
We wrześniu, po waka-
cyjnej przerwie, dla dzieci 
i  młodzieży ponownie prio-
rytetem jest edukacja. To 
chyba również dobry czas, 
aby pomyśleć o  rozpoczęciu 
kursu w  szkole nauki jazdy. 
Eksperci radzą, aby zamiast 
kierować się wyłącznie naj-
niższą ceną, akcjami promo-
cyjnymi lub mniej lub bar-
dziej wymyślną reklamą, 
postawić na uznany i profe-
sjonalny ośrodek szkolenia 
kierowców.
- Istotny jest właściwy wy-
bór miejsca, gdzie zdobywa 
się wiedzę potrzebną do 
świadomego uczestnictwa 
w  ruchu drogowym oraz 
umiejętności niezbędne, 
aby sprawnie prowadzić 
pojazd. Warto więc zasię-
gnąć wiarygodnej opinii 
dotyczącej przebiegu szko-
lenia – podkreśla Bogdan 
Kacprzak, egzaminator 
z  katowickiego Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego.

STATYSTYKI 
ZDAWALNOŚCI
Zacząć można od wizyty 
w  urzędzie miejskim lub 
starostwie powiatowym, 
gdzie udostępnianie są m.in. 
protokoły z  kontroli prowa-
dzonych w  szkołach nauki 
jazdy z  określeniem ujaw-

nionych nieprawidłowości. 
Urzędy mają też listy za-
rejestrowanych ośrodków 
szkolenia oraz statystki zda-
walności egzaminów przez 
osoby uczęszczające do da-
nej szkoły.
Wystarczy spojrzeć na pu-
blikowane w  środkach ma-
sowego przekazu rankingi 
zdawalności egzaminów 
przez kursantów uczęszcza-

jących do poszczególnych 
ośrodków szkolenia, aby 
zrozumieć, że należy brać 
pod uwagę przede wszyst-
kim wysoką jakość kształ-
cenia. Przecież nie mogą być 
dziełem przypadku sytu-
acje, gdy różnice w  zdawal-
ności pomiędzy ośrodkami 
sięgają połowy osób przy-
stępujących do egzaminu 
państwowego.

NA KOSZT 
KURSANTA…
Dlatego przed podjęciem 
ostatecznej decyzji dotyczą-
cej rozpoczęcia nauki w kon-
kretnej placówce, dobrze jest 
porozmawiać ze znajomymi 
lub zapoznać się z  relacjami 
publikowanymi w  mediach 
społecznościowych. Zdarza-
ją się bowiem firmy, które 
niską cenę kursu rekompen-

sują sobie kosztem klientów. 
Sztandarowym przykładem 
jest skracanie czasu zajęć 
praktycznych albo rezygna-
cja z  pełnego wykonywania 
określonego przepisami pro-
gramu. Warto więc pamiętać, 
że „godzina” zajęć teoretycz-
nych, podobnie jak godzi-
na lekcyjna, trwać może 45 
minut, ale już w  przypadku 
zajęć praktycznych godzina 

jazdy musi oznaczać 60 mi-
nut indywidualnej pracy z in-
struktorem. Bywa niestety 
różnie… Godzina jazdy mija 
czasem po trzech kwadran-
sach, albo rozłożona jest na co 
najmniej dwóch kursantów 
uczestniczących w  jeździe, 
co oznacza, że każdy z  nich 
siedzi za kierownicą jedynie 
przez 30 minut.

DOBRZE 
ALBO TANIO
Podobnie jest np. z wymaga-
nymi przepisami wyjazdami 
poza obszar zabudowany, 
a szczególnie jazdami na dro-
gach o  dopuszczalnej pręd-
kości powyżej 70 km/h. Zda-
rza się, że instruktor trasę 
wytycza wyłącznie ulicami 
wokół ośrodka szkolenia lub 
uwzględnia miejsca, gdzie 
musi coś załatwić, czyli np. 
pobrać gotówkę z  bankoma-
tu lub zrobić drobne zakupy.
Warto również przed podpi-
saniem umowy rzucić okiem 
na stan techniczny pojazdów 
przeznaczonych dla kursan-
tów oraz infrastruktury na-
leżącej do ośrodka szkolenia. 
Samą umowę trzeba także 
uważnie przeczytać, aby 
wiedzieć co szkoła gwaran-
tuje osobie rozpoczynającej 
naukę, aby następnie prawa 
te konsekwentnie egzekwo-
wać. KRA

CIĘŻARÓWKI 
POD LUPĄ
Policja wskazuje na pięć pod-
stawowych wykroczeń cha-
rakterystycznych dla kierow-
ców ciężarówek. Należy do 
nich jazda bez karty kierowcy 
lub wykresówki w tachogra-
fie. Jakie jeszcze nieprawidło-
wości ujawniane są 
podczas policyjnych 
kontroli?

WSZYSTKO 
O WYPADKACH
W Unii Europejskiej najbez-
pieczniej na drogach jest w 
Szwecji, gdzie na 1 mln miesz-
kańców 25 osób w ubiegłym 
roku zginęło w wypadkach. 
Niestety Polska z 75 ofiara-
mi śmiertelnymi na 1 mln 
mieszkańców wraz z 
Bułgarią i Rumunią 
zamyka unijną listę.

KIEDY ODBIORĄ 
„PRAWKO”?
Funkcjonariusze policji zostali 
wyposażeni w możliwość 
fizycznego odebrania 
kierowcy prawa jazdy  
w przewidzianych prawem 
sytuacjach. O okolicznościach 
w jakich można stracić 
„prawko” mówi 
radca prawny  
Jacek Sznajder. 
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DROGA DO EGZAMINU
JAK WYBRAĆ DOBRĄ SZKOŁĘ NAUKI JAZDY?

Dla dobrze wyszkolonego kursanta zadania egzaminacyjne nie powinny być problemem.



Od czerwca 2018 roku prze-
jazdy kolejowo-drogowe 
oznakowane są indywidu-
alnymi numerami, które 
umieszczone są na żółtych 
naklejkach zawierających 
także numery alarmowe 
do służb ratunkowych oraz 
wsparcia technicznego.

