
W katowickiej siedzibie Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego odbyły się do-
roczne zawody organizowa-
ne dla instruktorów nauki 
jazdy. W sobotnie przedpo-
łudnie 19 maja rozpoczęły się 
zmagania profesjonalistów, 
którzy na co dzień zarówno 
uczą kursantów debiutują-
cych za kierownicą jak też 
nadzorują proces doskona-
lenia techniki prowadzenia 
pojazdów. Na placu manew-
rowym przy ul. Francuskiej 
w szranki stanęli więc ludzie 
cechujący się wysokim pozio-
mem specjalistycznej wiedzy, 
doskonałymi umiejętnościa-
mi oraz bogatym doświadcze-
niem.

PRECYZJA 
I OPANOWANIE 
Uczestnicy zawodów o IX PU-
CHAR DYREKTORA WORD 
KATOWICE pod bacznym 
okiem sędziów rywalizowali 
w konkurencjach, których 
scenariusz mógłby przecięt-
nego kierowcę przyprawić  
o szybsze bicie serca. 

Wśród licznych sprawdzia-
nów znalazło się m.in. precy-
zyjne parkowanie przodem  
i tyłem na planie krzyża z po-
zycji instruktora. Wiele emo-
cji kibicom, korzystającym 
z możliwości dopingowania 
uczestników, dostarczył prze-
jazd po wyznaczonym torze 
pojazdem wyposażonym  
w troleje. Troleje to symulator 
poślizgu montowany w miej-
scu tylnych kół. Utrzyma-
nie wówczas prawidłowego 
kierunku jazdy wymagało 
sprawności nabytej dzięki 
wieloletniemu fachowemu 
przygotowaniu zawodni-
ków. Podobnie zresztą jak za-
wracanie przy użyciu biegu 
wstecznego z talerzem Ste-
warta, czyli prostym urządze-
niem testującym płynność 
jazdy. Ćwiczenie autorstwa 
trzykrotnego Mistrza Świata 
Formuły 1 polegało na sta-
rannym pokonaniu wyzna-
czonej trasy w taki sposób, 
aby utrzymać piłeczkę w ob-
rębie talerza umieszczonego 
na masce samochodu. 

Czytaj dalej na str. 2 

ROZWAŻNY 
MOTOCYKLISTA
Wspólnym mianownikiem 
wykroczeń popełnianych 
przez motocyklistów jest 
zazwyczaj nadmierna 
prędkość. Warto w tym 
kontekście pamiętać, że 
ograniczenie prędkości dla 
motocyklistów prze-
wożących dziecko 
do lat 7 to 40 km/h.

USTĄP PIESZEMU
W „Strefie zamieszkania” piesi 
mogą cieszyć się pierwszeń-
stwem przed pojazdami. 
Obowiązuje tam ograniczenie 
prędkości do 20 km/h,  
a pozostawienie samochodu 
wymaga znalezienia wyzna-
czonego miejsca parkingowe-
go. Kierowcy muszą 
zachować tam szcze-
gólną ostrożność.

POZYTYWNA 
TENDENCJA
Na polskich drogach co 
roku dochodzi do mniejszej 
liczby wypadków. Pozytywna 
tendencja utrzymuje się już 
od kilku lat. Z policyjnych sta-
tystyk wynika, że na drogach 
najbezpieczniejsze są niedzie-
le, a najmniej zdarzeń 
drogowych notuje się 
w styczniu i lutym.
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NIEBEZPIECZNE POBOCZE

ZMAGANIA PROFESJONALISTÓW

Dokończenie ze str. 1  

Przy pięknej, słonecznej po-
godzie być może łatwiej też 
było przejechać slalomem 
do przodu i do tyłu pomię-
dzy pachołkami, a także mo-
tocyklem po wyznaczonym 
torze. 

ZDOBYWCA 
PUCHARU
Po podliczeniu punktów 
zdobytych w poszczegól-
nych konkurencjach naj-
wyżej sklasyfikowano 
ZBIGNIEWA HYŻEGO re-
prezentującego Auto-Szkołę 
„Hyży” z Bełchatowa, który 
uzyskał tym samym Puchar 
Dyrektora WORD Kato-
wice. Zawodnikowi temu 
przyznano również tytuł 
„Najbardziej wszechstron-
nego instruktora”. Tryumfo-
wał on ponadto w nieobo-
wiązkowej dla wszystkich 
kategorii „Przejazd pojaz-

dem jednośladowym”. Dru-
gie miejsce w rywalizacji  
o Puchar Dyrektora WORD 
zajął MARCIN KOTOWICZ 
będący przedstawicielem 
Ośrodka Szkolenia Kierow-
ców „KLIŚ” z Katowic, a na 
trzeciej lokacie uplasował 
się BARTOSZ ŚMIAŁKOW-
SKI występujący w imie-
niu OSK Liga Obrony Kraju  
z Dąbrowy Górniczej.

