
SEKUNDA 
NIEUWAGI
Zatrzymani przez policję 
kierowcy mieli do wyboru 
5 zadań. Los decydował co 
trzeba było zrobić, aby unik-
nąć mandatu. Nietypowa 
akcja katowickich stróżów 
prawa miała oddziaływać  
na wyobraźnię  
i uzmysławiać kon-
sekwencje brawury. 

PORADNIK WORD
Liście na wilgotnej jezdni, 
zalane po deszczu nierów-
ności drogi czy oblodzona 
nawierzchnia łatwo mogą 
przyczynić się do kolizji 
lub wypadku. O kulisach 
prowadzenia pojazdu  
w niesprzyjających wa-
runkach piszemy 
w tekście „Pułapki 
pogody”. 

ZARZĄDCA 
ODPOWIEDZIALNY
W jaki sposób i wobec kogo 
można do chodzić swoich 
praw w przypadku uszko-
dzenia samochodu, którym 
wjechaliśmy w uliczną dziu-
rę? Mec. Jacek Sznajder radzi 
co należy zrobić, aby podjąć 
próbę uzyskania 
odszkodowania  
od zarządcy drogi.
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BEZPIECZNA       JAZDA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM  

Z REDAKCJĄ SKONTAKTOWALI SIĘ OBURZENI RODZICE MŁODEGO 
CZŁOWIEKA, KTÓRY MIAŁ BEZ PROBLEMU ZDAĆ EGZAMIN SAMOCHODEM 

ZE SZKOŁY NAUKI JAZDY…

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ 

NIŻ PODANA NA ZNAKU.

AUTO DO WYNAJĘCIA

Precyzyjne przepisy 
dotyczące oznako-
wania samocho-
dów używanych 
do nauki jazdy obo-
wiązywały w  Pol-
sce już przed II wojną 
światową. Na mocy „Roz-
porządzenia Ministra Ko-
munikacji i Ministra Spraw 
Wewnętrznych w  po-
rozumieniu z  Ministrem 
Spraw Wojskowych z  dnia 
15 stycznia 1933 r. o  ruchu 
pojazdów mechanicznych 
na drogach publicznych” 
(Dz. U z 1933 roku, nr 9, poz. 
55) auta wykorzystywa-
ne przez kursantów miały 
być wyposażone w okrągłe 
tarcze informujące, że za 
kierownicą siedzi osoba do-
piero zdobywająca wiedzę 
i umiejętności. Tarcz mogły 
być zastąpione trwałym 
oznakowaniem, jeśli pojazd 
był przeznaczony tylko do 
nauki jazdy.
Art. 21 (1) Pojazdy mecha-
niczne prowadzone przez 
uczących się jazdy powin-
ny być w  czasie jazdy za-
opatrzone z  przodu i  z  tyłu 
w  okrągły tarcze, niezasła-
niające znaków rejestracyj-

nych, o średnicy 30 
cm z wypisanymi 
słowami „NA-
UKA JAZDY” 
na ciemno-błę-

kitnym tle, białe-
mi literami, w  dwa 

rzędy, w  prostych liniach. 
Litery powinny być dru-
kowane, nie fantazyjne, 
o  szerokości 35 mm, wyso-
kości 50 mm, grubości kre-
ski 8 mm, odległość między 
rzędami powinna wynosić 
40 mm. Jeżeli konstrukcja 
pojazdu utrudnia umiesz-
czenie dwóch takich tarcz 
można umieścić jedną tar-
czę z napisami widocznemi 
z  przodu i  z  tyłu. Również 
może być w  tych przypad-
kach zmniejszona średnica 
tarcz, nie więcej jednak niż 
do 20 cm z  odpowiedniem 
zmniejszeniem napisu.
(2) Z tyłu pojazdów mecha-
nicznych używanych tylko 
do nauki jazdy, umiesz-
czanie tablic z  napisem 
„NAUKA JAZDY”, może 
być zastąpione przez odpo-
wiednie namalowanie.
Cytowane rozporządzenie 
zostało uchylone w  1938 
roku.

Szkolenie 
kierowców 

84 lata temu
LEKCJA HISTORII

Z naszą redakcją skontakto-
wali się zdenerwowani rodzi-
ce kursanta. Mówili, że miał 
zdawać egzamin samocho-
dem służącym do nauki jazdy, 
ale po zapłaceniu dodatkowej 
opłaty za tę usługę, dostał jed-
nak inny wóz niż ten, do któ-
rego się przyzwyczaił. Jakie 
były przyczyny tej sytuacji?
Najpierw chciałbym się z Pań-
stwem podzielić spostrzeże-
niami dotyczącymi pewnego 
zjawiska pojawiającego się 
w  egzaminowaniu, które na-
szym zdaniem może być, pod-
kreślam - może być - nakiero-
wane na samego zdającego, 
czego efektem jest to, iż rodzi-
ce, bo to oni głównie są spon-
sorami dla swoich dzieci, będą 
musieli zapłacić za kurs prawa 
jazdy ok 300-350 zł więcej. 
Moim zdaniem te pieniądze są 
wydawane niepotrzebnie i po-
staram się to wyjaśnić…

Ale można w  ogóle zdawać 
egzamin samochodem szkoły 
nauki jazdy?
Obecnie egzaminy na prawo 
jazdy kat AM, A1, A2, A, B 
i  B+E przeprowadzane są na 
pojazdach, które są w  dyspo-
zycji, a  w  zasadzie stanowią 
własność WORD Katowice. 

Pojazdy od nowości są własno-
ścią ośrodka i w dalszym ciągu 
są w  bardzo dobrym stanie 
technicznym, z  niewielkimi 
przebiegami, dobrze utrzyma-
ne – absolutnie pełnosprawne. 
W przypadku kat. B przystoso-
wane również do nagrywania 
przebiegu egzaminu z czterech 
kamer. Na tych samochodach 
nasi zdający prezentują swoje 
umiejętności w  trakcie egza-
minowania. Obecne przepisy 
regulujące proces egzamino-
wania dopuszczają jednak 
zdawanie egzaminu na te 
kategorie pojazdami Ośrodka 
Szkolenia Kierowców, który 
szkolił danego kursanta. Pod-
stawa prawna to art. 53 pkt 4a 
Ustawy o kierujących pojazda-
mi z dnia 5.01.2011 roku.