BŁYSKAWICZNA 
REAKCJA
W  przypadku awarii auta 
lub zagrożenia na przejeź-
dzie, zgłoszenie pozwoli 
precyzyjnie określić miejsce 
zdarzenia, a  kolejarze będą 
mieli większe szanse na za-
trzymanie ruchu pociągów. 
W wyniku akcji znakowania 
skrzyżowań kolejowo-drogo-
wych oznakowano blisko 14 
tysięcy przejazdów. Na każ-
dym są minimum dwie żółte 
naklejki z  Indywidualnym 
Numerem Identyfikacyjnym 
przejazdu i  telefonami alar-
mowymi. W przypadku zda-
rzenia kierowca, który został 
zamknięty na przejeździe, po 
skontaktowaniu się z  ope-
ratorem linii 112 przekazuje 
9-cyfrowy Indywidualny 
Numerem Identyfikacyjny 
skrzyżowania. Operator, po 
zdiagnozowaniu sytuacji 
niezwłocznie łączy się z pra-
cownikiem kolei poprzez 
specjalnie utworzoną jedno-
kierunkową linią telefonicz-
ną, dedykowaną tylko i  wy-
łącznie operatorom numeru 
alarmowego 112. W zależno-
ści od zaistniałego zdarzenia, 
umożliwi to  szybką reakcję 
odpowiednich służb, a  na-
wet niezwłoczne wstrzy-

manie ruchu pociągów na 
wskazanym w  zgłoszeniu 
szlaku kolejowym.
- Żółta naklejka, to kolejna 
inicjatywa, która ogranicza 
zagrożenia wynikające z nie-
właściwego zachowania kie-
rowców lub po prostu ze zda-
rzeń losowych. Od czerwca 
w  pociągach, na dworcach, 
portalach społecznościo-
wych i  stronach partnerów 
kampanii społecznej Bez-
pieczny przejazd – „Szlaban 
na ryzyko!” – są emitowane 
filmy oraz infografiki przy-
pominające o  miejscach 
umiejscowienia naklejek, 
a  także w  jaki sposób i  w  ja-
kich sytuacjach korzystać 
z numerów na niej podanych 
– informuje Zdzisława Mał-
kiewicz, koordynator kam-
panii społecznej Bezpieczny 
przejazd –„Szlaban na ryzy-
ko!” z  Zakładu Linii Kolejo-
wych w Sosnowcu.

ŻÓŁTE 
NAKLEJKI
Odblaskowe naklejki są 
umieszczone na wewnętrz-
nej stronie krzyży św. An-

drzeja – jeśli jest to przejście 
dla pieszych, przejazd zabez-
pieczony znakami lub zna-
kami i sygnalizacją świetlną. 
Natomiast na przejazdach 
z rogatkami naklejki znajdu-
ją się na napędach rogatko-
wych (element, do których 
przymocowane jest ramię 
rogatki), od strony torów.
Naklejka zawiera trzy pod-
stawowe dane: Indywidual-
ny Numer Identyfikacyjny 
przejazdu kolejowo-drogo-
wego, numer alarmowy 112, 
numery „awaryjne”. 

Indywidualny Numer Iden-
tyfikacyjny przejazdu ko-
lejowo-drogowego przypi-
sany jest do konkretnego 
przejazdu (oznacza nr linii 
kolejowej i  jej kilometr). 
Dzięki niemu podczas inter-
wencji operator Centrum 
Powiadamiania Ratunko-
wego 112 szybko zlokalizu-
je przejazd. W  kilka minut 
wstrzymany będzie ruch 
pociągów i  zminimalizowa-
na możliwość wystąpienia 
sytuacji kryzysowej.
Numer alarmowy 112 służy 
do zgłaszania wypadków, 
awarii samochodu na prze-
jeździe, lub sytuacji zagroże-
nia życia.
Natomiast numery „w  razie 
awarii” służą do informo-
wania dyspozytora kolei na 
terenie konkretnego zakła-
du linii kolejowych o usterce 
urządzeń, uszkodzeniu ozna-
kowania na przejeździe kole-
jowo-drogowym, jeśli nie ma 
bezpośredniego zagrożenia 
życia.
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KAŻDY PRZEJAZD PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. Z OZNAKOWANIEM UŁATWIAJĄCYM 
SZYBKIE WEZWANIE POMOCY

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
NAKAZ JAZDY PROSTO LUB SKRĘTU W PRAWO

ZANIM DOJDZIE 
DO WYPADKU

SZKOLENIA 
I PROFILAKTYKA
Realizację projektu wspie-
rała Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Kole-
jowych. Aby nowy system 
mógł sprawnie działać, PLK 
przeszkoliła około 10 tysię-
cy pracowników: dyżur-
nych ruchu, dyspozytorów 
i  koordynatorów systemów 
bezpieczeństwa. Inicjatywa 
PLK wymagała także ści-
słej współpracy z  Minister-
stwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, w tym 
z  17 Centrami Powiadamia-
nia Ratunkowego w  całej 
Polsce. Operatorzy numeru 
alarmowego 112 wspól-
nie z  kolejarzami testowali 
i  dopracowali procedurę 
przyjmowania zgłoszeń 
oraz przekazywania ich 
do realizacji. Współpraca 
z  Głównym Urzędem Geo-
dezji i  Kartografii zapewni-

ła umieszczenie lokalizacji 
przejazdów na mapach wy-
korzystywanych przez ope-
ratorów nr 112. 
- PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. prowadzą największy 
w  historii program inwesty-
cyjny, który dzięki wymia-
nie, remontom i  budowie 
nowych torów, montażu 
nowoczesnych urządzeń ste-
rowania ruchem, bezpośred-
nio wpływa na wzrost pozio-
mu bezpieczeństwa. PLK od 
2005 roku prowadzą rów-
nież kampanię społeczną 
Bezpieczny przejazd – „Szla-
ban na ryzyko!”. To tysiące 
apeli o bezpieczeństwo, edu-
kacja, nauka, szkolenia, se-
minaria, analiza wypadków 
samochodów z  pociągiem. 
Adresatami tych działań są 
kierowcy i piesi, osoby w róż-
nym wieku: dzieci, młodzież, 
dorośli i  seniorzy – dodaje 
Zdzisława Małkiewicz.  DKY

DLA INSTRUKTORÓW 
I KURSANTÓW

Specjalna oferta bezpłatnego organizowania 
kursów z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach 

oraz terenie kolejowym adresowana jest dla 
Ośrodków Szkolenia Kierowców. Zainteresowane 

szkoły nauki jazdy proszone są o kontakt z PLK 
pod adresem mailowym: zdzislawa.malkiewicz@

plk-sa.pl lub pod numerem telefonu: 32/710-40-38.