RATOWANIE 
OFIAR WYPADKU
- Instruktorzy zmierzyli 
się również w sprawdzia-
nie z udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej. 
Zwycięzca otrzymał jedno-
cześnie Puchar Dyrektora 
Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowi-
cach. Warto podkreślić, że 
o ile w przypadku pozosta-
łych konkurencji poziom 
zawodników był bardzo 
wyrównany, to wyniki uzy-

skane z udzielania pierwszej 
pomocy znacznie się mię-
dzy sobą różniły. Przyczy-
ną takiej sytuacji jest fakt, 
że instruktorzy na co dzień 
zajmują się szkoleniem  
i w zakresie prowadzenia 
pojazdów są prawdziwymi 
ekspertami. Nie każdy jed-
nak ma okazję do szlifować 
umiejętności praktyczne 
w ratownictwie. Stąd naj-
lepszy zawodnik uzyskał  
9 punktów, a najsłabszy 
tylko 3 punkty. Dodać jed-
nak należy, że służby me-
dyczne wyjątkowo wysoko 
postawiły „poprzeczkę”, co 
oznacza, że nawet rezultat  
z samego dołu tabeli świad-
czy o umiejętności właści-
wego udzielenia pomocy 
– ocenia sędzia główny 
Krzysztof Tomczak z WORD 
Katowice.
Uczestnicy testowali swoje 
zdolności do odpowiedniego 
podstępowania z rannymi 

podczas np. resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej czy 
zaopatrywana osób, które 
doznały obrażeń w wyni-
ku wypadku drogowego. 
Zwycięzcą został BARTOSZ 
ŚMIAŁKOWSKI, który zdo-
był też puchar Dyrektora 
Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach.

ZAPRASZAMY 
W 2019 ROKU
Do Katowic na zawody 
przybył m.in. Krzysztof Szy-
mański, prezes Polskiej Izby 
Gospodarczej Ośrodków 
Szkolenia Kierowców. Izba 
jest organizacją samorządu 
gospodarczego zrzeszającą 
i reprezentującą interesy 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w zakresie 
szkolenia kierowców oraz 
transportu drogowego.
– W przyszłym roku wraz 
z Polską Izbą Gospodarczą 
Ośrodków Szkolenia Kie-

rowców planujemy przy 
okazji jubileuszowej, dzie-
siątej już edycji, zmagań  
o Puchar Dyrektora WORD 
zorganizować ogólnopolski 
turniej mający wyłonić „In-
struktora Roku 2019” – za-
powiada Krzysztof Tomczak. 
Gościem zawodów był po-

nadto Artur Borowicz, 
dyrektor Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego  
w Katowicach. Nie zabrakło 
oczywiście dziennikarzy 
„Auto Radia” RADIA KATO-
WICE, które kolejny już raz 
objęło patronat medialny 
nad przedsięwzięciem. DAR
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DROGA PO… PIENIĄDZE
W ruchu drogowym, nie-
malże w każdej chwili, zda-
rzyć się może tzw. stłuczka. 
Wystarczy też sekunda nie-
uwagi, aby doszło do wypad-
ku. Jednym z oczywistych 
ich skutków jest powstanie 
szkody, a poszkodowani liczą 
na jej pokrycie. Warto więc 
wiedzieć jak przedstawia 
się kwestią usunięcia szkód  
w samochodach, które po-
wstały w trakcie takich zda-
rzeń drogowych.

PIĘKNA TEORIA
Właśnie również z powodu 
powszechności występowa-
nia szkód komunikacyjnych 
każdy właściciel pojazdu me-
chanicznego jest objęty obo-
wiązkiem posiadania ubez-
pieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (OC). W przypadku 
spowodowania przez niego 
kolizji lub wypadku ubezpie-
czenie to służyć ma do wy-
płaty odszkodowania w taki 
sposób, aby zlikwidować po-
wstałą szkodę. To w teorii.
W praktyce jednak nasu-
wa się jednak wiele pytań. 
Komu przysługuje odszkodo-
wanie? Kto ustala wysokość 
szkody? Kto je wypłaca?

PO CO OC?
Zwróćmy najpierw uwa-
gę, iż ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej nie 
pokrywa szkody powstałej  
u sprawcy zdarzenia, bo do 
tego celu służy zasadniczo 
ubezpieczenie autocasco 
(AC). Ubezpieczenie OC ma 
ten cel, aby sprawca wypad-
ku nie musiał sam ponosić 
ciężaru wyrządzonej szkody, 
ale wyłącznie tej powstałej  
u innych osób. 
Zwykło się myśleć, że kiedy 
jesteśmy poszkodowanymi 
w kolizji drogowej, to docho-
dzimy odszkodowania z tego 
tytułu od sprawcy zdarzenia. 
Jest to pewne uproszczenie, 
bowiem za wypłatę odszko-
dowania jest odpowiedzialny 
zakład ubezpieczeń, u którego 
sprawca wypadku miał wy-
kupione ubezpieczenie OC.

NUMER POLISY
Pierwszym podejmowa-
nym przez nas krokiem dla 
uzyskania odszkodowania 
powinno być uzyskanie od 
sprawcy kolizji numeru po-
lisy jego ubezpieczenia OC 
oraz zgłoszenie szkody u jego 
ubezpieczyciela lub agen-
ta ubezpieczeniowego tego 
ubezpieczyciela. Zgłoszenia 
szkody dokonuje się najczę-
ściej za pomocą formula-
rzy udostępnianych przez 
ubezpieczycieli, choć zwy-
kle istnieje również możli-
wość zgłoszenia drogą tele-
foniczną lub internetową. 
Zgłoszenie ma o tyle istotne 
znaczenie, że rozpoczyna 
tzw. postępowanie likwida-
cyjne, które prowadzić ma 
do zlikwidowania powstałej 
szkody, najczęściej poprzez 
wypłatę odszkodowania do 
rąk poszkodowanego.