Czyli można wynająć samo-
chód ze szkoły nauki jazdy…
Analizując cytowany zapis, 
należy rozumieć, że zdający 
ma wybór: albo w ramach tzw. 
opłaty egzaminacyjnej będzie 
zdawał egzamin praktyczny 
pojazdem WORD, albo może 
skorzystać z powyższego zapi-
su i zdawać egzamin pojazdem 
OSK, którym kończył szkole-
nie. Zwykle zdający ulegają 
sugestiom, że egzamin będzie 
zdawał na tym pojeździe, któ-
rym był szkolony. Praktyka 
jest zgoła odmienna.

A  więc potem okazuje się, że 
egzaminowany zamiast sa-
mochodu, na którym się szko-
lił dostaje inne auto?
Obserwujemy, że nagminną 
praktyką stał się „dyżurny” 
pojazd jednostki szkolącej pod-
stawiany do WORD-u. Pojazd 
ten jest wykluczony z procesu 
szkolenia, a  wykorzystywany 
wyłącznie do przeprowadza-
nia egzaminów. Za to rozwią-
zanie rzeczywiście pobierana 
jest dodatkowa opłata sięgają-
ca nawet 350 złotych. Zdający 
po egzaminie wyrażają nie-

zadowolenie, z tego, że jeździli 
pojazdem, na którym nie byli 
szkoleni i którego de facto nie 
znają, a cel nie został osiągnię-
ty bo egzamin nie jest zdany 
a  w  kieszeni rodzica powstał 
dodatkowy koszt za wynajem 
tego samochodu.

To dlaczego w  takim razie 
znajdują się chętni do wyrzu-
cania pieniędzy?
Zdający w  rozmowach z  eg-
zaminatorem mówią, iż de-
cydując się na pojazd OSK 
byli uprzedzani, iż pojazdy 
w  WORD mają inaczej wyre-
gulowane sprzęgła. Tak, aby 
celowo utrudnić operowanie 
tym mechanizmem. Albo 
inaczej wyregulowane wolne 
obroty - tak, aby silnik przy 
minimalnym błędzie zadła-
wiał się. Słyszeli też o  innych 
usterkach technicznych, które 
mogą utrudniać życie zdające-
mu.
A tak jest faktycznie?
Informuję wszystkich tych, 
którzy tego typu niepraw-
dziwe wiadomości rozpo-
wszechniają, że jesteśmy 
skłonni poddać każdy pojazd 
egzaminacyjny badaniu tech-
nicznemu w  stacji diagno-
stycznej, oczywiście na koszt 
osoby składającej zastrzeżenia. 
Gwarantuję, że koszty zostaną 
zwrócone, o  ile badanie tech-
niczne wykaże niesprawność 
pojazdu egzaminacyjnego.

Dlaczego więc kursanci są 
wprowadzanie w błąd?
Reasumując należy pokusić się 
o wnioski, a nie jest tajemnicą, 
że zwykle chodzi o  pieniądze. 
Zróbmy taki prosty bilans: 
kto poniósł finansowa stratę 
na podstawianiu wynajętego 
auta? WORD – nie, OSK – nie, 
ale zdający – tak, bowiem do-
datkowo zapłacił ok, 300-350 
zł. Kto odniósł zysk wyrażony 
w pieniądzach? WORD – Nie, 
zdający – nie, ale OSK- tak, 

ponieważ pobrał dodatkowo 
opłatę, oczywiście poza kosz-
tem samego kursu na prawo 
jazdy.

A jaki jest stan techniczny sa-
mochodów szkół nauki jazdy?
W  tej kwestii nie chciałbym 
formułować jednoznacznych 
opinii, ponieważ nie jest możli-
we wydanie wiarygodnej oce-
ny bez przeprowadzenia spe-
cjalistycznych badań. Mamy 
jednak udokumentowane 
przypadki pojazdów mających 
bardzo wyeksploatowane 
ogumienie, niesprawne urzą-
dzenia nagrywające albo brak 
aktualnego ubezpieczenia OC.

Przecież nie można zdawać 
egzaminu, jeśli kamera jest 
zepsuta…
Faktycznie dla egzaminowa-
nego problemem tak napraw-
dę są niesprawne urządzenia 
nagrywające. Przepisy okre-
ślają jednoznacznie, że w  ta-
kim przypadku egzamin nale-
ży powtórzyć, co w oczywisty 
sposób jest dla zdającego dość 
traumatycznym przeżyciem, 
zwłaszcza gdy wypełnił 
wszystkie wymogi egzamina-
cyjne i  gdyby nie brak zapisu 
video, prawdopodobnie otrzy-
małby ocenę pozytywną.

Tak więc Pana zdaniem lepiej 
wydać pieniądze na dodatko-
we jazdy podnoszące poziom 
wiedzy i  umiejętności niż 
opłacenie kosztów podstawia-
nia samochodu na egzamin?
Pozwolę sobie wyrazić oso-
bisty pogląd, iż nie do końca 
rozumiem naszych młodych 
zdających i  ich rodziców.  De-
cydują się na rozwiązania 
droższe zamiast pozostać przy 
pojeździe egzaminacyjnym 
sprawnym technicznym i czy-
stym, a  co najważniejsze bez 
ponoszenia dodatkowych kil-
kusetzłotowych opłat.

Rozmawiał: KRA

Rozmowa z 
Januszem 
Kuwakiem, 
zastępcą dyrektora 
WORD Katowice



Równie nieoczekiwanym jak 
nieprzyjemnym i  kosztow-
nym finałem podróży może 
być uszkodzenie samochodu 
wynikające ze złego stanu na-
wierzchni. W jaki sposób i wo-
bec kogo można wówczas do-
chodzić swoich praw? Przede 
wszystkim należy ustalić kto 
zarządza drogą, na której za-
istniało feralne zdarzenie. 
A  następnie, aby pociągnąć 
zarządcę drogi do odpowie-
dzialności należy wykazać 
trzy podstawowe przesłanki, 
które muszą nastąpić łącznie. 
Po pierwsze – wystąpienie 
zdarzenia zawinionego przez 
zarządcę drogi, czyli np. zanie-
chanie naprawienia dziury 
w drodze. Po drugie powstanie 
uszczerbku u  poszkodowa-
nego, a  więc np. uszkodzenie 
samochodu na skutek wjecha-
nia w dziurę znajdującą się na 
drodze. I  wreszcie istotne jest 
wystąpienie związku przy-
czynowego pomiędzy zda-
rzeniem zawinionym przez 
zarządcę, a uszczerbkiem oso-
by trzeciej, w  tym przypad-
ku uszkodzenie samochodu 
w  wyniku wjechania w  dziu-
rę znajdującą się na drodze. 
Oczywiście ciężar wykazania 
tych przesłanek spoczywa na 
poszkodowanym, który chce 
dochodzić odszkodowania.