BEZPIECZNA JAZDA                                                                                               NR 18  | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018     3

ZNIKAJĄCE PRAWO JAZDY
Zdobycie prawa jazdy nie 
daje nam gwarancji, że do-
kument pozostanie w naszej 
kieszeni na zawsze. Istnieją 
bowiem sytuacje, w których 
prawo jazdy może być za-
trzymane, a  czasem nawet 
same uprawnienia do pro-
wadzenia pojazdów zostają 
cofnięte lub wręcz orze-
czony jest zakaz ich prowa-
dzenia. Na co więc zwracać 
szczególną uwagę, aby unik-
nąć aż tak czarnego scena-
riusza? 
Poniżej przedstawiam oko-
liczności, w  których wła-
ściwe organy zatrzymują 
prawo jazdy. Jest to zazwy-
czaj bardzo niedogodne dla 
samego zainteresowanego, 
bowiem odebranie prawa 
jazdy oznacza tymczasową 
niemożliwość kierowania 
wszystkimi kategoriami po-
jazdów.

JAZDA 
„NA GAZIE”
Funkcjonariusze policji zo-
stali wyposażeni w  moż-
liwość fizycznego odebra-
nia prawa jazdy kierowcy 
w  przewidzianych prawem 
sytuacjach, jednak muszą 
tego dokonać za pokwito-
waniem. Warto w  związku 
z  tym pamiętać, iż gdy nie 
występują wymienione 
powody do zatrzymania 
dokumentu, policjant nie 
ma prawa go zatrzymać. Po 
faktycznym zatrzymaniu 
dokumentu przez funkcjo-
nariusza wymagane jest 
zatwierdzenie tej czynności 
poprzez zatrzymanie praw-
ne przez właściwy organ.
Podstawowym z  powodów 
do zatrzymania prawa jazdy 
przez policjanta jest prowa-
dzenie samochodu w  stanie 
nietrzeźwości lub po spo-
życiu alkoholu albo środka 
działającego podobnie do 
alkoholu. Stan po spożyciu 
alkoholu występuje, gdy 
stężenie alkoholu we krwi 
wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ 
lub w  1 dm3 wydychanego 
powietrza występuje od 0,1 

mg do 0,25 mg alkoholu – 
wówczas prowadzenie po-
jazdu stanowi wykroczenie. 
Z  kolei stan nietrzeźwości 
występuje, gdy stężenie al-
koholu we krwi przekracza 
0,5‰, bądź ilość alkoho-
lu w  1 dm3 wydychanego 
powietrza przekracza 0,25 
mg – wtedy mamy już do 
czynienia z  przestępstwem. 
Gdy zostanie potwierdzony 
bądź to jeden, bądź to drugi 
ze stanów, policjant zatrzy-
muje prawo jazdy kierowcy.

UZASADNIONE 
PODEJRZENIE
Gdy policjant podejrzewa, 
że kierowca popełnił prze-
stępstwo lub wykroczenie, 
za które może zostać zasą-
dzony zakaz prowadzenia 
pojazdów lub stwierdzi, że 
prawo jazdy jest uszkodzone 
w takim stopniu, że jest nie-
czytelne albo podejrzewa 
jego podrobienie lub przero-
bienie albo gdy upłynął ter-
min jego ważności - również 
może je zatrzymać. Jednak 
w razie wystąpienia powyż-
szych okoliczności, wysta-
wione przez policję pokwi-
towanie uprawnia kierowcę 
do kierowania pojazdem 
przez 7 dni od dnia zatrzy-
mania dokumentu. Warto 
też zaznaczyć, że podejrze-
nie popełnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia musi 
być uzasadnione okolicz-
nościami sprawy i  nie może 
być bezpodstawne. Nadto 
warunkiem jest też możli-
wość ukarania danego wy-
kroczenia lub przestępstwa 
środkiem karnym w postaci 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów. 

PRĘDKOŚĆ 
I PUNKTY
Policja może również zatrzy-
mać prawo jazdy kierowcy 
przypadku, gdy kierujący 
przekroczył w terenie zabu-
dowanym dozwoloną pręd-
kość o  50 km/h, przewoził 
większą ilość pasażerów niż 
wskazana w  dowodzie reje-

stracyjnym (chyba, że ilość 
nadliczbowych pasażerów 
nie przekracza 2 w  samo-
chodzie osobowym lub 5 
w  autobusie), przekroczył 
liczbę 24 punktów karnych 
w okresie 5 lat od skierowa-
nia go na kurs reedukacyjny 
w  zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub też 
w  trakcie okresu próbnego 
(okres obowiązujący przez 
2 lata kierowców, którzy 
po raz pierwszy uzyskali 
prawo jazdy na kategorię B) 
popełnił trzy wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu 
w  komunikacji lub jedno 
przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w  komuni-
kacji. Wystawione w  tych 
przypadkach pokwitowanie 
zatrzymania uprawnia kie-
rowcę do kierowania pojaz-
dem w okresie 24 godzin od 
chwili zatrzymania. Uwaga 
dla młodych kierowców 
– w razie gdyby kierowca 
przekroczył 20 punktów 
karnych, a  otrzymał prawo 
jazdy nie dalej niż rok wcze-
śniej, również zostaje po-
zbawiony tego dokumentu, 
jednak wówczas pokwito-
wanie zatrzymania prawa 
jazdy nie uprawnia go do 
kierowania pojazdem.

ZABIERAJĄ 
ODEBRANE
Kolejną z  okoliczności sta-
nowiących podstawę do 
odebrania prawa jazdy jest 
ustalenie przez policjanta, 
że wobec kierującego wy-
dano już wcześniej decyzję 
o  zatrzymaniu prawa jazdy 
lub o cofnięciu uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów 
albo orzeczono wobec niego 
zakaz prowadzenia pojaz-
dów. Stanowi to wówczas 
wykonanie faktyczne za-
trzymania prawnego – czyli 
wynikającego z  uprzednio 
wydanego orzeczenia o  jego 
zatrzymaniu.
Ostatnim szczególnym 
przypadkiem możliwości za-
trzymania prawa jazdy jest 
stwierdzenie przez policjan-

ta braku zaświadczenia o po-
zytywnie przeprowadzo-
nym badaniu technicznym 
w zakresie wyposażenia po-
jazdu w blokadę alkoholową 
w przypadku, gdy kierujący 
podlega obowiązkowi kiero-
wania wyłącznie pojazdami 
wyposażonymi w  taką blo-
kadę.