UŻYTECZNY 
WYJĄTEK
Istnieje również możliwość 
bezpośredniej likwidacji 
szkody, która polega na zgło-
szeniu zdarzenia do wła-
snego ubezpieczyciela, a nie 

ubezpieczyciela sprawcy. Ko-
niecznym do tego jednak jest 
przystąpienie naszego ubez-
pieczyciela i ubezpieczyciela 
sprawcy zdarzenia do „Umo-
wy o współpracy w zakre-
sie bezpośredniej likwidacji 
szkód”, do której przystąpiło 
kilka z większych towa-
rzystw ubezpieczeniowych 
w Polsce. Wówczas wszel-
kie czynności przeprowadzi 
nasz ubezpieczyciel, łącznie 
z wypłatą odszkodowania, 
a on sam dochodzić będzie 
zwrotu od ubezpieczyciela 
sprawcy, nie angażują nas  
w to. Jest to jednak wyjątek od 
zasady zgłaszania zdarzenia 
ubezpieczycielowi sprawcy.

WIZYTA 
RZECZOZNAWCY
W terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia zakład ubezpie-
czeń powinien podjąć czyn-
ności ustalające okoliczności 
zdarzenia, zasadność zgło-
szonego roszczenia oraz jego 
wysokości, a także powinien 
poinformować nas o ewen-
tualnej potrzebie dostarcze-
nia innych dokumentów 
niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności zakładu 
i wysokości odszkodowania. 
W dodatku, jeżeli zgłaszają-
cym nie jest ubezpieczający 
lub ubezpieczony, zakład 
ubezpieczeń ma obowiązek 
poinformować go o podjęciu 
tego postępowania. Najczę-
ściej w tym czasie możemy 
się spodziewać odwiedzin 
rzeczoznawcy, który dokona 
oględzin naszego samochodu.

NIEPRZEKRACZALNY 
TERMIN
Od dnia zgłoszenia zdarzenia 
ubezpieczyciel ma 30 dni na 
wypłatę odszkodowania. Je-

żeli ubezpieczyciel nie ustali 
do tego czasu okoliczności 
wpływających na kwotę 
odszkodowania, powinien 
on pisemnie nas o tym po-
informować i podać nam 
tego powody, wypłacić bez-
sporną część odszkodowania  
i poinformować o spodzie-
wanym terminie podjęcia 
ostatecznej decyzji. Warto 
jednak pamiętać, że mimo to 
ostateczna decyzja nie może 
zostać podjęta przez ubez-
pieczyciela dłużej niż po 90 
dniach od zgłoszenia zdarze-
nia. Niedochowanie termi-
nu wypłaty odszkodowania 

grozi ubezpieczycielowi wy-
sokimi karami pieniężnymi.

MOŻLIWA 
ODMOWA
Zamiast wypłaty ubez-
pieczyciel może, działając  
w powyżej wskazanych ter-
minach, podjąć decyzję o od-
mowie wypłaty całości lub 
części odszkodowania. Musi 
jednak wtedy nas pisemnie 
poinformować o powodach 
podjęcia takiego rozstrzy-
gnięcia, podać podstawę 
prawną oraz pouczyć o moż-
liwości dochodzenia roszcze-
nia na drodze sądowej.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE SAMOCHODU? 
RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER

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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Policyjne statystyki, precy-
zyjnie dokumentujące liczbę 
i  skutki wypadków, wskazu-
ją, że w ubiegłym roku kolej-
ny już raz nastąpiła poprawa 
poziomu bezpieczeństwa na 
polskich drogach. 
Dane zawarte w raporcie Biu-
ra Ruchu Drogowego Komen-
dy Głównej Policji wskazują, 
że w  2017 roku zgłoszono 32 
760 wypadków drogowych 
mających miejsce na drogach 
publicznych, w  strefach za-
mieszkania lub strefach ruchu. 
Oznacza to spadek takich zda-
rzeń w  stosunku do poprzed-
niego roku, gdy odnotowano 
ich 33 664. W ujęciu procento-
wym jest o  2,7 proc. mniej, co 
być może nie sprawia imponu-
jącego wrażenia, ale w liczbach 
bezwzględnych już znacznie 
bardziej przemawia do wy-
obraźni, ponieważ udało się 
uniknąć 904 wypadków.

POZYTYWNA 
TENDENCJA
Korzystny trend przejawiają-

cy się w  corocznej poprawie 
bezpieczeństwa utrzymu-
je się już od kilku lat. Jeśli 
przyjąć, że liczba wypadków 
w  2008 roku (49  054) ozna-
cza 100 proc., to w kolejnych 
latach następował sukce-
sywny spadek: od 2009 roku 
- 90,1 proc. do 2017 roku - 66,8 
proc. W  identyczny sposób 
przedstawia się kierunek 
zmian corocznej liczby ofiar 
śmiertelnych, od 2009 - 90,3 
proc. do 2017 roku - 63,6 proc.
Tragiczny bilans
W  wyniku wypadków dro-
gowych 2 831 osób ponio-
sło śmierć. Tragiczny bilans 
roku 2017 jest jednak o  6,4 
proc. mniejszy niż roku 2016, 
kiedy to na drogach zginę-
ło 3  026 osób. Podobnie jest 
w  przypadku obrażeń cia-
ła, ponieważ w  ubiegłym 
roku rannych zostało 39 466 
osób (w  tym ciężko 11 103), 
a  rok wcześniej zanotowano 
40  766 ofiar wymagających 
pomocy lekarskiej (zmniej-
szenie o 3,2 proc.).

TŁOK NA ULICACH
Natomiast blisko 50 proc. 
wzrost liczby zarejestrowa-
nych pojazdów w  Polsce, 
który zanotowano w  okresie 
ostatnich 10 lat – z 19 471 836 
pojazdów w  2007 roku do 
29 149  178 pojazdów w  roku 
2017 znalazł odzwierciedle-
nie w  liczbie stłuczek. Policji 
zgłoszono bowiem 36 469 
kolizji drogowych, czyli o  7,3 
proc. więcej niż w 2016 roku 
oraz aż o 20,5 proc. więcej niż 
w 2015 roku.

