczepy. Pozytywny wynik
sprawdzianów umożliwia
uzyskanie prawa jazdy kat.
T. Zdaniem egzaminatorów
dobrze jest jednak nadal
doskonalić swoje umiejętności. Prowadzenie ciągnika z dwoma przyczepami
po nierzadko grząskiej lub
nierównej
nawierzchni
bywa bowiem poważnym
wyzwaniem.
KRA

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania:
•C
 iągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
•Z
 espołem pojazdów złożonym z ciągnika rolnicze-

go z przyczepą (lub dwiema przyczepami) albo pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
•P
 ojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii
AM, czyli motorowerem oraz czterokołowcem
lekkim.

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
Za I półrocze 2017 roku statystyki zdawalności na
egzaminach praktycznych kształtują się dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kat. T na poziomie
ponad 55 %. W roku 2016 podczas sprawdzianu
praktycznego pozytywny wynik uzyskiwał średnio co drugi zdający.
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INŻYNIERIA DROGOWA
WSPOMAGA BEZPIECZEŃSTWO
NIEKTÓRZY KIEROWCY WYSYŁAJĄ NA POLICJĘ MAILE KRYTYKUJĄCE BUDOWĘ NOWOCZESNYCH
PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

DOBRA
RAD
ZAMIAS A
T…
MANDA
TU

Mówi komisarz

Piotr Kraj,

naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach

Dwa pasy ruchu w każdą
stronę zachęcają do szybkiej jazdy DK 88 między
Gliwicami a Bytomiem.
Niezła nawierzchnia i sielskie widoki na okoliczne
pola sprawiały, że kierowcy zwykle mocniej dociskali pedał gazu. Przez
lata dochodziło tam do poważnych wypadków. Nie
inaczej było w roku 2015,
gdy jeden z kierowców nagle postanowił zawrócić,
lekceważąc podwójną linię ciągłą. Niestety doszło
wówczas do zderzenia, któ-

rego finałem była śmierć
mężczyzny. Tego samego
tygodnia 55-letni prowadzący, z nieznanych do
dzisiaj przyczyn, wjechał
na przeciwny pas ruchu.
Nagły manewr zawracania
kierowcy również stanowił
powód tragicznego wypadku.

SEPARATORY
ZAMIAST OFIAR
Skrupulatnie analizujemy
okoliczności każdego zdarzenia drogowego. Dwa
śmiertelne wypadki w tym

samym rejonie wymagały
stanowczej reakcji. Wiedzieliśmy, że w sąsiednim
Zabrzu, na DK 88 kilka lat
wcześniej
zamontowano
separatory,
oddzielające
pasy ruchu w przeciwnych
kierunkach. Zdaniem zabrzańskich
policjantów
rozwiązanie to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa.
Wystąpiliśmy
więc do gliwickiego zarządu dróg miejskich, aby rozważyli możliwość zainstalowania barier lub właśnie
separatorów.
Nasz wniosek spotkał się
z przychylnym przyjęciem
i we wrześniu 2015 roku
zamontowane zostały separatory. Od tego czasu nie
wydarzył się w miejscu,
gdzie rozdzielono pasy ruchu ani jeden śmiertelny
wypadek, a wcześniej co
roku kilka osób traciło tam
życie. Notujemy oczywiście
kolizje, lecz trwałe rozgraniczenie jezdni w przeciwnych kierunkach sprawia,

że kierowcy instynktownie
zwalniają, rzadziej decydują się na wykonywanie
manewru
wyprzedzania
i zwiększają skupienie na
prowadzeniu samochodu.
Separatory praktycznie eliminują też próby zawracania. Tym samym wydatnie
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Podobną funkcję wypełniają
tzw. azyle dla pieszych.