JAK ZASKARŻYĆ?
Zatrzymane na wymienio-
nych podstawach prawo 
jazdy policja przekazuje nie-
zwłocznie, ale nie później 
niż w  ciągu 7 dni, właści-
wemu sądowi uprawnione-
mu do rozpoznania sprawy 
o wykroczenie, prokuratoro-
wi lub staroście. Jeżeli przy-
czyną zatrzymania prawa 
jazdy było podejrzenie pro-
wadzenia pojazdu w  stanie 
nietrzeźwości lub stanie po 
spożyciu alkoholu albo po-
dejrzenie popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia, 
za które grozi środek karny 
zakazu prowadzenia po-
jazdów, odpowiedni organ 
(czyli w  zależności od etapu 
postępowania prokurator 
lub sąd) musi wydać w  ter-
minie 14 dni od dnia otrzy-
mania prawa jazdy posta-
nowienie o  zatrzymaniu 
prawa jazdy, zawiadamiając 
o  tym właściwego starostę. 
Tak wydane postanowienie 
o  zatrzymaniu prawa jazdy 
jest zaskarżalne zażaleniem.
W  pozostałych przypad-
kach organem właściwym 

do rozpatrzenia sprawy jest 
starosta. W  razie wystąpie-
nia podstaw prawnych do 
zatrzymania prawa jazdy 
w trybie administracyjnym, 
wydaje on decyzję o  praw-
nym zatrzymaniu prawa 
jazdy. Jest to decyzja zaskar-
żalna odwołaniem.
Warto wskazać, że upraw-
nienia do prowadzenia po-
jazdów ulegają zawieszeniu 
od zatrzymania faktycznego 
przez policję do czasu roz-
strzygnięcia przez właściwy 
sąd, prokuratora lub starostę 
o  zatrzymaniu prawnym 
tego dokumentu. Nie do-
tyczy to jedynie sytuacji, 
w  których wystawione po-
kwitowanie odbioru tym-
czasowo uprawnia do pro-
wadzenia pojazdów.

STAROSTA 
ZATRZYMUJE
Podstawami do prawnego 
zatrzymania prawa jazdy 
przez starostę jest: upłynię-
cie terminu jego ważności, 
niedostarczenie zaświadcze-
nia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych lub psycholo-
gicznych do kierowania po-
jazdem albo zaświadczenia 
o odbyciu kursu dokształca-
jącego, praktycznego szko-
lenia lub kursów reeduka-
cyjnych, do odbycia których 
było się zobowiązanym.
Starosta wyda również de-
cyzję o  zatrzymaniu prawa 
jazdy w sytuacji przekrocze-
nia przez kierowcę w terenie 

zabudowanym dopuszczal-
nej prędkości o 50 km/h lub 
przewożenia większej ilości 
pasażerów niż wskazana 
w dowodzie rejestracyjnym. 
Wówczas ma obowiązek 
zatrzymać prawo jazdy na 
3 miesiące i  nadać wydanej 
decyzji rygor natychmiasto-
wej wykonalności. Dalsze 
kierowanie pojazdem, mimo 
tego zakazu, powoduje wy-
danie decyzji o przedłużeniu 
tego okresu do 6 miesięcy. 
Okres ten liczy się od fak-
tycznego zatrzymania przez 
policję, a  w  razie wydania 
decyzji przez starostę bez 
wcześniejszego zatrzymania 
dokumentu przez funkcjo-
nariusza – od czasu zwrotu 
dokumentu staroście przez 
kierowcę.
Jeżeli decyzja starosty nie 
wskazuje terminu zatrzy-
mania prawa jazdy, jego 
zwrot następuje po ustaniu 
przyczyny jego zatrzymania 
oraz po uiszczeniu opłaty 
ewidencyjnej.
Należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że zatrzymanie 
prawa jazdy ma zasadniczo 
skutek ograniczony w czasie 
i nie odznacza się tak daleko 
posuniętymi konsekwencja-
mi jak cofnięcie uprawnień 
do prowadzenia pojazdów 
przez starostę lub orzeczenie 
przez sąd zakazu prowadze-
nia pojazdów. Te instytucje 
zostaną jednak umówio-
ne w  następnym wydaniu 
„BEZPIECZNA JAZDA”.

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.



Najnowszy raport „Stan 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz działania re-
alizowane w  tym zakresie 
w  2017 roku” opracowany 
przez Krajową Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
zawiera m.in. wszechstron-
ną analizę statystyk doty-
czących sytuacji na drogach. 
Warto zwrócić uwagę na 
pozytywną tendencję w od-
niesieniu do utrzymującego 
się od lat spadku liczby wy-
padków, a  co za tym idzie 
zmniejszania się liczby osób, 
które w nich zginęły lub od-
niosły obrażenia. W raporcie 
stwierdzono, że w 2017 roku 
w  Polsce odnotowano 32 
760 wypadków drogowych, 
tj. o 904 (-2,7 proc.) mniej niż 
w roku 2016. W wypadkach 

tych zginęło 2 831 osób, tj. 
o  195 (-6,4 proc.) mniej niż 
w  roku 2016. Liczba ran-
nych również uległa zmniej-
szeniu i  wyniosła 39 466, tj. 
o 1300 (-3,2 proc.) osób mniej 
niż rok wcześniej, a  ciężko 
rannych o  1006 (-8,3 proc.) 
mniej. Jednocześnie w  2017 
roku, kolejny już raz od-
notowano wzrost liczby 
kolizji na drogach. Dane te 
– relacjonując informacje 
Komendy Głównej Policji – 
podawaliśmy już na łamach 
„BEZPIECZNA JAZDA”. Ra-
port zawiera również szcze-
gółowe analizy zdarzeń 
drogowych wyodrębniające 
ich przyczyny, rodzaj i skut-
ki z  uwzględnieniem liczby 
ofiar w  poszczególnych ka-
tegoriach. Interesujące jest 

ponadto ukazanie stanu 
bezpieczeństwa w  Polsce 
wobec podobnych statystyk 
opracowywanych w  kra-
jach Unii Europejskiej. Nie-
stety pod tym względem 
nasz kraj – mimo znaczącego 
postępu wyrażonego spad-
kiem o  prawie 50 proc. licz-
by osób, które przez ostatnie 
10 lat zginęły w  wpadkach 
drogowych – nadal znajduje 
się na szarym końcu zesta-
wienia.