ŚLĄSKIE DROGI
Na terenie województwa 
śląskiego w  2017 roku wy-
darzyły się 3  502 wypadki 
drogowe, w  których zginę-
ło 246 osób, a  4  307 odnio-
sło obrażenia ciała. Policja 
w  celach porównawczych 
przyjmuje wskaźniki liczby 
zabitych i  liczby rannych na 
100 wypadków drogowych. 
Dzieje się tak ze względu na 
różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi województwami np. 

w powierzchni czy natężeniu 
ruchu. Na tym tle uczestnicy 
ruchu drogowego w  woje-
wództwie śląskim mogą czuć 
się stosunkowo bezpiecznie, 
ponieważ policyjne wskaźni-
ki są w  naszym regionie jed-
nymi z  najniższych w  kraju. 
Liczba osób zabitych na 100 
wypadków na Śląsku wynosi 
7,0. Tymczasem np. woj. opol-
skie to: 11,1, lubelskie: 12,6, ku-
jawsko-pomorskie: 15,9, a nie-
chlubny tytuł lidera przypadł 
podlaskiemu: 16,5. Najniższą 
wartość wskaźnik liczby za-
bitych miał w  pomorskim 
– 5,1. Jeśli chodzi o liczbę ran-
nych to województwo śląskie 
z  poziomem 123 znajduje się 
w  połowie ogólnopolskiego 
zestawienia, które otwiera 
miasto stołeczne Warszawa: 
113,2, a zamyka woj. dolnoślą-
skie: 125,9.

POLICYJNE 
WSKAŹNIKI
Obraz stanu bezpieczeństwa 
na drogach daje również 

wskaźnik uwzględniający 
liczbę mieszkańców danego 
województwa. Biorąc pod 
uwagę dane GUS dotyczące 
zaludnienia, to województwo 
śląskie z  4 552  627 osobami 
uzyskuje wskaźnik liczby 
wypadków na 100 000 miesz-
kańców wynoszący 76,9. Naj-
wyższy poziom zagrożenia 
oddaje stan 152,7 wyliczony 
dla woj. łódzkiego oraz 112,4 
dla woj. pomorskiego. Z kolei 
wskaźnik liczby zabitych na 
100 000 mieszkańców jest 
w  województwie śląskim 
najniższy w  całym kraju, bo 
wynoszący 5,4. Dla porów-
nania: woj. mazowieckie (bez 
Warszawy) to: 11,9, a niewie-
le mniej odnotowano dla woj. 
podlaskiego czy świętokrzy-
skiego (odpowiednio: 9,6 oraz 
9,2).

ZIMĄ JEŹDZIMY 
OSTROŻNIEJ
Z policyjnych archiwów wy-
nika, że w  2017 r. najwięcej 
wypadków miało miejsce 

w  październiku (10,1 proc. 
ogółu), a  także w  czerwcu 
i  lipcu (po 9,9%). Zdawało-
by się, że nieco irracjonalny 
wzrost liczby wypadków 
w  miesiącach letnich, gdy 
warunki drogowe są najlep-
sze funkcjonariusze tłumaczą 
zwiększonym natężeniem 
ruchu związanym z okresem 
wakacyjnym. Natomiast naj-
wyższą pozycję października 
uzasadniają pogorszeniem 
się pogody. Jesienna aura 
w  zestawieniu z  letnimi na-
wykami kierowców przy-
zwyczajonych do suchej 
nawierzchni i  doskonałej 
widoczności przynosi drama-
tyczne skutki. Z kolei najbez-
pieczniejszym okresem na 
polskich drogach w ubiegłym 
roku okazał się styczeń i luty 
(po 5,5 proc. ogółu wypad-
ków).
Najwięcej osób zginęło we 
wrześniu (10,5%) i w grudniu 
(10,3%), a  rannych w  czerw-
cu (10,3 proc.) oraz lipcu 
i  październiku (po 10 proc.). 

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH
RAPORTY POLICJI UKAZUJĄ, ŻE CO ROKU DOCHODZI DO MNIEJSZEJ LICZBY WYPADKÓW



NA PROSTEJ DRODZE
Główne przyczyny wypadków  

na prostych odcinkach dróg:

•   niedostosowanie prędkości  
do warunków ruchu – 3 536 wypadków,

•   nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 
 – 2 030 wypadków,

•   nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 
przejściu – 1 933 wypadki,

•   nie zachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami – 1 747 wypadków,

•   nieprawidłowe wyprzedzanie  
– 967 wypadków.

NA SKRZYŻOWANIU
Główne przyczyny wypadków na skrzyżo-

waniach z pierwszeństwem przejazdu:

•   nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu  
– 4 790 wypadków,

•   nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu  
na przejściu – 1 240 wypadków,

•   niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu – 691 wypadków.
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Najmniej ofiar śmiertelnych 
odnotowano w  styczniu (5,4 
proc.) i lutym (5,2 proc.), kiedy 
też było najmniej osób, które 
odniosły obrażenia ciała (po 
5,6 proc.).

