
Z policyjnych statystyk wy-
nika, że nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu, to jedna 
z głównych przyczyn wypad-
ków. Szczególnie na skrzyżo-
waniach, ale też na prostych 
odcinkach dróg. Biorąc pod 
uwagę wszystkie tegoroczne 
wypadki na terenie woje-
wództwa śląskiego, których 
ofiarą padli piesi, a sprawcami 
byli zmotoryzowani – okazuje 
się, że wśród powodów domi-
nowało nieustąpienie pierw-
szeństwa na przejściu dla 
pieszych. Warto zaznaczyć, że 
tego typu zachowania są pod-
stawą przerwania egzaminu 
państwowego na prawo jazdy, 
co oczywiście oznacza jego ne-
gatywny wynik.

REGUŁY 
I INTUICJA
Nie tylko podczas jazdy eg-
zaminacyjnej właściwe 
stosowanie się do zasad rzą-
dzących pierwszeństwem 
przejazdu niekiedy jest in-
tuicyjne. Jeśli więc przykła-
dowo: widzimy i słyszymy 
nadjeżdżające wozy straży 
pożarnej, które z włączony-
mi syrenami mkną ratować 
ludzkie życie, zdrowie lub 
dobytek, to bezsprzecznie 
należy ustąpić pierwszeń-
stwa. Podobnie jest zresztą 

z innymi pojazdami uprzy-
wilejowanymi. Trudności 
nie powinno nastręczać też 
odpowiednie zachowanie, 
gdy kierujący zmienia zajmo-
wany pas ruchu i musi wów-
czas ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi jadącemu już po 
tym pasie ruchu. Powszech-
nie znany jest też przepis 

stanowiący, że kierowca, 
zbliżając się do skrzyżowania, 
jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa pojazdowi 
nadjeżdżającemu z prawej 
strony, a jeżeli skręca w lewo 
– także jadącemu z kierunku 
przeciwnego na wprost lub 
skręcającemu w prawo.

SPRAWA 
DOŚWIADCZENIA
Z praktyki wiadomo jednak, 
że nie każdy wie o obowiąz-
ku ustąpienia pierwszeń-
stwa podczas cofania, albo 
o konieczności przepuszcze-
nia pieszego w trakcie skrę-
cania w drogę poprzeczną, 
jeśli pieszy przechodzi na 

skrzyżowaniu przez jezd-
nię drogi, na którą wjeżdża 
kierowca. Istnieją jednak 
sytuacje wymagające do-
świadczenia za kierownicą, 
a niekiedy nawet interpre-
tacji prawnika.
Wyobraźmy sobie bowiem 
sytuację, gdy kierowca pojaz-
du samochodowego A zbliża 

się z drogi podporządkowa-
nej do skrzyżowania. Po dro-
dze z pierwszeństwem ruchu 
porusza się kierowca pojazdu 
samochodowego B, jednakże 
w oczywisty sposób przekra-
czając limit prędkości dozwo-
lony na tym odcinku drogi. 
Kierowca A ocenia, że zdą-
żyłby włączyć się do ruchu, 
gdyby kierowca B poruszał 
się z dozwoloną prędkością, 
wobec czego decyduje się na 
wykonanie tego manewru. 
Potem następuje gwałtow-
ne hamowanie kierowcy B  
i ostatecznie dochodzi do ko-
lizji.
Jednak kto ponosi odpo-
wiedzialność za zdarze-
nie? Kierowca A nie ustąpił 
pierwszeństwa, a kierowca 
B przekroczył dozwoloną na 
danym odcinku prędkość, 
również stwarzając niebez-
pieczną sytuację. Ale to jed-
nak kierowca A wymusił 
pierwszeństwo. Aby uzasad-
nić taką odpowiedź, musimy 
zapoznać się z istotą wymu-
szenia pierwszeństwa. Dlate-
go zachęcamy do zapoznania 
się z tekstem radcy prawne-
go Jacka Sznajdera, który 
na str. 3 „Bezpiecznej Jazdy” 
wyjaśnia prawne aspekty 
zasady pierwszeństwa prze-
jazdu KDJ
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SZKOLENIE 
KIEROWCÓW
W środowisku mówi się  
o potrzebie zmian w prawie 
regulującym kwestie szkole-
nia kierowców. W opinii szefa 
stowarzyszenia instrukto-
rów obecnie: „zaczyna być 
coraz bardziej nowocześnie 
i tolerancyjnie, a to 
generuje sytuacje 
niebezpieczne”. 4

BARWY 
ŻYCIA
Pieszy ubrany na czarno  
widoczny jest z odległości  
16,5 metra. Ciemna, lecz już nie 
czarna odzież, zwiększa ten 
dystans do 24 metrów. Kolor 
żółty pozbawiony elementów 
odblaskowych daje kierowcy 
36 metrów na podję-
cie reakcji, a biały już 
54 metry. 6

UWAGA!  
WYPADEK!
Śpiesząc na ratunek ofiarom 
wypadku drogowego trzeba 
włączyć światła awaryjne,  
aby ostrzec innych uczestni-
ków ruchu. Dobrze jest też 
zaciągnąć hamulec ręczny, 
zabrać kluczyki ze stacyjki, 
a w razie potrzeby 
założyć kamizelkę 
odblaskową. 8

NIEZBĘDNIK KIEROWCY
WŁAŚCIWE STOSOWANIE ZASAD USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWA DECYDUJE NIE TYLKO 

O WYNIKU EGZAMINU NA PRAWO JAZDY



Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach prowadzi 
różnorodne akcje mające na 
celu poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych. Wśród podej-
mowanych przedsięwzięć 
są działania profilaktyczne 
oraz edukacyjne wdrażane 
zarówno w skali całego re-
gionu, jak też realizowane 
lokalnie. W ujęciu strategicz-
nym całość tej aktywności 
obejmuje „Program poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na 
lata 2018 – 2020”.
– Celem programu jest popra-
wa bezpieczeństwa pieszych. 
Służą temu skoordynowane 
działania na szczeblu woje-
wódzkim, miejskim i powia-
towym. Koncentrujemy się 
m.in. na kształtowaniu świa-
domości kierujących i pie-
szych, usprawnieniu nadzoru 
nad ruchem drogowym w sfe-
rze odnoszącej się do pieszych 
oraz zwiększeniu w tym za-
kresie efektywności policjan-
tów, a także na współpracy  
z zarządcami dróg, samo-
rządami i instytucjami zaj-
mującymi się problematyką 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – informuje podko-
misarz Grzegorz Wiatrak  
z Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.
Warto przybliżyć na łamach 
„Jeździmy Bezpieczniej” kil-
ka inicjatyw, które przyczy-
niają się do popularyzacji 
właściwych zachowań kie-
rowców oraz pieszych, aby 
ich współistnienie w ruchu 
drogowym było przyjazne, 
kulturalne i – co najważniej-
sze – bezpieczne.