WYSPY
I LATARNIE
Azylem nazywamy wysepkę wybudowaną na drodze,
która umożliwia osobom
pieszym
przechodzenie
przez jezdnię etapami. Człowiek idący oznakowanym
przejściem łatwiej orientuje się wówczas w sytuacji
panującej na ulicy, gdyż
musi obserwować jedną
tylko stronę, upewniając
się czy nie nadjeżdża pojazd. Doprowadziliśmy do
upowszechnienia tego typu
rozwiązań inżynieryjnych

w Gliwicach, m.in. wzdłuż
ulicy Toszeckiej, Dąbrowskiego czy Czajki. Budowa
wysepek związania jest także z inwestycjami w latarnie
uliczne. Dążymy bowiem do
odpowiedniego doświetlenia przejść dla pieszych.
Kolejnym,
technicznym
środkiem ograniczającym
liczbę wypadków w rejonie
przejść dla pieszych są tzw.
kocie oczka, czyli punktowe oświetlenie LED o instalację których zabiegamy
w Gliwicach wzorem miast
ościennych, gdzie znakomicie przyczyniły się do
poprawy bezpieczeństwa
pieszych. Egzamin zdały
również linie akustyczne wokół newralgicznych
skrzyżowań. Wykonywane są w sposób powodujący wytworzenie przez
samochód najeżdżający na
oznakowanie efektu dźwiękowego, mającego zwrócić
uwagę prowadzącego. Dzięki temu wymuszają wzrost
poziomu koncentracji.

AUTA ZWALNIAJĄ
Kierowcy jednak nie zawsze
chętnie godzą się na rozwiązania uspokajające ruch
drogowy. Tworzeniu azylów
bardzo często towarzyszą
głosy krytyczne. Pod nasz
adres poczty elektronicznej
otrzymujemy
wiadomości od zmotoryzowanych
wyrażających dezaprobatę
wobec stosowania takich
środków
prewencyjnych.
Staramy się więc tłumaczyć,
że azyl zawężając drogę powoduje jednak pozytywne
zachowanie
kierowców,
którzy w śródmieściu lub na
osiedlach mieszkaniowych
ściągają nogę z gazu. Konstrukcje te faktycznie doprowadziły do zmniejszenia
liczby poważnych wypadków z udziałem pieszych,
będących – przypomnijmy
– niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, co
naraża ich na najgroźniejsze
konsekwencje w przypadku
potrącenia.
Notował: KRA
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SPRAWDŹ SWOJĄ
WIEDZĘ
Znak ten nakazuje jechać
z prędkością minimalną
wskazaną na znaku, chyba
że warunki drogowe na to
nie pozwalają.

TAK

NIE

Odpowiedź: TAK
Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza, że kierujący, przy
zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością
nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na
godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo
wymagają zmniejszenia prędkości.

Kierujący, widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, jeżeli wymaga tego
sytuacja, zobowiązany jest
zjechać na pobocze.

TAK

NIE

W TROSCE
O UCZNIÓW

NAWET NIEWIELKI ELEMENT ODBLASKOWY SPRAWI,
ŻE PIESZY BĘDZIE Z DALEKA WIDOCZNY…
Nie tylko podczas inauguracji roku szkolnego wokół
placówek oświatowych kierowcy spodziewać się mogą
zwiększonej liczby kontroli
drogowych mających na
celu wzrost bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. W Katowicach funkcjonariusze
niezależnie od sprawdzania
prędkości oraz egzekwowania jazdy zgodnej z przepisami kodeksu drogowego
wzięli pod lupę również
sposób parkowania.

POSTÓJ
POD NADZOREM

Odpowiedź: TAK
Zgodnie z Art. 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2017r., poz. 128), uczestnik ruchu znajdujący się na
drodze jest obowiązany ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
Należy również pamiętać, że zabrania się wyprzedzania
pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Czy kierujący wyprzedzanym pojazdem może
zwiększyć prędkość?