CZARNE PIĄTKI
Statystyki wskazują jed-
noznacznie, że dokonując 
podziału wypadków drogo-
wych na poszczególne dni ty-
godnia, najwięcej zdarzeń od-
notowano w piątki (16,7 proc. 
ogółu). W  tym dniu także 
najwięcej osób zginęło (15,6 
proc.) oraz odniosło obraże-
nia (16,5 proc.). Najmniejszą 
liczbę wypadków zgłaszano 
policji w niedziele (11,8 proc.). 
Wtedy też najmniej osób zo-
stawało rannych (12,9 proc.). 
Pod względem najmniejszej 
liczby ofiar śmiertelnych na 
czele uplasowały się środy 
(12,6 proc.).

ZEGAR 
ZAGROŻENIA
Z  policyjnych analiz wyni-

ka, że zarówno w 2017 roku 
jak też w  latach poprzed-
nich, największe nasilenie 
wypadków występowało 
w  godzinach od 14.00 do 
19.00, czyli w okresie bardzo 
dużego natężenia ruchu, 
związanego z  powrotami 
z pracy. Natomiast najmniej 
wypadków odnotowano 
od północy do godz.5.00. 
W  tym czasie również naj-
mniej osób zostało rannych 
oraz poniosło śmierć.

PRZY DOBREJ 
POGODZIE
Funkcjonariusze analizując 
poszczególne wypadki i  ze-
stawiając ich przebieg z porą 
dnia czy widocznością doszli 
do wniosku, że w  ubiegłym 
roku, podobnie zresztą jak 
rok wcześniej, najwięcej 
wypadków wydarzyło się 
przy dobrych warunkach 
atmosferycznych. Wów-
czas bowiem kierujący czują 
większy komfort jazdy, roz-
wijają wyższe prędkości, co 

w  przypadku wystąpienia 
wypadku powoduje poważ-
niejsze konsekwencje. War-
to jednak zaznaczyć, że cho-
ciaż najwięcej wypadków 
zanotowano w  ciągu dnia, 
ponieważ wtedy występuje 
największe natężenie ruchu, 
to jednak nocą, na drogach 
nieoświetlonych występuje 
największy zagrożenie wy-
padkami śmiertelnymi - w co 
czwartym takim wypadku 
ginie człowiek, a za dnia pra-
wie w co piętnastym.

DALEJ 
DO SZPITALA
Raport policji przynosi też 
informację, że w  2017 roku 
zdecydowana większość 
wypadków, bo 23 262 (71 
proc. ogółu) miało miejsce 
w  obszarze zabudowanym. 
Tam zginęło 1 238 osób (43,7 
proc.), a  27 014 zostało ran-
nych (68,4 proc.). Poza obsza-
rem zabudowanym zanoto-
wano znacznie mniej, bo 9 
498 wypadków (29 proc.), ale 

zginęły w nich aż 1 593 osoby 
(56,3 proc.), a  obrażenia ciała 
odniosło 12 452 uczestników 
ruchu (31,6 proc.). Funkcjo-
nariusze komentują fakt, że 
w  prawie co szóstym wy-
padku poza obszarem zabu-
dowanym zginął człowiek 
(podczas gdy w  obszarze 
zabudowanym w  co dzie-
więtnastym) następującymi 
przyczynami: na obszarach 
niezabudowanych kierujący 
rozwijają większe prędkości, 
często też w  jednym samo-
chodzie ginie więcej niż jed-
na osoba, a  ponadto pomoc 
lekarska – z  racji rozległości 
terenu – dociera znacznie 
później.
Warto odnotować, że naj-
więcej wypadków wy-
darzyło się na prostych 
odcinkach dróg - 17 947. 
Kolejnym szczególnie nie-
bezpiecznym miejscem 
są skrzyżowania z  drogą 
z  pierwszeństwem przejaz-
du. W takim miejscu doszło 
do 9 653 wypadków. DAR

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH
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Kodeks drogowy stanowi, że 
przechodnie mają korzystać 
przede wszystkim z  chod-
ników lub specjalnych dróg 
dla pieszych. Często jednak 
zdarzyć się może, że takiej 
infrastruktury po prostu… 
nie ma. Wtedy można iść 
poboczem. Natomiast w  sy-
tuacji, gdy pobocza również 
brakuje albo z różnych przy-
czyn przejście jest niemożli-
we, wtedy przepisy pozwa-
lają korzystać z jezdni. Osoba 
idąca jezdnią ma obowiązek 
zajmowania miejsca jak naj-
bliżej jej krawędzi i  ustępo-
wania pierwszeństwa nad-
jeżdżającym pojazdom.
- Warto pamiętać, że pieszy 
idący po poboczu lub jezd-
ni jest obowiązany iść lewą 
stroną drogi – podkreśla Zyg-
munt Szywacz, egzaminator 
nadzorujący z Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Katowicach.
W  razie braku chodnika lub 
pobocza istnieje też możli-
wość korzystania przez pie-
szego z  drogi dla rowerów. 
Przymusowa alternatywa 
dla chodnika, rodzi jednak 
dodatkowe konsekwencje, 
związane chociażby z  ko-
niecznością schodzenia 
z  drogi użytkownikom jed-
nośladów - wymóg ten nie 
dotyczy jedynie osób niepeł-
nosprawnych.