ŻYCIE JEST DAREM
W diecezjach wojewódz-
twa śląskiego prowadzona 
jest akcja „Życie najcen-
niejszym darem – chrońmy 
Go”. Wskazuje ona na wa-
lory stosowania odblasków 
przez pieszych, zwłaszcza  
w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy dochodzi do 
największej liczby potrąceń. 
Innym istotnym elementem 
przedsięwzięcia jest szkolenie  
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.
- Uczestnicy spotkań mają 
szansę doskonalić umiejęt-
ności ratowania życia pod 
fachowym okiem ratowni-
ków. Projekt szkolenia księży  
i duchownych pozwala po-
przez specjalnie opracowane 
materiały edukacyjne, prze-
kazywać nie tylko zdobytą 
wiedzę wiernym, ale rów-
nież dystrybuować elemen-
ty odblaskowe w grupach 
wiekowych 60+, szczególnie 
zagrożonych skutkami zda-
rzeń drogowych. Realiza-
cja przedsięwzięcia oprócz 
rekomendacji stosowania 
elementów odblaskowych 

pozwala uświadamiać i pro-
mować ideę bezpiecznych 
zachowań wśród seniorów, 
którzy – jak wynika ze staty-
styk - wśród pieszych uczest-
ników ruchu drogowego 
najczęściej są uczestnikami 
tragicznych wypadków – do-
daje podkomisarz Grzegorz 
Wiatrak.

WYPADKI
I… OSZUSTWA
Dobrą okazję do promocji bez-
pieczeństwa są też seminaria 
ze słuchaczami uniwersyte-
tów trzeciego wieku. Spotka-
nia dotyczą jednak nie tylko 
bezpieczeństwa seniorów w 
ruchu drogowym, lecz rów-
nież uświadamiają zagroże-
nia związane z oszustwami. 
Policjanci ruchu drogowego 
przedstawiają dane dotyczą-
ce wypadków drogowych 
z udziałem seniorów oraz 
przyczyny ich powstawania. 
Szczególna uwagę zwraca 
się na kwestie prawidłowego 
poruszania się po drodze, wi-
doczności oraz niebezpiecz-
nych zachowań, które dopro-
wadzają do wypadków.

- Dzięki spotkaniom senio-
rzy uczą się, kiedy stosować 
elementy odblaskowe, jak 
sprawność psychofizycz-
na wpływa na percepcję  
i możliwość kierowania po-
jazdem oraz jak bezpiecznie 
uczestniczyć w ruchu dro-
gowym jako rowerzysta, 
kierowca i pieszy. Podczas 
spotkania omawiane są 
również tematy odnoszące 
się do zmian biologicznych 
i mentalnych postępują-
cych z wiekiem, a mających 
wpływ na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym – rela-
cjonuje podkomisarz Grze-
gorz Wiatrak.

SZTUKA 
EDUKACJI 
Natomiast „Mam talent na 
bezpieczeństwo”, to kon-
kurs adresowany do przed-
szkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i licealnych 
oraz uczestników kół zain-
teresowań o profilu fotogra-
ficznym i teatralnym, a także 
miejskich i gminnych ośrod-
ków kultury. Konkurs przy-
gotowała śląska drogówka 
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AKCJE ŚLĄSKIEJ POLICJI NA RZECZ PIESZYCH

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
SPADAJĄCE ODŁAMKI SKALNE

 LICZY SIĘ 
BEZPIECZEŃSTWO

przy współpracy z Kurato-
rium Oświaty, Wydziałem 
Radia i Telewizji Uniwersy-
tetu Śląskiego, Oddziałem 
katowickim TVP oraz Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Katowicach. 
Dotyczył on przygotowania 
dowolnej pracy o charakte-
rze artystycznym związa-
nym z tematyką bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym 
(np. filmów, występów sce-
nicznych, rysunków, przed-
stawień teatralnych, bądź 
innych form artystycznych, 
pozwalających zaprezento-
wać możliwości oddziały-
wania na bezpieczeństwo  
w komunikacji drogowej). 
Do organizatora wpłynęło 
ponad 400 prac, które wzięły 
udział w konkursie. Patronat 
nad tą inicjatywą objął Wo-
jewoda Śląski.

PROMOCJA 
ROZWAGI
Na bezpieczeństwo pie-
szych zwraca też uwagę ak-

cja „Zapuść żurawia”, czyli 
rozejrzyj się dookoła, zanim 
przejdziesz przez ulicę lub 
torowisko. „Zapuść żura-
wia”, to działanie mające na 
celu poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych oraz apel do 
pieszych i pasażerów, aby 
zawsze zapuszczali owego 
żurawia wychodząc z tram-
waju, autobusu, wchodząc 
na jezdnię i wszędzie tam, 
gdzie wśród pojazdów poru-
szają się pieszo.
- Tłumaczenia hasła akcji 
podjął się wybitny polski 
językoznawca prof. Jan 
Miodek. Zapuszczać żura-
wia oznacza: rozejrzeć się, 
spojrzeć, obserwować, spo-
glądać. Właśnie takie za-
chowanie wszystkich na 
drodze może ograniczyć 
liczbę wypadków, a warto 
zaznaczyć, że tych z udzia-
łem pieszych w okresie od 
października do grudnia 
jest najwięcej w roku – pod-
sumowuje podkomisarz 
Grzegorz Wiatrak. DJJ
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PO PIERWSZE… 
PIERWSZEŃSTWO

Jedną z częstszych przyczyn 
wypadków i kolizji jest wy-
muszenie pierwszeństwa. 
Pozornie kwestia wydaje się 
być nieskomplikowana, jed-
nak praktyka dostarcza nam 
wielu przykładów sytuacji 
niejednoznacznych, które 
skłaniają do rozważań. 