KATEGORIE DRÓG
Warto w  tym miejscu przy-
pomnieć jaka jest sytuacja 
prawna dróg publicznych 
w  Polsce. Z  punktu widzenia 
przepisów prawa dzielą się na 
cztery główne kategorie. Są to 
odpowiednio drogi: krajowe – 
należące do Skarbu Państwa, 
wojewódzkie – należące do 
samorządu danego wojewódz-
twa, powiatowe – należące do 
samorządu danego powiatu 
oraz gminne – należące do sa-
morządu danej gminy. Ulice 
leżące w ciągu tych dróg nale-

żą do tej samej kategorii co i te 
drogi.
Do dróg krajowych zalicza się: 
autostrady i drogi ekspresowe 
oraz drogi leżące w ich ciągach 
do czasu wybudowania au-
tostrad i  dróg ekspresowych; 
drogi międzynarodowe; drogi 
stanowiące inne połączenia 
zapewniające spójność sieci 
dróg krajowych; drogi dojaz-
dowe do ogólnodostępnych 
przejść granicznych obsługują-
cych ruch osobowy i  towaro-
wy bez ograniczeń ciężaru cał-
kowitego pojazdów (zespołu 
pojazdów) lub wyłącznie ruch 
towarowy bez ograniczeń 
ciężaru całkowitego pojaz-
dów (zespołu pojazdów); drogi 
alternatywne dla autostrad 
płatnych; drogi stanowiące 
ciągi obwodnicowe dużych 
aglomeracji miejskich; drogi 
o znaczeniu obronnym.
Z kolei do dróg wojewódzkich 
zalicza się drogi inne niż kra-
jowe, stanowiące połączenia 
między miastami, mające 
znaczenie dla województwa, 
i drogi o znaczeniu obronnym 
niezaliczone do dróg krajo-
wych. Natomiast do dróg po-
wiatowych zalicza się drogi 
inne niż krajowe i wojewódz-

kie, stanowiące połączenia 
miast będących siedzibami 
powiatów z  siedzibami gmin 
i  siedzib gmin między sobą. 
I  wreszcie do dróg gminnych 
zalicza się drogi o  znaczeniu 
lokalnym niezaliczone do in-
nych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg słu-
żących miejscowym potrze-
bom, z wyłączeniem dróg we-
wnętrznych.

KIM JEST 
ZARZĄDCA?
Każda z  wymienionych kate-
gorii dróg musi mieć swoje-
go zarządcę. Zarządcą danej 
drogi jest organ administracji 
rządowej lub jednostki sa-
morządu terytorialnego, do 
którego właściwości należą 
sprawy z zakresu planowania, 
budowy, przebudowy, remon-
tu, utrzymania i ochrony dróg.
Zarządcami, co do zasady są 
dla dróg: krajowych - General-
ny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad. Dla wojewódzkich 
- zarząd województwa; a  dla 
powiatowych - zarząd powia-
tu. Zarządcą dróg gminnych 
jest wójt, co zgodnie z ustawą 
o  samorządzie terytorialnym 
oznacza - w  zależności od ro-

dzaju gminy - także burmi-
strza lub prezydenta miasta.

PRZEGLĄD 
OBOWIĄZKÓW
Do zarządcy drogi należy 
w szczególności:
1 opracowywanie projektów 
planów rozwoju sieci drogo-
wej oraz bieżące informowa-
nie o  tych planach organów 
właściwych do sporządzania 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go;
2 opracowywanie projektów 
planów finansowania budo-
wy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i  ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów in-
żynierskich;
3 pełnienie funkcji inwestora;
4 utrzymanie nawierzchni 
drogi, chodników, drogowych 
obiektów inżynierskich, urzą-
dzeń zabezpieczających ruch 
i innych urządzeń związanych 
z drogą, 
5 realizacja zadań w  zakresie 
inżynierii ruchu;
6 przygotowanie infrastruk-
tury drogowej dla potrzeb 
obronnych oraz wykonywa-
nie innych zadań na rzecz 
obronności kraju;

7 koordynacja robót w  pasie 
drogowym;
8 wydawanie zezwoleń na za-
jęcie pasa drogowego i  zjazdy 
z  dróg oraz pobieranie opłat 
i kar pieniężnych;
9 prowadzenie ewidencji dróg, 
obiektów mostowych, tune-
li, przepustów i  promów oraz 
udostępnianie ich na żądanie 
uprawnionym organom;
10 sporządzanie informacji 
o  drogach publicznych oraz 
przekazywanie ich General-
nemu Dyrektorowi Dróg Kra-
jowych i Autostrad;
11 przeprowadzanie okre-
sowych kontroli stanu dróg 
i  drogowych obiektów in-
żynierskich oraz przepraw 
promowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu 
na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w  tym weryfika-
cję cech i  wskazanie usterek, 
które wymagają prac konser-
wacyjnych lub naprawczych 
ze względu na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego;
12 badanie wpływu robót dro-
gowych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego;
13 wykonywanie robót inter-
wencyjnych, robót utrzyma-
niowych i zabezpieczających;
14 przeciwdziałanie niszczeniu 
dróg przez ich użytkowników;
15 przeciwdziałanie nieko-
rzystnym przeobrażeniom 
środowiska mogącym po-
wstać lub powstającym w na-
stępstwie budowy lub utrzy-
mania dróg;
16 wprowadzanie ograniczeń 
lub zamykanie dróg i  drogo-
wych obiektów inżynierskich 
dla ruchu oraz wyznaczanie 
objazdów drogami różnej ka-
tegorii, gdy występuje bez-
pośrednie zagrożenie bezpie-
czeństwa osób lub mienia;
17 dokonywanie okresowych 
pomiarów ruchu drogowego;
18 utrzymywanie zieleni 
przydrożnej, w  tym sadzenie 

i  usuwanie drzew oraz krze-
wów;
19 nabywanie nieruchomości 
pod pasy drogowe dróg pu-
blicznych i  gospodarowanie 
nimi w  ramach posiadanego 
prawa do tych nieruchomości 
i  na inne potrzeby zarządza-
nia drogami i gospodarowanie 
nimi w  ramach posiadanego 
do nich prawa;
20 zarządzanie i  utrzymywa-
nie kanałów technologicz-
nych i pobieranie opłat
21 zarządzanie bezpieczeń-
stwem dróg w  transeuropej-
skiej sieci drogowej.
Dokonane wyliczenie ma 
charakter przykładowy, ale 
jak nietrudno zauważyć, obo-
wiązki zarządcy drogi zmie-
rzają przede wszystkim do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu. Gdy nie wypełni on 
tych obowiązków lub wyko-
na je w  sposób niewłaściwy, 
a inna osoba poniesie w związ-
ku z tym szkodę, wówczas za-
rządca drogi zobowiązany do 
zapłaty określonego odszko-
dowania zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami.