PIESZY JAK KRÓL
Tymczasem istnieją miejsca, 
gdzie to właśnie pieszy jest 
gospodarzem drogi. Obszar 
ten, na którym obowiązują 
szczególne zasady ruchu dro-
gowego, a  wjazdy i  wyjazdy 
oznaczone są odpowiednimi 
znakami zwany jest „Strefą 
zamieszkania”. Ideą takiego 
obszaru jest zapewnienie 
pieszym uczestnikom ruchu 
zwiększonego poziomu bez-
pieczeństwa poprzez umoż-

liwienie korzystania z  całej 
szerokości drogi, przy zacho-
waniu pierwszeństwa przed 
pojazdami. Dlatego na tak 
wyznaczonym terenie obo-
wiązuje ograniczenie pręd-
kości do 20 km/h. Kierowcy 
muszą liczyć się np. z tym, że 
ulicą biegnąć będzie dziecko 
bez opieki, a więc wymagane 
jest zachowanie ostrożności 
i koncentracji. Pozostawienie 
samochodu wymaga ponad-
to znalezienia wyznaczone-
go miejsca parkingowego. 
Natomiast wyjeżdżając ze 
„Strefy zamieszkania” na 
drogę publiczną kierowca 
musi pamiętać o  obowiązku 
ustąpienia pierwszeństwa 
znajdującym się tam pojaz-
dom i  pieszym, gdyż włącza 
się do ruchu.
- Niezależnie od określonego 
przepisami pierwszeństwa, 
osoby idące ulicą w  „Strefie 
zamieszkania”, również po-
winny zachowywać ostroż-
ność. Nagłe wejście wprost 
pod koła samochodu zawsze 
może skończyć się obraże-
niami. Nie wolno zapominać, 
że pieszy jest niechronionym 
uczestnikiem ruchu, a  roz-
waga pozwala na uniknię-
cie następstw potrącenia 
- stwierdza Zygmunt Szy-
wacz.

GANGSTER 
ZA KIEROWNICĄ
Jeśli w „Strefie zamieszkania” 
znajdują się wygodne chod-
niki, to rzeczywiście są one 
bezpieczniejszym miejscem 
do spacerowania niż środek 
ulicy. Podobnie jest z  gwał-
townym wkraczaniem na 
jezdnię czy niespodziewa-
nymi zmianami kierunku 
marszu. Przewidując zagro-
żenie, lepiej zachować się 
roztropnie, niż doznać bo-
lesnych urazów, korzystać 
z pomocy lekarskiej i uczęsz-

czać potem na długotrwałą 
rehabilitację. Dobrze jest też 
zwracać uwagę na zachowa-
nie dzieci. Niezależnie bo-
wiem od ochrony prawnej, 
warto postępować zgodnie 
ze zdrowym rozsądkiem. 
Za kierownicą samochodu 
może przecież siedzieć osoba 
pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków, bez prawa jaz-
dy czy uciekająca skradzio-
nym wozem. Przekonanie, że 
człowiek taki zastosuje się do 
ograniczeń prędkości i  prze-
pisów regulujących kwestię 

pierwszeństwa może być 
złudne.

MASZYNISTA 
NIE OMINIE
Miejscem niebezpiecznym 
dla pieszych są także toro-
wiska tramwajowe i  kole-
jowe. Identycznie jak pod-
czas pokonywania „zebry”, 
kodeks drogowy podczas 
przechodzenia przez toro-
wisko, zabrania zwalniania 
kroku lub zatrzymywania 
się bez uzasadnionej po-
trzeby. Natomiast w  przy-

padku przejazdów wypo-
sażonych w szlaban, trzeba 
uzbroić się w  cierpliwość 
i  poczekać, aż będzie unie-
siony. Absolutnie nie wol-
no wchodzić na tory, gdy 
zapory lub półzapory są 
opuszczone albo, gdy roz-
poczęło się właśnie ich 
opuszczanie. Wykluczone 
jest też chodzenie po toro-
wisku. Niestety przepisy 
te są nagminnie lekcewa-
żone, chociaż teoretycznie 
wszyscy wiedzą, że maszy-
nista nie jest w  stanie ani 

błyskawicznie zatrzymać 
rozpędzonego pociągu ani 
ominąć pieszego.

POKEMON 
PRZED ZAKRĘTEM
- Nie wolno wchodzić na jezd-
nię spoza pojazdu np. stojące-
go na przystanku autobusu, 
lub zza przeszkody ograni-
czającej widoczność, a  także 
w  miejscu, gdzie widoczność 
ta jest z  innych przyczyn po-
zostaje zmniejszona. Przez 
jezdnię przechodzić należy 
spokojnym krokiem, upew-
niwszy się uprzednio, że 
nie nadjeżdża żaden pojazd. 
Z  oczywistych przyczyn za-
bronione jest również wbie-
ganie na jezdnię. Tak napraw-
dę pieszy musi w  własnym 
zakresie troszczyć się o swoje 
bezpieczeństwo, ponieważ 
w  razie kolizji z  pojazdem, to 
właśnie niechroniony uczest-
nik ruchu drogowego ma naj-
więcej do stracenia – akcen-
tuje Zygmunt Szywacz.
Świadomemu uczestnictwu 
pieszych w ruchu drogowym 
nie sprzyjają… smartfony. 
Osoba zapatrzona w wyświe-
tlacz telefonu i przeżywająca 
emocje związane z pasjonują-
cym scenariuszem gry trwa-
jącej w  cyberprzestrzeni, 
łatwo może zbliżając się do 
jezdni, zrobić o  jeden krok za 
dużo. A konsekwencje braku 
koncentracji nie będą już nie-
stety wirtualne.
- Warto także pamiętać, że 
przepisy zobowiązują pie-
szego, poruszającego się po 
zmierzchu drogą poza ob-
szarem zabudowanym, aby 
miał ze sobą elementy odbla-
skowe i używał ich w sposób 
widoczny dla innych uczest-
ników ruchu. Ostatnio coraz 
częściej odblaski stanowią 
już stały element odzieży. To 
bardzo zdrowa moda – doda-
je Zygmunt Szywacz.. DAR

SPACER MIĘDZY 
POJAZDAMI

JAKIE OBOWIĄZKI MA PIESZY IDĄCY POBOCZEM, A NA CO LICZYĆ MOŻE W „STREFIE ZAMIESZKANIA”?