RODZAJE 
WYPADKÓW
Autorzy raportu informują, 
że w  2017 roku w  odniesie-
niu do danych za rok 2016 
odnotowano nieznaczne 
zmniejszenie liczby zderzeń 
bocznych oraz czołowych 

pojazdów w  ruchu (odpo-
wiednio o -2,1% i -0,4%). Nie-
wielkie różnice w  liczbach 
poszczególnych rodzajów 
wypadków przyniosły dość 
duże różnice w  liczbach 
ofiar śmiertelnych – zarów-
no w  liczbach bezwzględ-
nych, jak i  odniesionych do 
danych z roku 2016. W 2017 
roku w  zderzeniach czoło-
wych zginęły o  83 osoby 
mniej (tj. -14,1 proc.) niż rok 
wcześniej, a  w  zderzeniach 
bocznych było to o  56 osób 
mniej (tj. -9,6 proc.). Zmia-
ny te pokazują, że nawet 
względnie niewielka po-
prawa w  zakresie zmniej-
szenia liczby wypadków 
może przynieść dość istotną 
redukcję liczby ofiar tych 
zdarzeń.

DRZEWO 
PRZED MASKĄ
Eksperci Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego podkreślają, że 
innym problemem charak-
terystycznym dla bezpie-
czeństwa ruchu na polskich 
drogach są wypadki wsku-
tek których pojazdy najeż-
dżają na drzewo. W  2017 
roku było ich o  203 mniej 
(-10,9 proc.) niż w roku 2016 
i  pociągnęły one za sobą 
o  49 mniej (-11,5 proc.) ofiar 
śmiertelnych. Wprawdzie 
udział ofiar śmiertelnych 
dla tego rodzaju wypadków 
nieznacznie się zmniejszył 
(z 14,0 proc. do 13,3 proc.), to 
jednak spadek liczby ofiar 
śmiertelnych był na tyle 
proporcjonalny w  stosunku 

do spadku liczby tych wy-
padków, że wskaźnik cięż-
kości poprawił się zaledwie 
o 0,1.

ZAGROŻENI 
PIESI
W  raporcie zaznaczono, że 
odrębną kategorią są wy-
padki z  udziałem pieszych, 
a  zwłaszcza polegające na 
najechaniu na pieszego. Za-
grożenie tej grupy niechro-
nionych użytkowników 
dróg stanowi od wielu lat 
w  Polsce jeden z  najwięk-
szych problemów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 
Rok 2017 przyniósł zmniej-
szenie liczby wypadków 
tego rodzaju o 344 (-4,2 proc.) 
w odniesieniu do 2016 r., ale 
wzrost liczby ofiar śmiertel-
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nych o  2 osoby (+0,2 proc.). 
Oznacza to, że ciężkość wy-
padków, w  których piesi 
giną w  wyniku najechania 
przez pojazd, wyrażona licz-
bą ofiar śmiertelnych na 100 
wypadków wzrosła z  10,4 
do 10,9, a udział ofiar śmier-
telnych przekroczył już 30 
proc. (wzrost o  2 punkty 
procentowe w  stosunku do 
2016 roku).

BRAK 
KONCENTRACJI
Zdaniem specjalistów 
opracowujących raport 
należy zwrócić uwagę na 
niewielkie zwiększenie licz-
by zderzeń tylnych (+0,7 
proc.) oraz udziału tej gru-
py wypadków wśród ogó-
łu wypadków (+0,4 proc.). 

Wprawdzie wzrosty te nie 
pociągnęły za sobą zwięk-
szenia liczby ofiar śmiertel-
nych – w tej kategorii odno-
towano bowiem o  14 ofiar 
śmiertelnych mniej (tj. -8,5 
proc.) niż w  2016 roku, ale 
wzrost udziału zderzeń tyl-
nych może wskazywać na 
utrzymywanie zbyt małej 
odległości pomiędzy pojaz-
dami (np. przy jednoczesnej 
zbyt szybkiej jeździe), a  tak-
że na rozproszenie uwagi 
prowadzących pojazdy (np. 
przez telefony komórkowe 
czy inne urządzenia).

KTO UCIERPIAŁ?
W  opracowaniu Krajo-
wej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego zazna-
czono, że rok 2017 był bez-

pieczniejszy dla kierują-
cych pojazdami niż rok 2016 
– w  tej kategorii uczestni-
ków ruchu drogowego zgi-
nęło o  86 osób mniej (-5,6 
proc.), a  o  658 osób mniej 
(-3,2 proc.) zostało rannych. 
Znacząco poprawiło się 
bezpieczeństwo pasażerów 
pojazdów. W 2017 r. zginęło 
ich o  114 osób mniej (-18,6 
proc.), a  o  255 osób mniej 
(-2,1 proc.) zostało rannych. 
Niestety nie można tego sa-
mego powiedzieć o pieszych 

– wprawdzie rannych w tej 
grupie było mniej o  387 
osób (-4,9 proc.) niż w  roku 
poprzednim, ale o  5 osób 
(+0,6 proc.) zwiększyła się 
liczba ofiar śmiertelnych. 
W  raporcie znalazła się 
więc konkluzja, że wskazu-
je to na konieczność podej-
mowania nowych działań 
zapobiegawczych mają-
cych na celu poprawę bez-
pieczeństwa tej najsłabiej 
chronionej grupie uczestni-
ków ruchu drogowego oraz 
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nieustannego prowadzenia 
szeroko zakrojonych akcji 
e dukacyjno-informacyj-
nych poruszających ten 
problem.

POJAZD 
SPRAWCY
Porównując liczbę wypad-
ków w  2017 roku, których 
sprawcami byli kierujący 
samochodami osobowymi, 
to w  odniesieniu do roku 
2016 odnotowano spadek 
o 1,8 proc., a  liczba śmiertel-
nych ofiar tych wypadków 
zmalała o 9,1 proc.
W  odniesieniu do roku 
2016, odnotowano znaczny 
spadek (o  13,0 proc.) liczby 
wypadków spowodowa-
nych przez rowerzystów, 
a  liczba śmiertelnych ofiar 
tych wypadków zmalała aż 
o  14,4 proc. Odnotowano 
spadek o 8,0 proc. liczby wy-
padków spowodowanych 
przez motocyklistów, a  licz-
ba śmiertelnych ofiar tych 
wypadków zmniejszyła się 
aż o  14,2 proc. W  2017 roku 
odnotowano bardzo duży 
wzrost (o  28,8 proc.) liczby 
wypadków spowodowa-
nych przez kierujących cią-
gnikami rolniczymi.
Natomiast liczba wypadków 
w  ubiegłym roku, których 
sprawcami byli kierujący 
samochodami ciężarowymi 
w  odniesieniu do danych 
z roku 2016 wzrosła aż o 3,8 
proc., a  liczba śmiertelnych 
ofiar tych wypadków wzro-
sła o 6,1 proc.