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 specjalizu-
jących się w  problematyce od-
szkodowawczej.
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JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE OD ZARZĄDCY DROGI? RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER



4     NR 9  | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017  BEZPIECZNA JAZDA

Na czas doskonałej widocz-
ności i  suchych nawierzchni 
dróg, charakterystyczny dla 
warunków panujących wio-
sną czy latem, niestety bę-
dziemy musieli nieco pocze-
kać. Obecnie aura powoduje, 
że prowadzący muszą liczyć 
się z niespodziankami utrud-
niającymi, a także przedłuża-
jącymi jazdę.
– Nie tylko przy plano-
waniu dłuższych podróży 
warto wziąć pod uwagę 
skutki pogorszenia warun-
ków atmosferycznych. Do-
stosowaniu prędkości do 
specyfiki jazdy podczas 
opadów deszczu lub śniegu 
towarzyszyć musi wzrost 
koncentracji. W  2017 roku 
główne miejsce wśród przy-
czyn wypadków zajmuje 
nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu. Doświad-

czeni kierowcy powinni 
więc doceniać znaczenie 
przewidywania zachowań 
innych uczestników ru-
chu – stwierdza Zygmunt 
Szywacz, egzaminator nad-
zorujący z  Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Katowicach.

ŚLISKIE DROGI
Sygnałem zapowiadającym 
zbliżającą się zimę bywają 
kolejki przed serwisami sa-
mochodowymi, gdzie wymie-
niane są opony. Zazwyczaj 
pracownicy warsztatów pro-
fesjonalnie wykonują swoje 
obowiązki zgodnie z procedu-
rą obejmującą np. wyważenie 
kół i kontrolę ciśnienia w ogu-
mieniu. Niektórzy posiada-
cze aut we własnym zakresie 
przekładają jednak koła z opo-
nami letnimi na koła z  opo-

nami zimowymi. W  takim 
wypadku powinni pamiętać 
o ich wyważeniu. Lekceważąc 
tę czynność ryzykują cudzym 
i  własnym bezpieczeństwem 
poprzez pogorszenie sterow-
ności pojazdu oraz wydłużenie 
drogi hamowania. Narażają 
się też na dyskomfort polegają-
cy na drganiu kierownicy czy 
głośniejszej jeździe. Pracowni-
cy warsztatów dodają zwykle, 
że nieprawidłowe ułożenie 
felgi i  opony skutkuje szyb-
szym ich zużyciem. Na przy-
śpieszoną wymianę narażone 
są również części układu kie-
rowniczego oraz zawieszenia. 
Pamiętając o  wymianie opon, 
warto także skontrolować 
stan techniczny „zimowek”, 
ponieważ nazbyt płytki bież-
nik czy dostrzeżone pęknięcia 
osnowy są przeciwskazaniem 
do dalszej ich eksploatacji.

Przed sezonem zimowym 
dobrze jest wykonać prze-
gląd techniczny pojazdu. 
Sprawdzić należy szczególnie 
stan układu hamulcowego, 
oświetlenie samochodu czy 
rodzaj używanych płynów 
eksploatacyjnych. Obfite 
opady śniegu oznaczają ko-
nieczność oczyszczenia auta 
przed jazdą. Wydrapanie je-
dynie wąskiego paska na za-
marzniętej przedniej szybie 
świadczy o  skrajnym braku 
odpowiedzialności. Oblodzo-
na nawierzchnia wymusza 
dostosowanie sposobu jazdy 
do istniejących utrudnień. 
Przede wszystkim należy pro-
wadzić spokojnie, czyli łagod-
nie przyśpieszać i  zwalniać 
wystrzegając się wykony-
wania nagłych manewrów, 
które mogą zaskoczyć innych 
kierowców.

SZARO I  CIEMNO
Jesienią i  zimą szybciej zapa-
dający zmrok powoduje wiele 
negatywnych konsekwencji. 
Szczególnie na słabo oświetlo-
nych podmiejskich drogach 
uważać trzeba na pieszych, 
którzy nierzadko ignorują na-
kazy wynikające z  przepisów 
ruchu drogowego czy zdrowe-
go rozsądku. Idąc obok siebie, 
niewłaściwą stroną ulicy, po in-
terwencji policji, potrafią świa-
tełka odblaskowe wyciągnąć 
z… kieszeni. Szaruga powoduje, 
że przebieganie przez jezdnię, 
nagłe wkraczanie nawet na 
oznakowane przejście czy wy-
chodzenie zza zaparkowanych 
pojazdów staje się znacznie bar-
dziej niebezpieczne. Pojawiają-
ce się okresowo mgły stanowią 
kolejne zagrożenie.
– Światła przeciwmgłowe 
włącza się, gdy zmniejszona 

przejrzystość powietrza ogra-
nicza widoczność na odległość 
mniejszą niż 50 metrów. Wy-
jeżdżając ze strefy zamglenie 
nie można zapominać o  wy-
łączeniu tych świateł. W nor-
malnych warunkach oślepiają 
one innych kierowców. Policja 
może wówczas ukarać pro-
wadzącego – dodaje Zygmunt 
Szywacz.
Nadużywanie świateł prze-
ciwmgielnych utrudnia jazdę 
szczególnie podczas opadów 
deszczu. Przednie reflektory 
na mokrej nawierzchni da-
wać mogą efekt zaburzającej 
koncentrację plamy światła. 
Tylne natomiast zlewają się ze 
światłami stopu, ograniczając 
ich rozpoznawalność i męcząc 
wzrok jadących pojazdem za 
autem osoby „zapominalskiej”.
Zmotoryzowani z  praktyką 
wiedzą też, że podczas jaz-