KWESTIA 
DEFINICJI
Ustawa prawo o ruchu dro-
gowym w słowniku defi-
nicji wskazuje, że ustąpie-
niem pierwszeństwa jest 
powstrzymanie się od ruchu, 
jeżeli ruch mógłby zmusić 
innego kierującego do zmia-
ny kierunku lub pasa ruchu 
albo istotnej zmiany prędko-
ści, a pieszego - do zatrzyma-
nia się, zwolnienia lub przy-
spieszenia kroku.
Wywodzimy wobec tego 
wniosek, że niepowstrzyma-
nie się od ruchu mogącego 
zmusić innego kierujące-
go m.in. do istotnej zmiany 
prędkości stanowiłoby nie-
ustąpienie pierwszeństwa. 
Brak w tej definicji odniesie-
nia do sposobu zachowania 
innych uczestników ruchu, 
co pozwala na interpreta-
cję, iż ustąpienie lub wymu-
szenie pierwszeństwa nie 
uwzględnia działania lub 
zaniechania osób innych niż 
sam ustępujący lub wymu-
szający.

CO NA TO SĄDY?
Również orzecznictwo Sądu 
Najwyższego skłania się ku 
takiej interpretacji. Jak bo-
wiem wskazał w orzeczeniu 
z dnia 5 maja 2011 r. o sygn. 
akt IV KK 44/11, „nie sposób 
przyjąć, że jeśli pojazd jadą-
cy z przeciwka na wprost 
porusza się z niedozwolo-
ną prędkością, to kierowca 
pojazdu jadącego w prze-
ciwnym kierunku tą drogą 
i mający wykonać manewr 

skrętu w lewo nie musi ustą-
pić mu pierwszeństwa tylko 
z tego powodu, iż kierowca 
pojazdu mającego pierw-
szeństwo przejazdu (art. 25 
ust. 1 i 3 p.r.d.) narusza w ten 
sposób zasady ruchu drogo-
wego. Takie dekodowanie 
treści nakazu „ustąpienia 
pierwszeństwa” nie tylko 
nie znajduje żadnego oparcia  
w ustawowej definicji, ale 
prowadziłoby w konsekwen-
cji do ustalenia, że nakaz 
ten ma charakter względny,  
a więc zależny od oceny 
zachowań poszczególnych 
uczestników ruchu drogo-
wego. W ustawowej definicji 
zasady ustąpienia pierwszeń-
stwa jest wprost zawarty na-
kaz oceny prędkości pojazdu 
jadącego z pierwszeństwem 
przejazdu. Z definicji tej za-
sady, ujmowanej a contrario, 
wynika także i to, że kierow-
ca samochodu zobowiązany 
do ustąpienia pierwszeństwa 
nie musi powstrzymywać 

się od ruchu, ale tylko wtedy 
jeżeli ruch jego pojazdu nie 
mógłby zmusić kierujące-
go pojazdem, posiadającego 
pierwszeństwo przejazdu do 
zmiany prędkości czy pasa 
ruchu.”
Stanowisko Sądu Najwyż-
szego jednoznacznie więc 
wskazuje, że zmuszenie do 
zmiany kierunku lub pasa 
ruchu albo do istotnej zmia-
ny prędkości osoby przekra-
czającej dozwoloną prędkość 
nadal będzie stanowić wy-
muszenie. 

PRAWA PIESZEGO
Równie często jak wymu-
szenia z udziałem pojazdów 
występują wymuszenia  
z udziałem pieszych. Panuje 
powszechne przekonanie, 
że każdorazowo gdy pieszy 
stanie obok przejścia dla pie-
szych, kierujący pojazdem 
powinien ustąpić mu pierw-
szeństwa. Jest to jednak nie-
co mylne, bowiem zgodnie  

z ustawą prawo o ruchu dro-
gowym: pieszy znajdując się 
na przejściu przez jezdnię 
lub torowisko ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem.
Prowadzi nas to do dwóch 
ważnych wniosków. Po 
pierwsze, pieszy ma pierw-
szeństwo dopiero w mo-
mencie, gdy znajduje się na 
przejściu. Stojąc obok przej-
ścia dla pieszych i oczekując 
na odpowiedni moment do 
przejścia, to on obowiązany 
jest ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom i zachować szcze-
gólną ostrożność. Kierowca 
nie ma zatem obowiązku za-
trzymywania się i przepusz-
czania każdego przechodnia 
stojącego obok przejścia.  
Z tak przyjętej interpretacji 
wysnuć można również dru-
gi wniosek. Jeśli pieszy znaj-
duje się na przejściu, ma on 
bezwzględne pierwszeństwo 
przed pojazdami. Jego pierw-
szeństwo winno się wtedy 
zakończyć dopiero, gdy opu-
ści przejście.

GDY PRZECHO-
DZIEŃ ZAWRÓCI…
Drugi wniosek silnie wią-
że się z przyzwyczajeniami 
wielu kierowców, którzy ru-
szają, kiedy tylko pieszy zej-
dzie z ich pasa ruchu. Warto 
więc podkreślić, iż w sytu-
acji, gdy pieszy przechodząc 

jezdnią od prawej do lewej 
strony ma pierwszeństwo, 
nawet kiedy przejdzie już po 
naszym pasie ruchu i podąża 
dalej po pasie przeciwległym. 
Gdyby pieszy rozmyślił się  
i w połowie jezdni zawrócił, 
a kierowca w międzyczasie 
ruszyłby swoim pojazdem, 
przecinając drogę pieszemu, 
to ta niebezpieczna sytuacja 
względem pieszego stanowić 
będzie wymuszenie pierw-
szeństwa przez kierowcę.
Na marginesie wskazać 
również można, że kierują-
cy pojazdem winien ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu 
gdy: (1) skręca w drogę po-
przeczną, a pieszy przecho-
dzi na skrzyżowaniu przez 
jezdnię drogi, na którą wjeż-
dża kierowca, (2) przejeżdża 
przez chodnik lub drogę dla 
pieszych, (3) jedzie w strefie 
zamieszkania.