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

Jak utrzymać właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową 
w gęstej mgle?

A Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu.      
B Obserwując znaki pionowe.

C Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej.

Znajdujesz się na obszarze zabudowanym. Z jaką maksymalną dopuszczalną 
prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze 

za tym znakiem?
A 50 km/h - w godzinach 5.00-23.00.      

B 50 km/h - przez całą dobę

C 50 km/h - w godzinach 23.00-5.00.

Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci 
optymalny tor jazdy po zakręcie?

A Na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.     
B Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.

C Przy prawej krawędzi jezdni.

Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, 
przy której jest ustawiony?

TAK            NIE

Odpowiedź: A
Poruszając się drogą ekspresową w warunkach ograniczonej widoczności - gęstej mgły, 
warto patrzeć na linie, znaki poziome namalowane na jezdni, które  pozwolą nam utrzy-
mać właściwy tor jazdy. Powinniśmy jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i trzy-
mać się linii P-7b „linii krawędziowej ciągłej”, która wyznacza krawędź jezdni. 

Odpowiedź: A
Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której jest umieszczony i obowiązuje od miejsca 
jego ustawienia. Znak zakazu B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekracza-
nia prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Zdjęcie przedstawia 
znak B-33 z tabliczką T-23a – motocykl, zatem ograniczenie prędkości odnosi się tylko do 
pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce. Z treści pytania wynika, że znajduje-
my się na terenie zabudowanym i kierujemy pojazdem osobowym, dlatego też, w takiej 
sytuacji dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00. 

Odpowiedź: C
Najważniejszą rolę w bezpiecznym pokonywaniu zakrętów odgrywa tor jazdy oraz 
prędkość. Należy dążyć, aby zakręt w możliwie jak największym stopniu łagodzić. Tak  
dobrać tor jazdy, aby zmniejszyć promień skrętu, a tym samym siłę odśrodkową, która 
działa na pojazd. Zbliżając się do zakrętu, przedstawionego na zdjęciu, należy zbliżyć 
się  możliwie blisko prawej - zewnętrznej krawędzi. Należy pamiętać, że  absolutnie nie 
wolno wyjeżdżać ze swojego pasa ruchu. 

Odpowiedź: TAK
Znak zakazu B-21 „zakaz skręcania w lewo” zabrania skręcania w kierunku wska-
zanym na znaku i jednocześnie zabrania zawracania. Znak B-21, który znajduje się 
w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umiesz-
czony.
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Motocykle są w Polsce co-
raz bardziej popularne.  
W ubiegłym roku w naszym 
kraju zarejestrowanych było 
już ponad 1,4 mln takich 
pojazdów. Co roku ich licz-
ba systematycznie wzrasta. 
Amatorzy motocykli dosko-
nale wiedzą, że taka jazda 
sprawiać może wiele satys-
fakcji. Muszą jednak zdawać 
sobie sprawę, że oni również 
podlegają obowiązkowi prze-
strzegania przepisów ruchu 
drogowego.

„PRAWO 
NA MOTOR”
Warto pamiętać, że do pro-
wadzenia motocykli wszel-
kiego rodzaju wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy ka-
tegorii A, która obejmuje też 
oczywiście m.in. motorowe-
ry. Istnieją jeszcze takie ka-
tegorie jak A1: uprawniająca 
do kierowania motocyklem o 
pojemności skokowej silnika 
nieprzekraczającej 125 ccm, 
mocy nieprzekraczającej 11 
kW i stosunku mocy do masy 
własnej nieprzekraczającym 
0,1 kW/kg, a ponadto moto-
cyklem trójkołowym o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW 
oraz pojazdami określonymi 
dla prawa jazdy kategorii AM, 

czyli motorowerem i czte-
rokołowcem lekkim. Nato-
miast kategoria A2 uprawnia 
do kierowania motocyklem 
o mocy nieprzekraczającej 
35 kW i stosunku mocy do 
masy własnej nieprzekra-
czającym 0,2 kW/kg, przy 
czym nie może on powstać 
w wyniku wprowadzenia 
zmian w pojeździe o mocy 
przekraczającej dwukrotność 
mocy tego motocykla, a tak-
że motocyklem trójkołowym 
o mocy nieprzekraczającej 
15 kW oraz pojazdami okre-
ślonymi dla prawa jazdy ka-
tegorii AM. Możliwe jest też 
poruszanie się motocyklem  
o pojemności do 125 ccm 
przez osoby, które posiadają 
prawo jazdy kategorii B dłu-
żej niż trzy lata.