TAK

NIE

Odpowiedz: NIE
Zgodnie z Art. 24 ust. 6 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128), kierującemu pojazdem
wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania
i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym
lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak
najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.
Wyprzedzania na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej jest manewrem trudnym i niebezpiecznym.
Dlatego też, należy pamiętać, że kierujący pojazdem jest
obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną
ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być
mniejszy niż 1 m.
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– Troska o najmłodszych
mieszkańców naszego miasta została rozbudowana
o akcję ujawniania przypadków niewłaściwego parkowania w okolicach szkół
oraz centrum naszego miasta. Katowiccy policjanci
szczególną uwagę zwracają
na pozostawianie pojazdów
na drogach rowerowych,
chodnikach, przejściach dla
pieszych, przystankach oraz
skrzyżowaniach – informuje
sierżant Klaudia Jaskólska
z Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach.
Katowiccy policjanci dbając o bezpieczeństwo przechodniów oraz reagując na
zgłoszenia
mieszkańców
przeprowadzili
ostatnio
akcję mającą na celu eliminowanie nieprawidłowego
parkowania. Pozostawianie
pojazdów na przejściach dla
pieszych, skrzyżowaniach,
przystankach, chodnikach
czy drogach rowerowych
pogarsza bowiem poziom
bezpieczeństwa
pieszych
czy rowerzystów.
Wychodzenie na jezdnię
zza zaparkowanego samochodu bądź wykonywanie
manewru omijania auta na
drodze rowerowej stwarzają poważne zagrożenie.

Zmniejszą też poczucie bezpieczeństwa wśród innych
uczestników ruchu drogowego. Stróże prawa dokumentowali więc niewłaściwe zachowania kierowców,
a następnie wzywali właścicieli pojazdów, którzy
musieli liczyć się z grzywną.
Warto pamiętać, że mandaty za takie wykroczenie
mogą wynosić od 100 do nawet 300 zł.
– Mamy nadzieję, że działania katowickich policjantów wobec osób łamiących
przepisy dotyczące zatrzymywania się i postoju
wpłyną na bezpieczeństwo
wszystkich
uczestników
ruchu drogowego, a negatywne
przyzwyczajenia
kierowców z czasem znikną
– dodaje sierżant Klaudia
Jaskólska.

CO DZIECKO
WIEDZIEĆ
POWINNO?
Katowiccy policjanci zwracają też uwagę, aby rodzice
zadbali o edukację pociech
w zakresie podstawowych
zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Pamiętać trzeba m.in. o:
• Przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego
wyznaczonych, tj. przejściach dla pieszych, kładkach, przejściach podziemnych.
•
Zakazie wchodzenia na
jezdnię
bezpośrednio
przed jadący pojazd lub
spoza pojazdu, innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
• Zakazie
przechodzenia
przez jezdnię w miejscu
o ograniczonej widoczności drogi.
• Zakazie przebiegania przez
jezdnię.
• Zakazie chodzenia po torowisku.

•
Zakazie wchodzenia na
torowisko gdy zapory lub
półzapory są opuszczone,
a także gdy ich opuszczanie zostało rozpoczęte.
• Zakazie
przechodzenia
przez jezdnie w miejscu
gdzie jezdnię od chodnika
dzieli urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda, np.
barierki.

MODA
NA ODBLASKI
Szybciej zapadający zmrok
znacznie pogarsza widoczność na drodze. Dlatego
bardzo ważną kwestią jest
noszenie odblasków.
– Nawet niewielki element
odblaskowy sprawi, że pieszy będzie z daleka widocz-

ny, dzięki czemu kierowca
odpowiednio wcześniej będzie mógł zareagować. Przypominamy, że prawidłowo
noszone odblaski powinny
być umieszczone na przedniej i tylnej części ubrania,
w sposób pozwalający na
dostrzeżenie ich w światłach
kierujących nadjeżdżających
z obu kierunków – zaznacza
starszy aspirant JACEK PROKOP z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach.
Z elementów odblaskowych
powinno korzystać każde
dziecko poruszające się po
drodze, niezależnie od tego,
którą częścią drogi się porusza – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią.DK