OGRANICZENIA 
DLA PIECHURA
Obowiązki kierowcy wo-
bec pieszego, to zaledwie 
jedna strona medalu. Piesi 
również nie mogą pozwalać 
sobie na dowolny sposób 
zachowania, nawet kiedy 
mają pierwszeństwo. Za-
brania im się wchodzenia 
bezpośrednio przed jadą-
cy pojazd, w tym również 
na przejściu dla pieszych, 

a także spoza pojazdu lub 
innej przeszkody ogranicza-
jącej widoczność drogi. Nie 
mogą ponadto przechodzić 
przez jezdnię w miejscu  
o ograniczonej widoczności 
drogi, zwalniać kroku lub 
zatrzymywać się bez uza-
sadnionej potrzeby podczas 
przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko, przebiegać 
przez jezdnię, chodzić po to-
rowisku lub wchodzić na nie 
gdy zapory, lub półzapory, 
są opuszczone lub opuszcza-
nie ich rozpoczęto, a także 
przechodzić przez jezdnię 
w miejscu, w którym urzą-
dzenie zabezpieczające lub 
przeszkoda oddzielają drogę 
dla pieszych albo chodnik 
od jezdni, bez względu na 
to, po której stronie jezdni 
one się znajdują. W przypad-
ku złamania tych zakazów,  
a w razie wystąpienia wy-
padku, pieszy może zostać 
uznany za przyczyniającego 
się do powstania zdarzenia 
lub nawet obarczony za nie 
winą.
Mając na uwadze powyż-
sze regulacje należy jednak 
przede wszystkim pamiętać 
o zasadzie ostrożności oraz 
zasadzie ograniczonego za-
ufania, które jako ogólne na-
kazy zachowania, zapobiec 
mogą wielu wypadkom lub 
kolizjom.

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.



Spore poruszenie w śro-
dowisku osób związanych 
z szkoleniem kierowców 
wywołał ostatnio ar-
tykuł autorstwa Piotra 
Leńczowskiego, prezesa 
zarządu Polskiego Stowa-
rzyszenia Instruktorów 
Techniki Jazdy, który 
na stronie internetowej 
stowarzyszenia, odwo-
łując się do śmiertelnego 
wypadku na przejeździe 
kolejowym, zwrócił uwa-
gę na tematy dotyczące 
kształcenia i egzamino-
wania kursantów. Ponie-
sione argumenty warte są 
przemyślenia oraz dysku-
sji. Dlatego publikujemy 
opisu poruszonych zagad-
nień.

MAKABRYCZNE 
ZDARZENIE
Przypomnijmy, że do wy-
padku doszło sierpniowe-
go przedpołudnia, przy 
dobrej widoczności, na 
niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym w Szaflarach. 
Podczas jazdy egzamina-
cyjnej auto zatrzymało się 
na torach. Z pojazdu zdążył 
uciec egzaminator, a roz-
pędzony pociąg uderzył w 
samochód. Makabryczne 
zdarzenie zakończyło się 
śmiercią 18-letniej kobiety 
siedzącej za kierownicą. 
W tekście pt. „Ruch to nie 
wesołe miasteczko” Piotr 
Leńczowski podkreślił, że 
w minionych latach „mie-
liśmy już tyle przykładów 

zdarzeń z udziałem osób 
uczących się, że środowi-
sko profesjonalistów nie 
ma złudzeń, iż dochodzi do 
nich na skutek kumulacji 
wielu złych okoliczności”. 
Wskazał zarazem „kilka 
ważnych aspektów, które 
powinny być wzięte pod 
uwagę, kiedy będziemy 
zmieniać lub tworzyć nowe 
prawo regulujące kwestie 
szkolenia kierowców oraz 
sposobu egzaminowania. 
Mam tez nadzieję, że oso-
by decyzyjne dostrzegą 
taką potrzebę zmian, gdyż 
zaczyna być coraz bardziej 
nowocześnie i tolerancyj-
nie, a to generuje sytuacje 
niebezpieczne i co naj-
mniej dwuznaczne”.

PŁACĘ 
I WYMAGAM
Autor zaznaczył m.in.: „lu-
dzie coraz częściej uważają, 
że jak za coś płacą, to sami 
już nic nie muszą. Płacę, żą-
dam, wymagam, macie mnie 
nauczyć, a jak czegoś nie 
umiem, to nie moja wina. 
Takiej postawie, niestety, 
przyklaskują media, któ-
re przykładowo w pewnej 
sprawie, gdzie kursantka 
otrzymała mandat od policji 
za popełnione wykroczenie, 
na które instruktor nie miał 
możliwości zareagować,  
w taki sposób, że nagle skrę-
ciła kierownicą w sposób 
nie do przewidzenia dla in-
struktora – jadąc na wprost 
otarła się o samochód z prze-

ciwka. Kursantka twier-
dziła, że chciała ominąć 
dziurę. Media rzuciły się na 
instruktora, broniąc kur-
santki i twierdząc, że skoro 
jest na kursie i płaci, to ma 
być bezpieczna”.

KWESTIA
INTERPRETACJI
Prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Instruktorów 
Techniki Jazdy przytacza 
też następujący przykład: 
„pewnego razu egzamina-
tor oblał kursantkę, której 
kilkukrotnie musiał łapać 
za kierownicę, żeby nie 
spowodowała kolizji. Nie 
doszło do kolizji, tylko dzię-
ki egzaminatorowi. Co na 
to sąd? Przeczytajcie: …nie 