PUŁAPKI POGODY
JESIENIĄ I  ZIMĄ AURA NIE ZAWSZE JEST SPRZYMIERZEŃCEM KIEROWCY
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dy we mgle należy wzmóc 
ostrożność i zredukować pręd-
kość, lecz unikać nadmier-
nego zwalniania lub wręcz 
zatrzymania na środku drogi. 
Samochód taki stanowi wów-
czas realne zagrożenie dla po-
zostałych kierujących. Bardzo 
ważne jest ponadto utrzymy-
wanie większej niż zwykle od-
ległości między wozami, aby 
dać sobie czas na skuteczne 
hamowanie. Wyprzedzanie 
w  takich warunkach powin-
no być decyzją gruntownie 
przemyślaną. Poza obszarem 
zabudowanym przepisy naka-
zują ostrzeganie innych pod-
czas wykonywania manewru 
wyprzedzania lub omijania 
krótkimi sygnałami dźwięko-
wymi.
Niedostateczna widoczność 
po zmroku to również dodat-
kowe wyzwanie w  związku 

z zachowaniem niektórych ro-
werzystów. Liczba użytkow-
ników jednośladów późna je-
sienią i zimą oczywiście spada, 
lecz zdarzają się cykliści nie 
zważający zarówno na porę 
roku jak też na posiadanie 
właściwego oświetlenia. 

KULTURA JAZDY
Doświadczeni kierowcy zwra-
cają uwagę nie tylko na sposób 
prowadzenia swojego samo-
chodu, ale także obserwują 
innych użytkowników drogi 
starając się przewidzieć ich 
zachowania. W sezonie jesien-
no-zimowym rozwaga nabie-
ra bowiem jeszcze większego 
znaczenia, gdyż obok konse-
kwencji cudzej lekkomyślno-
ści czy brawury zmagać się 
trzeba z  pułapkami zastawia-
nymi przez pogodę. Liście na 
wilgotnej jezdni, zalane po 

deszczu nierówności drogi 
czy oblodzona nawierzchnia 
łatwo mogą przyczynić się do 
kolizji lub wypadku. Dodatko-
wych problemów dostarczyć 
mogą osoby ignorujące zasady 
bezpiecznej jazdy poprzez np. 
niezachowanie odpowiedniej 
odległości między pojazda-
mi, przekraczanie prędkości, 
wymuszanie pierwszeństwa, 
pomijanie nakazu sygnalizo-
wania zamiaru wykonania 
manewru czy manewrowa-
nie w sposób gwałtowny. Naj-
lepszym, choć niestety zbyt 
rzadko spotykanym, rozwią-
zaniem jest przezorność po-
łączona z  kulturą jazdy. Zimą 
przydaje się również zdolność 
analizowania konsekwencji 
własnego zachowania, gdy np. 
pozostawimy wieczorem auto 
„na styk” na krętej i  wąskiej 
drodze, a po obfitych opadach 

śniegu rankiem okaże się, że 
pełni ono rolę uniemożliwiają-
cej przejazd barykady. Podob-
nie jest w  przypadku parko-
wania pod starymi drzewami. 
Spróchniały konar pod cięża-
rem śniegu może się złamać, 
a upadając szkodzić samochód.
– Pamiętajmy, że oblodzona 
nawierzchnia czy nawet błoto 
pośniegowe wpływają nie tyl-
ko na bezpieczeństwo i  kom-
fort jazdy, ale także na dłuższy 
niż latem czas pokonywania 
tych samych odległości. Le-
piej to uwzględnić i  wyjechać 
nieco wcześniej niż potem 
starać się nadrobić opóźnie-
nia. Z praktyki dodam jednak, 
że pogorszenie warunków 
atmosferycznych powoduje, 
że większość kierowców stara 
się prowadzić ostrożniej – pod-
sumowuje Zygmunt Szywacz.
 KRA

PORADNIKWORD

MGŁA – CO ROBIĆ?
Wjeżdżając w strefę silnego zamglenia, opadów 
atmosferycznych lub smogu, czyli generalnie 
zmniejszonej przejrzystości powietrza należy 
przede wszystkim:

•   Zachować szczególną ostrożność.

•   Dostosować prędkość do utrudnionych warunków.

•   Włączyć światłą przeciwmgłowe przednie.

•   Poza obszarem zabudowanym podczas mgły 

dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie 

wyprzedzania lub omijania.

•   Starać się utrzymywać bezpieczny odstęp od 

poprzedzającego pojazdu.

•   Włączyć tylne światła przeciwmgłowe, jeżeli 

zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza 

widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów.

PUŁAPKI POGODY
JESIENIĄ I  ZIMĄ AURA NIE ZAWSZE JEST SPRZYMIERZEŃCEM KIEROWCY
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Stereotypowa opinia, że 
pod wpływem narkoty-
ków samochody prowadzą 
młodzi ludzie wracający 
bezpośrednio z  nocnych 
imprez nie zawsze znaj-
duje potwierdzenie w  rze-
czywistości. Niedawno gli-
wicka policja zatrzymała 
bowiem zawodowego kie-
rowcę ciężarówki, który 
podczas długiej trasy zaży-

wał substancje odurzają-
ce. Parę dni później udało 
się ujawnić kolejny przy-
padek prowadzenia po 
narkotykach. Tym razem 
był to stateczny człowiek, 
który nie krył zdziwienia 
wynikami testu. Twier-
dził jednocześnie, że fak-
tycznie przyjął narkotyk, 
lecz… jakieś dwa tygodnie 
przed naszą kontrolą.

UPRAWNIENIA 
POLICJI
Zgodnie z  obowiązującym 
prawem, do zadań policji na-
leży czuwanie nad bezpie-
czeństwem i  porządkiem ru-
chu na drogach, kierowanie 
ruchem i  jego kontrolowanie. 
Wśród wynikających z  prze-
pisów uprawnień znajduje 
się więc m.in. legitymowanie 
uczestnika ruchu i  wydawa-
nia mu wiążących poleceń 
co do sposobu korzystania 
z drogi lub używania pojazdu, 
sprawdzanie stanu technicz-
nego, wyposażenia, ładunku, 
wymiarów, masy lub nacisku 
osi pojazdu znajdującego się 
na drodze, a  także kontrola 
dokumentów wymaganych 
w związku z kierowaniem po-
jazdem i jego używaniem, czy-
li np. potwierdzenia zawar-
cia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia od odpowie-

dzialności cywilnej itp. Prawo 
o  ruchu drogowym pozwala 
ponadto, aby policjant żądał 
od kierującego poddania się 
badaniu w nie tylko celu usta-
lenia zawartości w organizmie 
alkoholu, ale także tzw. środka 
działającego podobnie do alko-
hol. Mam na myśli narkotyki 
i inne substancje odurzające.