EUROPEJSKIE 
DROGI
Dobrze jest przyjrzeć się 
też sytuacji na drogach 
Unii Europejskiej. Okazu-
je się, że drugi rok z  rzędu 
liczba ofiar śmiertelnych 
w  krajach wspólnoty spa-
dła o około 2 proc. Z danych 
opublikowanych przez 
Komisje Europejską wy-
nika, że w  ubiegłym roku 
na unijnych drogach zgi-
nęło 25 300 osób, tj. o  300 
osób mniej niż w  roku 
2016 (oznacza to spadek 
właśnie o  2 proc.) i  6 200 
mniej niż w roku 2010 (a  to 
już jest ograniczenie o  20 
proc.). W  obrębie Unii Eu-
ropejskiej najlepsze wyni-
ki, oznaczające najmniejszą 
liczbę zabitych w  wypad-
kach osiągnęły: Szwecja (25 

ofiar śmiertelnych na mi-
lion mieszkańców), Wiel-
ka Brytania (27 ofiar na 1 
mln mieszkańców), Dania 
(32 na 1 mln mieszkańców) 
oraz Holandia (31 na 1 mln 
mieszkańców). W  porów-
naniu z  2016 rokiem naj-
większy spadek liczby ofiar 
śmiertelnych zgłosiły Es-
tonia (-32 proc.) i  Słowenia 
(-20 proc.).

PONURA 
STATYSTYKA
Niestety Polska z  75 ofiara-
mi śmiertelnymi na 1 mln 
mieszkańców znajduje się 
wśród państw zamyka-
jących listę. Oczywiście 
trzeba mieć świadomość gi-
gantycznej poprawy stanu 
bezpieczeństwa w  naszym 
kraju w  okresie ostatnich 
kilkunastu lat, lecz mimo 
to porównanie do sytuacji 
w  Niemczech, gdzie ginie 
38 osób na 1 mln mieszkań-
ców, Austrii (47 na 1 mln 
mieszkańców), Czechach 
(54 na 1 mln mieszkańców) 
czy Słowacji (57 na 1 mln 
mieszkańców) ukazuje jak 
wiele pozostaje jeszcze do 
zrobienia. W dalszym ciągu 
Polska znajduje się w  gro-
nie państw o  najwyższym 
zagrożeniu życia i  zdrowia 
w  ruchu drogowym. W  po-
dobnej sytuacji są Chorwa-
cja (80 na 1 mln mieszkań-
ców), Bułgaria (96 na 1 mln 
mieszkańców) oraz Rumu-
nia (98 na 1 mln mieszkań-
ców).
Autorzy raportu zauważa-
ją, że od 2008 roku ryzyko 
śmierci w  wypadkach dro-
gowych zmniejszyło się 
w Polsce o 48 proc., lecz oce-
niają, że postęp poczyniony 
na przestrzeni ostatniej de-
kady nie może być jednak 
powodem do pełnej satys-
fakcji, gdyż dynamika po-
zytywnych zmian oscyluje 
w  okolicy średniej osiągnię-
tej przez kraje Unii Europej-
skiej, co oznacza że szybkie 
dogonienie czołowych pod 
względem bezpieczeństwa 
krajów Europy wymaga 
zdecydowanych działań.
Warto jednak pamiętać eu-
ropejskie drogi, ze średnio 
49 ofiarami śmiertelnymi na 
1 mln mieszkańców, utrzy-
mały w  2017 roku status 
zdecydowanie najbezpiecz-
niejszych na świecie.  DJJ
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W pierwszym półroczu 
2018 roku gliwiccy policjan-
ci odnotowali 2 wypadki 
oraz 156 kolizji z  udziałem 
samochodów ciężarowych. 
Wśród przyczyn tych zda-
rzeń drogowych dominowa-
ły błędy popełniane przez 
kierowców podczas zamia-
ny pasa ruchu, a  także nie-
prawidłowe omijanie i skrę-
canie. Takie były również 
główne powody wypadków 
i  stłuczek w  2017 roku, któ-
rych łącznie odnotowaliśmy 
269.

NIE TYLKO 
TACHOGRAF
Na marginesie tej statysty-
ki warto przypomnieć, że 
funkcjonariusze na bieżąco 
kontrolują pojazdy ciężaro-
we o  dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 
3,5 tony. Podstawowymi 
elementami podlegającymi 
sprawdzeniu są m.in. dzien-
ne i  tygodniowe okresy 
prowadzenia pojazdu, wy-
kresówki z  poprzednich 
28 dni lub dane na karcie 
kierowcy bądź w  pamię-
ci tachografu, przypadki 
przekroczenia dozwolonej 
prędkości, prawidłowość 
działania i  użytkowania ta-
chografu i  wykresówek lub 
karty kierowcy, urządzenia 
mogące zakłócić właściwe 
funkcjonowanie przyrzą-
dów rejestrujących lub po-

miarowych. Policjant może 
poprosić ponadto o  doku-
menty związane z działalno-
ścią przewozową.

TRANSPORT 
DROGOWY
Jeżeli firma uzyskała 
uprawnienia do działalno-
ści transportowej przed 15 
sierpnia 2013 roku należy 
okazać wypis z licencji. Jeśli 
uprawnienia nadano po 15 
sierpnia 2013 roku trzeba 
posiadać wypis z zezwolenia 
na wykonywanie zawodu 
przewoźnika, w  przypadku 
działalności transportowej 
na terenie kraju. Musi być to 
oryginał dokumentu, a  nie 
kserograficzna odbitka. Przy 
międzynarodowym trans-
porcie drogowym trzeba 
mieć wypis z licencji wspól-
notowej oraz wypis zezwo-
lenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika. Oba 
dokumenty również ory-
ginałach. W  zależności od 
konkretnej sytuacji pokazać 
trzeba ponadto np. wypis 
z zaświadczenia o zgłoszeniu 
pojazdu do przewozu na po-
trzeby własne, a także doku-
menty związane z  przewo-
żonym ładunkiem. Należy 
do nich m.in. list przewozo-
wy, faktura, rachunek, tzw. 
przesunięcie magazynowe, 
SAD itp. W  konkretnych 
wypadkach trzeba mieć 
też stosowne zezwolenia, 

potwierdzenie opłaty dro-
gowej z  odcinka autostrady 
płatnej operatora prywatne-
go, dokumenty wymagane 
przy przywozie materiałów 
niebezpiecznych, świadec-
two ATP przy przewodzie 
artykułów żywnościowych 
szybko się psujących, do-
kumenty wymagane przy 
przewodzie żywych zwie-
rząt, dokumenty wymagane 
przy przewodzie odpadów, 
zezwolenie na przejazdy 
pojazdu z  ładunkiem lub 
bez, o  masie i  naciskach na 
oś lub wymiarach przekra-
czających wielkości okre-
ślone w  przepisach, a  także 
– gdy odrębne przepisy tego 
wymagają - dokument po-
twierdzający dopuszczenie 
pojazdu bądź urządzenia do 
eksploatacji. Brak wymaga-
nych dokumentów podczas 
kontroli wiąże się z karą się-
gającą nawet 2 tys. zł.