budzi żadnych wątpliwości 
to, że osoba przystępująca 
do egzaminu na prawo jazdy 
jest dopiero „kandydatem na 
kierowcę”, pozbawionym do-
świadczenia i umiejętności 
pozwalających wprawnemu  
i doświadczonemu kierow-
cy zareagować intuicyjnie 
na trudną sytuację drogo-
wą. Takie umiejętności na-
bywa się bowiem w miarę 
przejechanych samodzielnie 
kilometrów. Brak takiego 
doświadczenia i kwalifiko-
wanych umiejętności nie 
uniemożliwia jednak zdania 
egzaminu na prawo jazdy…  
a także …rzeczą egzaminato-
ra, od którego przepisy pra-
wa wymagają szczególnej 
wiedzy i umiejętności w za-
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kresie kierowania pojazdami 
i ruchu drogowego jest oce-
na, czy osoba egzaminowa-
na spełnia wymogi określo-
ne prawem. Taka asekuracja 
(chodzi o łapanie za kierow-
nicę) nie musi oznaczać, że 
egzaminowany kandydat na 
kierowcę swym zachowa-
niem mógł w konkretnej sy-
tuacji stworzyć zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Obawa egzami-
natora przed nieprzewidy-
walnymi często konsekwen-
cjami wjechania pojazdu  
w koleinę na ośnieżonej dro-
dze uzasadniać może tego 
rodzaju asekurację… Sąd 
uznał, że to iż egzamina-
tor łapie za kierownicę, 
nie daje podstawy do ob-

lania kursantki, na skutek 
czego wygrała ona proces  
w sprawie z odwołania od 
wyniku negatywnego”. Au-
tor skomentował to w spo-
sób następujący: „po takim 
wyroku nie dziwię się, że 
niektórzy egzaminatorzy są 
pasywni w swoim działa-
niu, wyczekując na sytuację 
ewidentną, żeby móc oblać 
kursanta i mieć niezbity 
dowód na brak jego umie-
jętności. Wariactwo!”.

ŁAGODZENIE 
WYMAGAŃ
Kolejne podjęte w tekście 
zagadnienie, to łagodzenie 
wymagań „dla zdających 
egzaminy, czy prowadzą-
cych ośrodki szkolenia kie-

rowców oraz wykonujących 
zawody instruktora i egza-
minatora”. Konkluzja: „to 
wszystko powoduje, że psu-
jemy potencjalnego kursan-
ta. Wynaturzamy naturalny 
zdrowy rozsądek i odpowie-
dzialność za kierownicą (…). 
Skoro egzaminator nie musi 
już teraz przerywać egzami-
nu, w sytuacji kiedy kursant 
nie zatrzymał się na „STOP”-
-ie, bo w sumie, to nic nie 
jechało i nie spowodował 
zagrożenia. Jeśli kursantce 
gaśnie trzy razy pod rząd 
silnik na środku skrzyżowa-
nia, ale akurat nic nie jecha-
ło i egzaminator to zalicza, 
tłumacząc tym, że to wynik 
stresu. Dokąd my zmierza-
my?”.

NARZĘDZIA 
DLA WSPÓŁKIERU-
JĄCEGO
Autor odniósł się też do 
kwestii współkierowania: 
„doktryna i orzecznictwo 
przyjmują, że kierującym po-
jazdem może być więcej niż 
jedna osoba. Wystarczy tylko 
aby miała możliwość bezpo-
średniego wpływu na pręd-
kość, kierunek jazdy, czy sta-
teczność pojazdu. Nigdzie nie 
jest napisane, że współkie-
rowanie występuje wtedy, 
gdy mamy możliwość opero-
wania wszystkimi układami 
pojazdu, czyli kierowniczym, 
hamulcowym i przeniesie-
niem napędu. Wystarczy, że 
mamy możliwość operowa-
nia jednym z tych układów  
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i już wtedy stajemy się współ-
kierującym. Dlatego właśnie 
instruktor i egzaminator po-
siadający odpowiednie urzą-
dzenia (..) będzie współkieru-
jącym i będą na nim ciążyły  
w związku z tym takie same 
obowiązki jak na kursancie. 
Instruktor i egzaminator nie 
może więc w czasie jazdy roz-
mawiać przez telefon komór-
kowy bez zestawu słuchaw-
kowego. Musi obserwować 
drogę i jej otoczenie z zacho-
waniem szczególnej ostroż-

ności, nie dopuszczając do sy-
tuacji zagrożenia dla innych 
uczestników. Współkiero-
wanie nie dotyczy szkolenia 
motocyklisty lub jadącego 
quadem, kiedy instruktor lub 
egzaminator nie znajdują się 
w lub na pojeździe, którym 
kieruje kursant. To jedyny 
wyjątek”. Autor, jako praktyk 
kształcący kierowców, po-
wołując się na obowiązujące 
przepisy wymienia prawny 
wymóg instalacji „dodatko-
wej dźwigni hamulca, ale (…) 
doświadczenie jednak wska-
zuje, że dodatkowa dźwignia 
sprzęgła oraz gazu jest nie-
oceniona. Wiele szkół ma po-
wielone wszystkie dźwignie 
po stronie instruktora, co daje 
najwyższą gwarancję bez-
pieczeństwa. Instruktor ma 
możliwość np. w czasie spóź-
nionej zmiany pasa ruchu do-
dać gazu i uratować sytuację 
przed kolizją. Podobnie pod-
czas wyprzedzania, czy ru-
szania w sytuacji awaryjnej”.

WSZYSTKIE 
DŹWIGNIE
Uwarunkowania związane 
ze współkierowaniem sta-
nowiły podstawę sformuło-
wania apelu: „uważamy jako 
organizacja, (…) by pojazdy 
szkoleniowe znajdujące się 
w dyspozycji ośrodków były 
obowiązkowo wyposażone 
we wszystkie dźwignie po 
stronie instruktora. Podobnie 
winno być w samochodach 
szkoleniowych oraz egzami-
nacyjnych. Uważamy też, że 

instruktorzy i egzaminatorzy, 
w ramach obowiązkowych 
warsztatów, winni ćwiczyć 
kierowanie pojazdem z miej-
sca pasażera, żeby być do-
skonale wyszkolonym i zo-
rientowanym na wypadek 
sytuacji awaryjnych, kiedy 
strach sparaliżuje kursanta  
i trzeba przejąć całkowitą 
kontrolę nad samochodem”.