PROFESJONALNY 
SPRZĘT
Od początku 2017 roku gli-
wicka policja wyposażona 
jest w  specjalistyczne urzą-
dzenia DrugTest 5000 po-
zwalające z  wysoką precyzją 
ujawniać zawartość narko-
tyków w  organizmie. Anali-
zator ten cechuje się wysoką 
wiarygodnością wyników 
i pozwala wykryć 8 grup sub-
stancji odurzających taki jak: 
amfetamina i  jej pochodne, 
opiaty, kokaina i  produkty jej 

rozkładu, benzodiazepiny, 
kanabinoidy, ketamina czy 
metadon. Dotychczas użyt-
kowany sprzęt nie pozwalał 
na szybkie i  sprawne osiąga-
nie takich wyników. Obecnie 
jednak wystarczy pobrana 
w  sposób higieniczny próbka 
śliny kierowcy. Po kilku mi-
nutach uzyskujemy jedno-
znaczne wskazanie, informu-
jące policjanta czy kierowca 
podany badaniu przyjmował 
niedozwolone substancje. Co 
więcej wymiary sprzętu po-
zwalają na przewożenie go 
w radiowozach i organizowa-
nie mobilnych punktów kon-
trolnych.

WIARYGODNE 
WYNIKI
W  ostatnim okresie gliwiccy 
funkcjonariusze zatrzymali 
35 prowadzących, których 
takie zachowanie jak apatia 

lub senność, nagłe wybuchy 
agresji czy objawy związa-
ne ze zmianą kształtu źrenic 
sugerowały kontakt z  sub-
stancjami odurzającymi. Po 
przeprowadzeniu analizy 
urządzeniem DrugTest 5000 
okazało się, że siedmiu z nich 
faktycznie kierowało pod 
wpływem narkotyków. Uzy-
skana 20 proc. potwierdzal-
ność wyniku w  stosunku do 
liczby wykonanych badań 
daje wysoki odsetek „trafień”. 
Znacznie wyższy zresztą niż 
w  przypadku badania osób 
podejrzewanych o  siadanie 
za kierownicą pod wpływem 
alkoholu. Posługując się profe-
sjonalnym sprzętem staramy 
się zwiększyć bezpieczeństwo 
na drogach, a dzięki temu oso-
by prowadzące „ze wspoma-
ganiem” nie mogą liczyć na 
bezkarność.

Notował: KRA

NARKOMAN 
ZA KIEROWNICĄ

SPECJALISTYCZNE TESTERY POZWALAJĄ UJAWNIAĆ SZYBKO I SPRAWNIE UJAWNIAĆ OSOBY 
PROWADZĄCE POD WPŁYWEM SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH

Mówi komisarz  
Piotr Kraj, 
naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU
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Ogromne zainteresowanie 
wzbudziła szósta już edycja 
konferencji „Szkolenie i egza-
minowanie kierowców” zor-
ganizowana 19 października 
w  Katowicach przez WORD 
oraz Górnośląskie Stowarzy-
szenie Ośrodków Szkolenia. 
W  tym roku tematami wio-
dącymi były zagadnienia 
dotyczące techniki i  taktyki 
kierowania pojazdem, jazdy 
energooszczędnej, a także er-
gonomii kierowcy i  instruk-
tora.

WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ
Interdyscyplinarny cha-
rakter wykładów i  auto-
rytet prelegentów spo-
wodowały, że na Śląsku 
spotkali się przedstawicie-
le organizacji zaangażowa-
nych w  szkolenie kierow-
ców z różnych części kraju, 
co nadało konferencji ogól-
nopolskiego wymiaru. 
W  ocenie uczestników na 
sukces tegorocznej konfe-
rencji złożyły się interesu-
jące wykłady i  wymiana 
dobrych praktyk w  połą-
czeniu z  dostępem do naj-
nowszej literatury.
– Konferencja obok inte-
gracji środowiskowej po-
twierdziła także, że istnie-
je spore zapotrzebowanie 
na spotkania stanowiące 
okazję do dzielenia się do-
świadczeniami. Cieszymy 
się, że mogliśmy gościć 
m.in. Krzysztofa Bańdosa 
z  Polskiej Federacji Szkół 
Kierowców oraz Krzyszto-
fa Szymańskiego z  Polskiej 
Izby Gospodarczej Ośrod-
ków Szkolenia Kierowców. 
Uczestnictwo reprezentan-
tów wiodących stowarzy-
szeń branżowych poszerzy-
ło społeczny zasięg naszego 
przedsięwzięcia – zaznacza 
Krzysztof Tomczak, pełno-

mocnik WORD Katowice 
ds. kontaktu z  OSK i  Staro-
stwami, który zorganizo-
wał konferencję.

KSIĄŻKA 
Z AUTOGRAFEM
Konferencję rozpoczęli Ro-
man Bańczyk, dyrektor 
WORD Katowice oraz Piotr 
Drapa, przewodniczący 
GSOS. Do Katowic przy-
byli reprezentanci ośrod-
ków szkolenia kierowców, 
zarówno przedsiębiorcy 
prowadzący szkoły jazdy 
jak też instruktorzy. Wy-
kładom przysłuchiwali się 
ponadto nadzorujący szko-
lenia pracownicy wydzia-
łów komunikacji jednostek 
samorządu terytorialnego, 
funkcjonariusze policji, 
a  także innych instytucji 
i  podmiotów zaangażowa-
nych w proces edukacji kie-
rowców. Nie zabrakło gości 
z  WORD Bielsko-Biała oraz 
WORD Częstochowa. Do-
pisali także dziennikarze, 
a  w  tym red. Anna Juśkie-
wicz z  magazynu motory-
zacyjnego „Za kierowni-
cą” Radia Katowice, które 
udzieliło konferencji patro-
natu medialnego.
– Wyjątkową atrakcją była 
możliwość pozyskania oko-
licznościowego wpisu To-
masz Talarczyka z Poznania, 
autora najnowszej książki 
poświęconej technikom 
kierowania pojazdem. Kon-
takt z  innymi publikacjami 
dotyczącymi tematyki kon-
ferencji zapewniły stosika 
najlepszych polskich wy-
dawnictw branżowych – 
dodaje Krzysztof Tomczak.
Na zainteresowanych cze-
kały książki i  broszury wy-
dawane przez: Grupa Image 
Warszawa, Liwona Warsza-
wa, E - kierowca Szczecin 
oraz Credo Piła.