ZABEZPIECZENIE 
ŁADUNKU
Zasady przewożenia ładun-
ku w  Polsce reguluje art. 65 

kodeksu drogowego oraz 
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z  dnia 25 
stycznia 2018 r. w  sprawie 
sposobu przewozu ładunku. 
Także w  Unii Europejskiej 
opracowano wytyczne w za-
kresie mocowania ładunku 
w  transporcie drogowym. 
Przewidują one, że należy 
przed załadowaniem pojaz-
du sprawdzić powierzchnię 
załadowczą, nadwozie oraz 
wszelkie urządzenia słu-
żące do mocowania ładun-
ków. Muszą być bowiem 
w  dobrym stanie, bo tylko 
takie nadają się do użytku. 
Trzeba zamocować ładunek 
w  taki sposób, aby nie mógł 
się przesuwać, przetaczać 
czy przemieszczać z  powo-
du wibracji, spaść z  pojazdu 
lub wręcz spowodować jego 
wywrócenie. Przed zała-
dunkiem należy ustalić me-
todę mocowania najbardziej 
odpowiednią ze względu 
na charakterystykę prze-
wożonego towaru, a  także 
sprawdzić czy spełnione zo-
stały zalecenia w tym zakre-

sie producentów pojazdów 
i sprzętu mocującego. Warto 
też sprawdzi czy osprzęt do 
mocowania jest odpowiedni 
do warunków, które mogą 
wystąpić podczas podróży. 
Za każdym razem, przed 
wyjazdem sprawdzić trze-
ba czy rozkład towarów jest 
właściwy pod kątem moż-
liwych przeciążeń. Dobrze 
jest, gdy to oczywiście moż-
liwe, do mocowania ładun-
ku używać wyposażenia 
dodatkowego takiego jak np. 
maty antypoślizgowe, taśmy, 
listwy kątowe itp. Uważać 
trzeba przy tym, aby podczas 
mocowania nie naruszyć 
unieruchamianych towa-
rów. Potem już, podczas jaz-
dy załadowaną ciężarówką, 
trzeba dostosować prędkość 
do panujących warunków, 
aby unikać raptownych 
zmian kierunku jazdy, a tak-
że gwałtownego hamowa-
nia. Przytoczone wcześniej 
dane statystyczne potwier-
dzają bowiem, że jest to bar-
dzo niebezpieczne i przynosi 
opłakane konsekwencje.

GRZECHY 
GŁÓWNE
Z  doświadczenia można 
wskazać na pięć podstawo-
wych wykroczeń charakte-
rystycznych dla kierowców 
ciężarówek. Należy do nich 
jazda bez karty kierowcy 
lub wykresówki w  tach-
ografie, co zagrożone jest 
karą w  wysokości 2 tys. zł. 
Kolejnym grzechem głów-
nym jest przekraczanie 
czasu jazdy ciągłej. W  tym 
przypadku wskazania od 
15 do 30 minut oznaczają 
karę 150 zł, 1 godz. to 300 
zł, 2 godz. – 450 zł, a 3 godz. 
już 600 zł. Naruszanie prze-
pisów dotyczących czasu 
pracy dokonywane jest 
również poprzez skracanie 
dziennego odpoczynku. Za 
redukcję od kwadransa do 
1 godz. grozi 100 zł. Z  kolei 
ingerencja w  pracę tach-
ografu zagrożona jest karą 
wynoszącą 2 tys. zł. Iden-
tyczną jak wykonywanie 
przewozu z  wyłączonym 
urządzeniem rejestrują-
cym. DJJ

CIĘŻARÓWKI DO KONTROLI
WAŻNY JEST CZAS PRACY, KOMPLET DOKUMENTÓW I DOBRZE ZABEZPIECZONY ŁADUNEK

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



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej?

TAK            NIE

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno 
Ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost?

TAK            NIE

Czy w tej sytuacji musisz się zastosować do żółtych znaków poziomych?

TAK            NIE

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp 
od omijanej przeszkody?

TAK            NIE

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia jezdnię na której umieszczony jest znak poziomy P-4 „linia po-
dwójna ciągła”. Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych. 
Zatem w tej sytuacji bez wątpienia znajdujemy się na jezdni dwukierunkowej. Należy 
również pamiętać, że przez linię podwójną ciągła nie wolno przejeżdżać, a nawet na nią 
najeżdżać.

Odpowiedź: NIE
Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przed którym umieszczony 
jest znak nakazu C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”, który zobowiązuje kierującego 
do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami. Dodatkowo na pasach ruchu umieszczone 
są znaki P-8b „strzałki kierunkowe”, które oznaczają, że jazda z pasa ruchu na którym 
są umieszczone jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową.  
W przedstawionej sytuacji na wprost przez skrzyżowanie może pojechać jedynie kie-
rujący rowerem (pod znakiem poziomym P-8a „strzałka kierunkowa na wprost umiesz-
czony został znak P-23 „rower”), dlatego pod znakiem  nakazu C-8 „nakaz jazdy w prawo 
lub w lewo” i zakazu B-2 „zakaz wjazdu” umieszczone zostały tabliczki T-22 wskazujące,  
że znaki nie dotyczą rowerów jednośladowych.

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia pasy ruchu na których umieszczono znaki P-8b „strzałki kierunko-
we” barwy białej i żółtej, które oznaczają, że jazda z pasa ruchu na którym są umiesz-
czone jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową. Jeżeli na 
drodze umieszczone są znaki barwy białej i żółtej wskazujący różny sposób zachowania, 
to kierujący są zobowiązani stosować się do znaków barwy żółtej.