ZERO 
TOLERANCJI
W tekście znalazł się także 
postulat: „skończmy z po-
błażaniem na egzaminach 
w szkołach i WORD-ach (…). 
Nie dajmy się zwariować. 
Stres nie może być żadnym 
usprawiedliwieniem, bo każ-
dy egzamin wywołuje stres, 
ale sytuacje w życiu również 
i to później przenosimy za 
kierownicę. Za każde na-
wet najmniejsze zagrożenie 
na drodze, za jakiekolwiek 
fałszywe ruchy świadczące 
o niepewności i braku wy-
szkolenia, a mogące skutko-
wać kolizją powinno się od 
razu przerywać egzaminy. 
Jeśli my będziemy pobła-
żać za niezwalnianie przed 
przejazdem kolejowym, je-
śli my będziemy pozwalać 
ignorować znaki nakazują-
ce się zatrzymać, to jak taka 
osoba później zachowa się 
w starciu z policjantem, któ-
ry za podobne wykroczenie 
będzie chciał nałożyć man-
dat? No tak, będzie się kłócić  
i odmawiać, bo przecież na-
wet na egzaminie się udało, 
to dlaczego potem ktoś inny 
zwraca uwagę i chce karać 
mandatem. Przestańmy się 
bać klientów, bo to nie we-
sołe miasteczko, tylko ruch 
miejski”. W podsumowaniu 
autor stwierdził m.in.: „jeżeli 
kursant nie reaguje na sytu-
ację zawczasu, to należy taki 
błąd natychmiast ujawniać  
i reagować. Po to są kamery 
w samochodach, żeby mo-
gli się odwoływać. Lepiej, 
żeby się mogli odwołać, niż 
żeby byli chowani do grobu, 
a egzaminator z pewnością 
będzie wolał odpisywać wy-
jaśnienie na skargę, niż pod-
pisywać zarzuty prokurator-
skie. Wracajmy do starych, 
wypróbowanych metod  
i bądźmy racjonalni oraz po-
ważni, bo inaczej nie będzie-
my nigdy szanowani”.

Oprac. DJJ

Więcej: na stronie 
internetowej Polskiego 
Stowarzyszenia Instruk-

torów Techniki Jazdy 
pod adresem: 

http://psitj.pl
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Sprawa zapewnienia bezpie-
czeństwa pieszym od wielu lat 
stanowi istotne wyzwanie dla 
policji drogowej w całej Polsce. 
Mimo pozytywnego trendu, 
objawiającego się spadkiem 
liczby wypadków, nadal 
mamy wiele do zrobienia.

NA KOŃCU 
RANKINGU
Spoglądając na problem  
z szerszej perspektywy, 
trzeba bowiem stwierdzić, 
że znajdujemy się na wśród 
państw Unii Europejskiej, 
które zamykają niechlubną 
statystykę zdarzeń z udzia-
łem pieszych. Gorzej jest 
tylko na Litwie i w Rumunii. 
Dlatego staramy się różny-
mi metodami wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa 
tzw. niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego. 
Stawiamy na edukację po-
łączoną z akcjami profilak-
tycznymi, tworzenie we 
współpracy z samorządami  
i zarządcami dróg przyjaznej 
dla pieszych infrastruktu-
ry, ale także kontynuujemy 
działania kontrolne mające 
na celu wyegzekwowanie 
przestrzegania obowiązują-
cych przepisów.

Z WINY 
KIEROWCÓW
Podobnie jak w wojewódz-
twie śląskim, również na 

terenie obsługiwanym przez 
gliwicką policję, przez pierw-
sze dziewięć miesięcy bieżą-
cego roku, zmniejszyła się 
liczba wypadków z udzia-
łem pieszych. Było ich mniej  
o dziesięć niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. 
Liczba zabitych była mniej-
sza o 4 osoby, a rannych  
o 6 osób. Analizując przebieg 
tych wypadków ustaliliśmy, 
że aż ok. 80 proc. z nich wy-
darzyło się z winy zmotory-
zowanych. To kierowcy nie 
zachowując należytej ostroż-
ności, prowadząc zbyt szyb-
ko, a przede wszystkim nie 
ustępując pierwszeństwa po-
wodują te wypadki. Co gor-
sza, do wielu z nich dochodzi 
również na „zebrach”, gdzie 
pieszy ma zwykle większe 
poczucie bezpieczeństwa.

KOLORY ŻYCIA
Po zmianie przepisów piesi, 
po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym, zobowiązani 
są do korzystania z elemen-
tów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczest-
ników ruchu. Wpłynęło to 
na poprawę sytuacji, gdyż 
„odblask” umożliwia kierow-
com odpowiednio wczesne 
dostrzeżenie piechura. Jak 
wielkie ma to znaczenie, dla 
osoby siedzącej za kierowni-
cą, świadczą dane dotyczące 
szybkości dostrzegania osób 

w zależności od koloru ich 
ubioru. Pieszy ubrany na 
czarno widoczny jest z od-
ległości 16,5 metra. Ciemna, 
lecz już nie czarna odzież, 
zwiększa ten dystans do 24 
metrów. Kolor żółty pozba-
wiony elementów odbla-
skowych daje kierowcy 36 
metrów na podjęcie reakcji, 
a biały już 54 metry. Tymcza-
sem osoba ubrana w odzież z 
„odblaskami” widoczna jest 
ze 150 metrów. To jest odle-
głość nierzadko na wagą ży-
cia. Warto dodać, że pieszy 
ignorujący obowiązek uży-
wania „odblasków” lub no-
szący je np. w kieszeni, musi 
się liczyć z mandatem w wy-
sokości 100 zł.

TABLICE 
OSTRZEGAWCZE
Gliwiccy policjanci podczas 
akcji prewencyjnych starają 
się przekazywać mieszkań-
com elementy odblaskowe. 
Jednocześnie wspólnie ze 
starostwem powiatowym 
doprowadziliśmy do usta-
wienia tablic o treści: „Policja 
przypomina - Pieszy załóż 

odblaski”, które pojawiły się 
na sześciu odcinkach dróg 
powiatowych poza terenem 
zabudowanym, gdzie wcze-
śniej notowaliśmy najwięk-
sze zagrożenie wypadkami. 
Informacja taka naszym 
zdaniem oddziaływuje dwu-
torowo. Po pierwsze przy-
pomina pieszym o założeniu 
elementów odblaskowych,  
a po drugie stanowi – dla 
rozsądnych kierowców – 
ostrzeżenie przed możliwo-
ścią napotkania osoby idącej 
poboczem, niezależnie od 
tego czy ma „odblaski” czy 
też zlekceważyła ten przepis.