ASPEKT
MEDYCZNY
Goście konferencji z nieskry-
wanym zainteresowaniem 
wysłuchali m.in. wykładu 
zatytułowanego „Zastoso-
wanie zasad neurofizjologii 
i  ergonomii w  prowadzeniu 
pojazdów i szkoleniu kierow-
ców”. Prezentację przedsta-
wił dr n. med. Jerzy Pienią-
żek, neurochirurg, ordynator 
Oddziału Neurochirurgii 
i  Neurotraumatologii Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Bytomiu.
Prezentacja Artura Borowi-
cza, dyrektora Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunko-
wego w Katowicach odnosiła 
się natomiast do „Specyfiki 
udzielania pomocy medycz-
nej ofiarom wypadków dro-
gowych”.

SZKOLENIE 
I PRZEPISY
Problematyce nowocze-
snych metod szkolenia w za-
kresie techniki kierowania 
pojazdem oraz jazd taktycz-
nych wystąpienie poświęcił 
wspomniany już egzamina-
tor Tomasz Talarczyk, autor 
książki, której wszystkie do-
starczone do Katowic egzem-
plarze znalazły nabywców 
podczas konferencji.
Sprawę ochrony danych 
osobowych w  stosunku do 
kursantów oraz pracow-
ników ośrodków szkoleń 
kierowców poruszyła mec. 
Barbara Trefoń-Jabłońska 
z  Kancelarii Prawnej Stop-
czyk i Wspólnicy.
Wybrane problemy inter-
pretacyjne przepisów ruchu 
drogowego zaprezentował 
Eugeniusz Tomala, egzami-
nator nadzorujący z  WORD 
Katowice.
Prezes Krzysztofa Bandos 
z  Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Szkół Kierowców 

skupił się na omówieniu bie-
żących problemów w szkole-
niu kierowców odnosząc się 
do raportu Najwyższej Izby 
Kontroli z 2015 roku.
Pozytywne zmiany w  sfe-
rze aktywności przedsię-
biorców prowadzących 
ośrodki szkolenia kierow-
ców ujawniała prelekcja pt. 
„Kontrola i  nadzór starosty 
nad ośrodkami szkolenia 
kierowców” wygłoszona 
przez Beatę Szczepankie-
wicz, z  Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Bezpieczeństwo na drogach
Na bezpieczeństwie ruchu 
drogowego skoncentrował 
się Wojciech Pasieczny, wi-
ceprezes Fundacji Zapobie-
ganie Wypadkom Drogo-
wym, który w  interesujący 
i  barwny sposób przeana-
lizował aspekty praktycz-
nego wykorzystania zasad 
szczególnej ostrożności 
i  ograniczonego zaufania 
w  szkoleniu kandydatów na 
kierowców.
Przyczyny wypadków dro-
gowych przedstawił Krzysz-
tof Tomczak z  WORD Kato-
wice podając analizie wiele 
istotnych elementów, któ-
rych świadomość może pro-
wadzić do uniknięcia zdarze-
nia drogowego. Znaczenie 
wykładu pt. „Porównania 
skuteczności manewrów 
obronnych hamowania  
i omijania” uwypuklały po-
licyjne statystyki dotyczące 
wypadków drogowych.
– Za rok planujemy zorga-
nizowanie kolejnej, siódmej 
odsłony naszej konferencji. 
Mam nadzieję, że zapropo-
nowana tematyka spotka 
się z równie życzliwym i peł-
nym zainteresowania odbio-
rem jak podczas tegoroczne-
go spotkania w  Katowicach 
– podsumowuje Krzysztof 
Tomczak. DJK

JAK SZKOLIĆ 
KIEROWCÓW?

BRANŻOWE SPOTKANIE WŁAŚCICIELI SZKÓŁ NAUKI JAZDY, 
INSTRUKTORÓW, SAMORZĄDOWCÓW Z WYDZIAŁÓW 

KOMUNIKACJI I EGZAMINATORÓW…

SPRAWDŹ SWOJĄ 
WIEDZĘ

Na tym skrzyżowaniu 
kierujący pojazdem 1 

ustępuje pierwszeństwa 
tylko pojazdowi 3?

TAK            NIE

Kierujący, który zjeżdża 
pojazdem z długiego 
wzniesienia, by mieć 

lepszą kontrolę nad pręd-
kością jazdy, powinien 

zredukować bieg tak aby 
móc hamować silnikiem?

TAK            NIE

Czy możesz wjechać  
na przejazd kolejowy,  
jeśli szlaban nie został  

całkowicie  
podniesiony?

TAK            NIE

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie oznakowane znakami usta-
lającymi pierwszeństwo przejazdu określonymi w  przepisach  
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znakiem A-7 z tablicz-
ką do znaków drogowych T-6c wskazującą rzeczywisty przebieg 
drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie – umieszczonej na 
drodze podporządkowanej i D-1 z tabliczką do znaków drogowych 
T-6a wskazującą rzeczywisty przebieg drogi z  pierwszeństwem 
przez skrzyżowanie – umieszczonej na drodze z pierwszeństwem.
Kierujący pojazdem 1 informowany jest A-7, że znajduje się na 
drodze podporządkowanej, zatem obowiązany jest ustąpić pierw-
szeństwa kierującym pojazdom 3 i 4 znajdującym się na drodze  
z pierwszeństwem przejazdu,  oraz kierującemu pojazdem 2, po-
nieważ znajduję się on po prawej stronie w sytuacji równorzęd-
nej. Z tego wynika, że kierujący pojazdem 1 przejeżdża jako ostatni 
przez to skrzyżowanie.

Odpowiedź: TAK
Hamowanie silnikiem jest bardzo przydatne podczas jazdy 
drogami w górach.  Zjeżdżanie ze wzniesień wymusza częste 
wciskanie pedału hamulca, co w efekcie może doprowadzić 
do przegrzania układu hamulcowego i zaniku siły hamowa-
nia. Należy zjeżdżać w dół na takim biegu, który jest koniecz-
ny aby wjechać pod górę. Silnik jest dodatkowym hamulcem, 
lepszym od zasadniczego bo się nie przegrzewa.

Odpowiedz: NIE
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego 
oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on 
obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. 
Ponad to,  zgodnie z  art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2017r.,   poz. 128),kierującemu pojazdem 
zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór 
oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało 
rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.