LEKARSTWO
NA LENISTWO
TOMASZ PELC
ze Stowarzyszenia
Rowerowe Katowice
Działania katowickiej policji
w zakresie uporządkowania
parkowania w mieście bardzo
mnie ucieszyły. Jako kierowca,
rowerzysta i pieszy codziennie
widzę wiele źle zaparkowanych
pojazdów. Rozumiem kłopoty ze
znalezieniem miejsc parkingowych, pośpiech czy nawet
lenistwo, ale jeśli to naraża bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, to reakcja funkcjonariuszy jest w pełni
uzasadniona.
Dobrze, że policja zdecydowała się na prowadzenie akcji
w pobliżu szkół. Wyobraźmy sobie dzieci wchodzące na
jezdnię, czy przejście dla pieszych zza zaparkowanych źle
samochodów wprost pod jadące pojazdy… Łatwo wtedy
może dojść do tragedii. Uważam więc, że wtakich miejscach
odholowywanie pojazdów zamiast zakładania blokad czy
„tylko” nakładania mandatów jest w pełni uzasadnione.
Nierzadko dla kierowcy, który będzie musiał pofatygować
się po odbiór samochodu, jego brak choćby przez kilka godzin, jest – jak myślę – bardziej dotkliwszą karą niż sankcja
finansowa. Głębiej też zapada w pamięć.
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PARADA KLASYKÓW
SYMULATOR POŚLIZGÓW UDOSTĘPNIONY PRZEZ WORD ZAPEWNIAŁ WIDOWISKOWE I POUCZAJĄCE
LEKCJE BEZPIECZEŃSTWA

XIV edycja Parady Pojazdów Zabytkowych odbyła
się na początku września
w Bytomiu, Radzionkowie
oraz Piekarach Śląskich. Zaprezentowano przeszło sto
pojazdów dokumentujących
historię rodzimego i światowego przemysłu motoryzacyjnego. Wśród przedstawianych eksponatów były
zarówno rowery, motocykle, samochody osobowe jak
też furgonetki i ciężarówki.
Patronem imprezy był katowicki Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego.

ZACHWYT
CZY NOSTALGIA?
9 września przed południem
na ulicach Bytomia na własne oczy można było zobaczyć auta, które niegdyś
niepodzielnie królowały na

polskich szosach, a obecnie
wywołują zdumienie laików
lub zainteresowanie koneserów. Nie brakowało też
wyjątkowych okazów, które do dziś zachwycają bądź
zaskakują. Uwagę najmłodszych zwracał m.in. amerykański radiowóz z 1989
roku. Właściciel mówił, że
jego Mercury przypłynął
z USA do Anglii, a stamtąd
został sprowadzony do Polski. Nostalgię dojrzalszych
miłośników
motoryzacji
wzbudzał oryginalny Fiat
126 p. z roku 1979. Na szybie
miał nawet naklejkę z zielonym liściem początkującego
kierowcy. W dalszej części
Parady kolumna pojazdów
przemieściła się do Radzionkowa.
Wielu chętnych mogło
skorzystać z propozycji

kontrolowanej lekcji bezpieczeństwa
oferowanej
przez WORD. Do dyspozycji osób goszczących na paradzie był bowiem symulator poślizgów. Umożliwia
on trening prowadzenia
pojazdu w poślizgu kontrolowanym. Lekcja taka pozwala nabyć umiejętność
panowania nad pojazdem
w sytuacjach nadzwyczajnych i zdolność radzenia
sobie w chwilach, gdy od
pewności i szybkości decyzji podjętej przez kierowcę
zależy prawdopodobieństwo uniknięcia wypadku.
Symulator
wykorzystuje
urządzenie zamontowane
na tylnej osi samochodu
marki Fiat, które powoduje
zaburzenia przyczepności.
Ćwiczenie
wychodzenia
z poślizgu jest widowisko-

we, a zarazem bezpieczne
i pouczające.

WIELE
ATRAKCJI
Pasjonatów militariów fascynowały pojazdy wojskowe, których reprezentacja

wzbogaciła różnorodność
prezentowanych okazów.
Oprócz atrakcji motoryzacyjnych w trakcie imprezy
zorganizowano
również
pokazy ratownictwa drogowego Straży Pożarnej.
Chętni mogli oddać krew

w mobilnych punktach Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Podczas finału na Kopcu
Wyzwolenia w Piekarach
Śląskich odbyły się ponadto
koncerty zespołów muzycznych. 
DJJ