JAK SIĘ 
ZACHOWAĆ?
Ze statystyk wynika, że do 
największej liczby wypad-
ków z udziałem pieszych do-
chodzi w grudniu oraz mar-
cu. Najbardziej newralgiczna 
pora, to czas od godz. 16.00 
do 18.00 oraz między godz. 
22.00, a północą. Dla piesze-
go najlepszą obroną przed 
wypadkiem jest rozwaga 
oraz - po zmierzchu - nosze-
nie „odblasków”. Nie wolno 

wchodzić na jezdnię bez za-
chowania podstawowych za-
sad ostrożności, gdy np. dana 
osoba obserwuje Facebooka 
na smartfonie czy pochło-
nięta jest rozmową. Z kolei 
kierowcy powinni prowadzić 
w sposób skoncentrowany, 
pamiętając o innych użyt-
kownikach dróg, a szczegól-
nie poza obszarem zabudo-
wanym. Wyjeżdżając nocą, 
trzeba sprawdzić oświetlenie 
pojazdu. Natomiast w obec-
nych warunkach atmos-
ferycznych, zadbać należy 
o przegląd ogumienia oraz 
zmianę opon na zimowe.

BŁĘDY I… KARY
Częstym błędem kierow-
ców jest ignorowanie obo-
wiązku ustąpienia pieszym 
pierwszeństwa na przejściu. 
Za wykroczenie takie grozi 
10 punktów karnych oraz 
mandat w wysokości 350 zł. 
W szczególnie drastycznych 
przypadkach korzystamy też 
z możliwości zatrzymania 
prawa jazdy za spowodowa-
nie zagrożenia bezpieczeń-
stwa. Z kolei wyprzedzanie 

bezpośrednio przez przej-
ściem dla pieszych to rów-
nież 10 punktów karnych  
i 200 zł mandatu. Nieustą-
pienie pierwszeństwa osobie 
niepełnosprawnej, to też 10 
punktów oraz 350 zł manda-
tu. Jazda wzdłuż po chodni-
ku lub po „zebrze” to 250 zł. 
Bardzo niebezpieczny zwy-
czaj części kierujących, któ-
rzy nie zawsze przepuszczają 
pieszych idących do pojaz-
dów komunikacji publicznej 
np. z wysepki tramwajowej, 
oznacza mandat w wyso-
kości 100 zł. Oczywiście 
część wypadków powodują 
również piesi. Ich grzechem 
głównym jest wchodzenie 
wprost pod koła nadjeżdżają-
cego pojazdu. Kolejne bardzo 
ryzykowne zachowanie, to 
wkraczanie na jezdnię zza 
przeszkody, czyli np. zapar-
kowanego pojazdu. Dodam, 
że osoba przyłapana przez 
policję zapłaci wówczas sto 
złotych mandatu. Podobnie 
jak pieszy, który przekracza 
przejście w momencie, gdy 
zapalone jest czerwone świa-
tło sygnalizatora. KRA

NIE TYLKO MANDATY
OSOBA W CIEMNYM UBRANIU WIDOCZNA JEST PO ZMIERZCHU Z 24 METRÓW, 

A NIOSĄCA „ODBLASK” JUŻ ZE 150 METRÓW

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

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

TAK            NIE

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia jezdnię na której umieszczony jest znak poziomy P-4 „linia podwój-
na ciągła”. Linia ta oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię a nawet najeżdżania,  roz-
dziela również pasy ruchu o kierunkach przeciwnych. Podstawa prawna § 86 ust. 5 
rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 
z późn. zm.).

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przed którym znajdują się 
wyznaczone pasy ruchu, na których strzałki kierunkowe koloru białego i żółtego wska-
zują dozwolone kierunki jazdy. Jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy białej i żół-
tej wskazujący różny sposób zachowania, to należy stosować się do znaków barwy żół-
tej. Podstawa prawna § 85 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów dro-
gowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Odpowiedź: B
Zdjęcie przedstawia drogę jednojezdniową dwukierunkową na której umieszczone są 
znaki:
•  informacyjny D-43 „koniec obszaru zabudowanego”, który oznacza wyjazd z obszaru 

zabudowanego;
•  znak kierunku i miejscowości E-18a „koniec miejscowości”, który oznacza wyjazd  

z miejscowości.
W udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na powyższe pytanie kluczowe znaczenie ma 
informacja, że za znakiem znajdujemy się na drodze poza obszarem zabudowanym. Kie-
rujący może holować samochód osobowy tylko pod warunkiem, że prędkość pojazdu 
holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym ob-
szarem. Zatem zgodnie z   art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  
z 2018r.,  poz. 1990), dopuszczalna prędkość pojazdu, który holuje  samochód osobowy na 
drodze poza obszarem zabudowanym, wynosi 60 km/h.

Odpowiedź: B
Znak ostrzegawczy A-32 „oszronienie jezdni” ostrzega kierujących o mogącym wy-
stępować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi. Znak A-32 stosuje się przed 
mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledzi pojawia się  
w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi. Często znak 
ustawia się w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których   zdarza się lokalne 
oszronienie jezdni. Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan 
oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczo-
nych przy drodze lub na nawierzchni. Podstawa prawna § 12 ust. 2 rozporządzenia 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).
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Czego możesz spodziewać się wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem?
A Obfitych opadów śniegu.

B Oszronienia jezdni lub gołoledzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi.

C Zalegającego śniegu i zasp.

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci jechać po drodze 
za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy?