Na długo pozostanie w  pa-
mięci kierowców nietypowy 
przebieg kontroli drogowych, 
które odbywały się w Katowi-
cach przy ul. Kościuszki. Oso-
by będące sprawcami wykro-
czeń otrzymywały bowiem 
niecodzienną propozycję. Mo-
gły zostać ukarane mandatem 
i punktami karnymi albo mu-
siały wykonać zadanie zmu-
szające do… refleksji.

POUCZAJĄCA 
INSCENIZACJA
– Faktycznie zbyt mocno 
docisnąłem pedał gazu. Na-
gle ujrzałem mundurowego 
z  lizakiem. Po zjechaniu na 
pobocze zobaczyłem, że obok 
radiowozu policji stoi auto 
straży pożarnej, sanitarka 
pogotowia ratunkowego i  sa-
mochód Inspekcji Transportu 
Drogowego. Już wtedy czu-
łem, że coś się tam poważnego 
wydarzyło. Potem jeszcze do-
strzegłem karawan pogrze-
bowy i  zmroziło mnie nieco. 
Ale to był dopiero początek 
- opowiadał Tomasz Nowiń-
ski  z  Katowic, który został 
zatrzymany za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości.

Katowiczanin, podobnie 
jak większość kierowców 
przyłapanych tego dnia na 
łamaniu przepisów, nie krył 
zdumienia, gdy okazało się, 
że za chwilę może wcielić się 
np. w  policjanta, strażaka, 
ratownika medycznego czy 
pracownika pracującego dla 
zakładu pogrzebowego.

ZAMIAST 
MANDATU
– Prowadzącym, którzy 
w  trakcie trwania działań 
popełnili wykroczenie da-
liśmy wybór: „mandat albo 
zadanie specjalne”. Kierowca 
wybierając „zadanie specjal-
ne” zamiast kary finansowej 
mógł „na własnej skórze” 
przekonać się, jak trudna i od-
powiedzialna jest praca służb, 
które codziennie poprzez 
kontrole drogowe oraz udział 
w akcjach ratunkowych pod-
czas wypadków drogowych 
dbają o  bezpieczeństwo kie-
rowców – tłumaczyła sierż. 
sztab. Agnieszka Krzysztofik, 
z  Zespołu Profilaktyki Spo-
łecznej Wydziału Prewencji 
katowickiej Komendy Miej-
skiej Policji.

SCENARIUSZ  
DO REFLEKSJI
Zatrzymani kierowcy mieli do 
wyboru 5 zadań. Los decydo-
wał co trzeba było zrobić, aby 
uniknąć mandatu. Niektó-
rym trafiła się akcja typowo 
medialna, ponieważ przed 
kamerą musieli zaapelować 
do kierowców „o  rozsądek 
i  ostrożność w  drodze do pra-
cy i domu”. W drugim zadaniu 
uczestnik musiał już wykazać 
się innym rodzajem umiejęt-
ności, ponieważ własnoręcz-
nie miał udzielać pierwszej 
pomocy potrąconemu dziec-
ku. Sprawdzał jego czynności 
życiowe oraz przeprowadzał 
resuscytację do czasu przyby-
cia karetki. Kolejne zadanie 
uświadamiało, że przemęczo-
ny kierowca reaguje w sposób 
podobny, jak osoba będąca 
pod wpływem alkoholu. Bio-
rący udział w  kontroli prze-
chodził przez tor ustawiony 
z  „pachołków” w  specjalnych 
alkogoglach powodujących 
utrudnienia w  koordynacji 
ruchowej charakterystyczne 
dla spożycia napojów wysko-
kowych. Zadanie czwarte to 
rola strażaka biorącego udział 

w  akcji ratunkowej podczas 
wypadku drogowego. Kie-
rowca miał za zadanie ugasić 
„płonący samochód” za pomo-
cą węża strażackiego podając 
prąd wody tak, aby strącić 
pachołek. 
– Piąte zadanie wzbudzało 
u kierowców największe emo-
cje. Uczestnik miał za zadanie 
pomóc pracownikom zakła-
du pogrzebowego na miej-
scu śmiertelnego wypadku. 
Zaangażowany był do prze-
niesienia „ciała” potrąconego 
dziecka do czarnego worka, 
a  następnie do karawanu. 
Ponadto był poproszony o po-
zbieranie rzeczy małoletniego 
„denata” – relacjonuje sierż. 
sztab. Agnieszka Krzysztofik.

GDY MINĄŁ SZOK...
Akcja pod hasłem: „Wybieraj: 
mandat albo zadanie spe-
cjalne” została zrealizowana 
podczas Europejskiego Dnia 
Bez Ofiar Śmiertelnych. Ce-
lem przedsięwzięcia było 
skłonienie ignorujących 
kodeks drogowy kierow-
ców do zastanowienia nad 
konsekwencjami własnego 
postępowania. Niekonwen-
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SEKUNDA NIEUWAGI
KIEROWCY W KATOWICACH W NIEKONWENCJONALNY SPOSÓB PRZEKONALI SIĘ 

JAKIE SKUTKI MOŻE MIEĆ BRAWURA

POLICJA RADZI
Pragnąc uniknąć wypadku lub kolizji:

•    Dostosuj prędkość do warunków ruchu na drodze 

oraz do pogody.

•    Patrz na znaki drogowe i stosuję się do ograniczeń 

prędkości.

•    Wyjeżdżaj z domu wcześniej, aby nie spieszyć się  

na drodze i dojechać na czas. 

•    Wykaż się kulturą i współpracuj z innymi kierow-

cami. 

•    Zachowaj bezpieczną odległość między samocho-

dami.

•    Przestrzegaj norm czasu prowadzenia pojazdów.

cjonalna formuła akcji w spo-
sób dobitny wskazywała 
im do jakich zagrożeń może 
doprowadzić lekkomyślna 
i brawurowa jazda samocho-
dem. Pomysłowa inicjatywa 
katowickiej policji zorganizo-
wana została w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” pod 
honorowym patronatem Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

– Wykonanie wylosowane-
go zadania pozwalało unik-
nąć mandatu i punktów kar-
nych. Ale potem, gdy minął 
pierwszy szok, okazywało 
się, że inscenizacja składnia 
do myślenia. Człowiek sie-
dzi sobie za kółkiem, dodaje 
gazu, aż tu nagle sekunda 
nieuwagi wystarczy, aby 
znaleźć się w innym wymia-
rze – podsumowuje katowic-
ki kierowca. DK