GRZECHY 
GŁÓWNE
Mówiąc o motocyklistach 
jako uczestnikach ruchu dro-
gowego, trzeba wskazać na 
ich grzechy główne, które 
niestety są bardzo często po-
pełniane. Jednym z nich jest 
wyprzedzanie z nieprawi-
dłowej strony. Wyprzedzanie 
na podwójnej linii ciągłej, to 
kolejne wykroczenie obcią-
żające konto prowadzących, 

którzy nagminnie lekceważą 
kodeks drogowy. Pamiętać 
trzeba przy tym, że znak dro-
gowy B 25, czyli zakaz wy-
przedzania - zabrania tego 
manewru nie tylko prowa-
dzącym pojazdy wieloślado-
we, ale także jednoślady.
Wśród kolejnych niebez-
piecznych „obyczajów” po-
siadaczy motocykli, wskazać 
należy na gwałtowne ma-
newrowanie między pasami 
ruchu. O jeżdżeniu na jed-
nym kole nawet nie warto już 
wspominać. Takie zachowa-
nie może być zresztą uznane 
za wykorzystanie pojazdu do 
celu niezgodnego z przezna-
czeniem.
Wspólnym mianownikiem 
wykroczeń popełnianych 
przez motocyklistów jest 
zazwyczaj nadmierna pręd-
kość. Warto w tym kontek-
ście pamiętać, że ograniczenie 
prędkości dla motocyklistów 
przewożących dziecko do lat 
7 to 40 km/h. Niezależnie od 
rodzaju drogi, po której się 
poruszają. I co ważne, przy 
tym ograniczeniu prędkości, 
dziecko i tak musi mieć zało-
żony kask ochronny, o czym 
niektórzy niestety zapomi-
nają. Nie każdy motocyklista 

ma również świadomość, że 
w odróżnieniu od kierow-
cy samochodu, przepisy za-
braniają mu przewożenia 
pasażera, który znajduje się 
w stanie nietrzeźwym. Przy-
czyny tego zakazu chyba są 
oczywiste.

OSTRZEGANIE 
I OCHRONA
Jeśli chodzi o kask, to założyć 
go musi nie tylko motocy-
klista, ale także użytkownik 
skuterów czy motoroweru. 
Motocykliści nie mają nato-
miast obowiązku ubierania 
do jazdy specjalnych kom-
binezonów, ale zdrowy roz-
sądek podpowiadać powi-
nien, że są one funkcjonalne 
i użyteczne. Szczególnie, gdy 
dojdzie do sytuacji, której 
konsekwencją będzie upadek 
na asfalt. Naprawdę profesjo-
nalna odzież zapewnia wów-
czas znacznie wyższy poziom 
bezpieczeństwa. Eksperci 
zalecają ponadto używanie 
elementów odblaskowych, 
co na szczęście staje się coraz 
bardziej popularne. Nierzad-
ko już na drogach naszego 
regionu możemy dostrzec 
motocyklistów z charaktery-
styczną literą „H” wykonaną 

z pasów odblaskowych, czy 
napisem „Polska”. Niektórzy 
zżymają się, że na pierwszy 
rzut oka odczytać to można 
jako „Policja”, ale to tylko błąd 
w postrzeganiu. Napis w rze-
czywistości przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa, 
ponieważ motocyklista jest 
bardziej widoczny.

TARYFIKATOR 
MANDATÓW
Kontynuując opisywanie 
drogowych występków po-
siadaczy jednośladów, nie 
można zapominać o poważ-
nych konsekwencjach, jakie 
przynieść może ignorowanie 
wyznaczonych kierunków 
ruchu. Nazbyt często zdarza 
się przecież, że motocykli-
sta jedzie pasem ruchu np. 
do skrętu w prawo, a przed 
samym skrzyżowaniem, 
mimo wszystko kieruje się 
na wprost, powodując tym 
samym zagrożenie dla siebie 
i innych uczestników ruchu.
Warto zwrócić uwagę, że ta-
ryfikator mandatów karnych 
uwzględnia różnego rodzaju 
niewłaściwe nawyki moto-
cyklistów. I tak np. za przejeż-
dżanie po poboczu w trakcie 
omijania pojazdów stojących 

w korku, przewiduje grzywnę 
100 zł i 1 punkt karny. Wy-
przedzanie z nieprawidłowej 
strony, to już 200 zł i 3 punkty 
karne. Niektórzy posiadacze 
jednośladów lubią też pro-
wadzić „na długich”, a jazda  
z włączonymi światłami dro-
gowymi oznacza mandat 200 
zł i 3 punkty karne. Zdarza 
się ponadto, że motocykliści 
rozwiązują problem z zakor-
kowaną ulicą wybierając 
przejazd chodnikiem, co rów-
noznaczne jest z mandatem 
karnym w wysokości 250 zł.

WZAJEMNA 
ŻYCZLIOWŚĆ
Na terenie Gliwic oraz powia-
tu w ubiegłym roku doszło 
do 61 zdarzeń drogowych 
z udziałem motocyklistów. 
Były to 53 kolizje i 8 wypad-
ków, w których jedna osoba 
zginęła, a cztery zostały ran-
ne. Po analizie okoliczności 
okazało się, że 45 proc. tych 
zdarzeń spowodowali mo-
tocykliści. Najczęstszą przy-
czyną były konsekwencje 
nieprzestrzegania ograniczeń 
prędkości. Na kolejnym miej-
scu znalazło się najechanie 
na tył poprzedzającego po-
jazdu, a pozostałe powody to 
m.in. błędy podczas cofania, 
nieudzielenie pierwszeństwa 
pieszym na oznakowanym 
przejściu, czy nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu in-
nym pojazdom.
Należy podkreślić, że jako 
policja współpracujemy  
z stowarzyszeniami mo-
tocyklistów. Zaręczam, że 
zrzeszają one ludzi, których 
pasją są motory i bezpieczne 
ich użytkowanie. Apeluję 
więc do kierowców o więcej 
zrozumienia wobec posiada-
czy jednośladów. Uśmiech, 
otwartość i wzajemna życz-
liwość są znacznie bardziej 
pożądane niż nadużywanie 
klaksonu. DJK

POGODA 
DLA MOTOCYKLISTÓW

ROZWAGA I WZAJEMNA ŻYCZLIWOŚĆ PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

Mówi komisarz   PIOTR KRAJ, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach