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia przeszkodę oznaczoną tablicą U-9b, którą zastosowano  
w celu ostrzeżenia kierującego i wyraźnego oznaczenia przeszkody znajdującej się 
w skrajni drogowej. Zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 2  Ustawy prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2017r.,   poz. 1260 z póź. zm.), kierujący pojazdem przy omijaniu jest obo-
wiązany zachować bezpieczny odstęp od omijanej   przeszkody, a w razie potrzeby 
zmniejszyć prędkość.
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Pierwszy dzwonek, jak co 
roku, oznacza konieczność 
zadbania o  bezpieczeństwo 
uczniów idących do szkół, 
a  następnie wracających 
do domów. Kolejnym mie-
siącom nauki towarzyszyć 
będą m.in. stopniowo coraz 
gorsze warunki atmosfe-
ryczne, wcześniej zapada-
jący mrok, opady deszczu, 
chłód, poranne zamglenia… 
Pokonując pogodowe uciąż-
liwości, dziecko będzie jed-
nak musiało pamiętać o  za-
chowaniu bezpieczeństwa. 
Stąd dobrze jest już teraz je 
do tego odpowiednio przy-
gotować.
- Rodzice tych uczniów szkół 
podstawowych, którzy 
z  racji wieku samodzielnie 
będą przychodzić na lekcje, 
powinni jednak wspólnie 
z nimi przebyć trasę wiodą-
cą z  miejsca zamieszkania 
do placówki oświatowej. 
Trzeba wówczas zwrócić 
uwagę na miejsca wymaga-
jące zachowania szczególnej 
ostrożności, a także wyjaśnić 
na czym polega bezpieczne 
uczestnictwo w  ruchu dro-
gowym – radzi Zygmunt 
Szywacz, egzaminator nad-
zorujący z  Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Katowicach.

MALEC 
BEZ OPIEKI
Problem samodzielnego 
przemierzania chodników 
i  ulic dotyczy części pierw-
szoklasistów, a także w pew-
nej mierze przedszkolaków. 
Rodzicom warto bowiem 
przypomnieć, że zgodnie 
z  art. 43 ustawy Prawo 
o  ruchu drogowym „dziec-
ko w  wieku do 7 lat może 
korzystać z  drogi tylko pod 
opieką osoby, która osiągnę-
ła wiek co najmniej 10 lat”. 
Przepis ten nie dotyczy stre-
fy zamieszkania, gdzie kie-
rowcy mogą spodziewać się 
malca samotnie spacerują-
cego środkiem ulicy, a także 
drogi przeznaczonej wyłącz-
nie dla pieszych. Eksper-

ci apelują, aby pamiętając 
o zapisach ustawy, wykazać 
się zdrowym rozsądkiem, 
co oznacza, że dziesięcio-
letni brat nie będzie chyba 
najlepszym przewodnikiem 
młodszej siostry w  sytu-
acji, gdy droga do placówki 
oświatowej wiedzie przez 
przejścia dla pieszych na 
ruchliwych ulicach lub wy-
maga skorzystania ze skom-
plikowanej infrastruktury 
drogowej.

DOBRE 
NAWYKI
Rodzice nie mogą ponadto 
zapominać, że przywoże-
nie pociechy do szkoły lub 
przedszkola wymaga zasto-
sowania fotelików ochron-
nych lub – dla starszych 
dzieci – specjalnych pod-
kładek. Zatrzymując auto 

zadbać trzeba, aby młody 
pasażer mógł opuścić kabinę 
samochodu od strony chod-
nika, placu czy skweru, a nie 
wysiadał wprost na ulicę. 
- Warto pamiętać, aby dzieci 
miały ubrania, plecaki czy 
buty z  elementami odbla-
skowymi. Można też przy-
zwyczajać młodych ludzi do 
noszenia odblasków. Nawyk 
taki może przyczynić się do 
uniknięcia wielu sytuacji 
grożących wypadkiem. Nic 
też nie zastąpi edukacji po-
legającej na wytłumaczeniu 
dziecku jak we własnym 
zakresie zadbać o  bezpie-
czeństwo – dodaje Zygmunt 
Szywacz.

EDUKACJA 
KOMUNIKACYJNA
Dzieci muszą wiedzieć, że 
doskonała zabawa w  berka, 

która nagle przeniesie się 
na ulicę, łatwo może mieć 
tragiczny finał. Podobnie 
jak skoncentrowanie ca-
łej uwagi na przeżywaniu 
emocji rozbudzanych przez 
wirtualny świat na ekra-
nie smartfonu. Osoba pro-
wadząca dyskusje w  me-
diach społecznościowych, 
zatopiona w  lekturze, grze 
czy oglądająca materiały 
multimedialne, bardzo czę-
sto wkraczając nawet na 
oznakowane przejście dla 
pieszych „wyłącza” odruch 
upewnienia się, że akurat 
w  tym momencie nie nad-
jeżdża pojazd. Kierowca na-
tomiast nierzadko nie jest 
wtedy w  stanie odpowied-
nio szybko zareagować. 
Do klasyki niewłaściwych 
zachowań należy m.in. 
przebieganie przez jezdnię, 

wchodzenie na przejście dla 
pieszych przy zapalonym 
czerwonym świetle, prze-
skakiwanie przez barierki 
zabezpieczające czy chodze-
nie po torowiskach itd. Nad-
miar młodzieńczej fantazji 
objawiający się lekceważe-
niem podstawowych zasad 
ruchu drogowego bywa 
zabójczy. I  o  tym uczniowie 
powinni dowiedzieć się od 
rodziców. Tym bardziej, że 
dzieci zwykle naśladują ich 
zachowania, a więc dawanie 
dobrego przykładu powinno 
być podstawowym elemen-
tem edukacji komunikacyj-
nej.

MUNDUROWI 
KONTROLUJĄ
– Policja tradycyjnie już 
prowadzi akcję „Bezpieczna 
droga do szkoły”, której ce-

lem jest szczególny nadzór 
nad właściwym zachowa-
niem kierowców i  pieszych 
w  rejonach szkół oraz oko-
licznych ulicach – dodaje 
aspirant sztabowy Jacek 
Prokop z  Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach.
Funkcjonariusze apelują 
do rodziców i  nauczycieli 
o  uświadamianie dzieciom 
konieczności właściwe-
go zachowania na ulicach, 
chodnikach czy ścieżkach 
rowerowych, a  do kierow-
ców o  szczególną rozwagę 
w  okolicach szkół. Oprócz 
tego oczywiście prowadzą 
działania kontrolne, które 
mają wychwycić tych pro-
wadzących, którzy ignorują 
ograniczenia prędkości lub 
z różnych przyczyn popisują 
się brawurą. DKR

JAK DOJŚĆ DO SZKOŁY?
O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW TROSZCZYĆ SIĘ POWINNI NIE TYLKO POLICJANCI