A 30 km/h          B 60 km/h          C 90 km/h
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Widok wypadku drogowego 
znienacka przerwać może po-
dróż, gwałtownie wyrywając 
z kręgu codziennych obo-
wiązków. Co wówczas zrobić 
w celu pomocy ofiarom? Jak 
się zachować, aby samemu 
nie doznać obrażeń? A liczą 
się dosłownie sekundy…

DZWONIĆ 
PO KARETKĘ
Przede wszystkim warto za-
chować spokój i wystrzegać 
się popadania w panikę. Nie-
ludzki jest zwyczaj ustawia-
nia się gapiów komentują-
cych „tę tragedię”, albo wręcz 
nagrywających przebieg 
zdarzeń za pomocą smart-
fonów, lecz nie kwapiących 
się do udzielenia wsparcia. 
A szybkie wezwanie pogo-
towia ratunkowego jest wy-
jątkowo istotne. Wybierając 
numer 112 lub 999 należy – 
na ile to możliwe – spokojnie 
powiedzieć dyspozytorowi, 
co się właściwe wydarzyło, 
podać w miarę precyzyjnie 
miejsce wypadku i określić 
stan rannych.
Warto jednak pamiętać, 
że wychodząc z własnego 
samochodu trzeba włą-
czyć światła awaryjne, aby 
ostrzec innych uczestników 
ruchu. Dobrze jest też zacią-
gnąć hamulec ręczny, zabrać 
kluczyki ze stacyjki, a w ra-
zie potrzeby założyć kami-
zelkę odblaskową.

POMÓC 
RANNYM
Działając pod presją czasu  
i nadzwyczajnych okoliczno-
ści, trzeba też opanować stres 
i próbować pomóc rannym. 
Lekarze podpowiadają, że na-
leży sprawdzić czy obrażenia, 
których doznali uczestnicy 
wypadku spowodowały nie-
wydolność oddechowo-krą-

żeniową. Jeśli dana osoba jest 
nieprzytomna, ale oddycha, 
lepiej jej nie przemieszczać, 
ze względu na możliwość 
uszkodzenia kręgosłupa.  
W przypadku, gdy ranny nie 
oddycha i nie wyczuwamy 
tętna musimy przystąpić do 
akcji reanimacyjnej.
Brak doświadczenia me-
dycznego nie zwalnia z obo-
wiązku podjęcia konkret-
nych działań związanych 
z udzielaniem pierwszej 
pomocy. Może być to np. za-
tamowanie krwawienia czy 
założenie opatrunku. Nawet 
wykonany niewprawnie 
masaż serca i sztuczne oddy-
chanie zwiększa szanse ofia-
ry wypadku. Wiele zależy 
od konkretnej sytuacji. Nie-
rzadko warto np. tak ustawić 
swój samochód, aby osłaniał 
poszkodowanych w wypad-
ku oraz osoby udzielające im 
pierwszej pomocy.

NIE RUSZAĆ 
POJAZDÓW
Należy pamiętać, że pojazdy 
uczestniczące w wypadku 

muszą pozostać na swoich 
miejscach w celu dokład-
niejszej oceny przebiegu zda-
rzenia, gdyż spowodowanie 
wypadku kwalifikowane jest 
jako przestępstwo. Policja 
przypomina, że kategorycz-
nie zabrania się więc wy-

konywania jakichkolwiek 
czynności, które mogłyby 
utrudnić ustalenie przebie-
gu zdarzenia drogowego, w 
tym przemieszczania po-
jazdów oraz innych rzeczy, 
które mogą być dowodami 
w sprawie (np. obuwia, rze-

czy osobistych, urwanych 
lusterek czy rozbitych re-
flektroów itd.). Kolejnym 
krokiem powinno być ozna-
kowanie miejsca wypadku. 
Warto zaznaczyć, że jeżeli 
w zdarzeniu drogowym nie 
ma zabitych ani rannych, 
to należy w miarę możli-
wości usunąć uczestniczące  
w stłuczce auta z ulicy, aby 
nie blokowały przejazdu.

GDZIE USTAWIĆ 
„TRÓJKĄT”?
W jaki sposób zwrócić uwa-
gę innych uczestników ru-
chu, że na ulicy znajdują się 
pojazdy uczestniczące w wy-
padku? To zależy od rodzaju 
drogi. Zgodnie z kodeksem, 
postój na autostradzie lub 
drodze ekspresowej zasy-
gnalizować należy poprzez 
włączenie świateł awaryj-
nych pojazdu, a jeżeli pojazd 
nie jest w nie wyposażony, to 
trzeba włączyć światła pozy-
cyjne. Jednocześnie przepi-
sy nakładają na kierującego 

obowiązek umieszczenia 
ostrzegawczego trójkąta 
odblaskowego w odległości 
100 m za pojazdem. Trójkąt 
ten ustawia się na jezdni 
lub poboczu w zależności 
od konkretnych warunków 
w miejscu unieruchomienia 
pojazdu.
Gdy wypadek wydarzył się 
nie na autostradzie lub dro-
dze ekspresowej, zmieniają 
się wskazania dotyczące od-
ległości ustawienia trójkąta 
odblaskowego. I tak na dro-
dze poza obszarem zabudo-
wanym postój sygnalizować 
trzeba przez umieszczenie 
w odległości od 30 do 50 m 
za pojazdem ostrzegawcze-
go trójkąta odblaskowego  
i włączenie świateł awaryj-
nych (podobnie jak podczas 
postoju na autostradzie, gdy 
pojazd nie jest wyposażony 
w światła awaryjne, należy 
włączyć światła pozycyjne). 
Natomiast na obszarze zabu-
dowanym unieruchomienie 
samochodu sygnalizujemy 
przez włączenie świateł 
awaryjnych (w razie ich bra-
ku - świateł pozycyjnych)  
i umieszczenie „trójkąta” 
tym razem bezpośrednio za 
pojazdem lub na nim, ale na 
wysokości nie większej niż  
1 metr. DK

WYPADEK! 
CO WTEDY ZROBIĆ?

ISTOTNA JEST OCENA STANU RANNYCH I SZYBKIE WEZWANIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA

JAK WEZWAĆ POMOC?
•   Po wybraniu numeru alarmowego poczekaj, aż zgłosi się operator.

•   Zwięźle opisz zdarzenie.

•   Podaj miejsce wypadku, nazwę ulicy oraz numer domu lub wskaż charaktery-

styczny punkt orientacyjny.

•   Powiedz ilu jest rannych i postaraj się zrelacjonować jaki jest ich stan: czy są przy-

tomni, czy oddychają czy widać obfite krwawienie itd.

•   Odpowiadaj na pytania operatora, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje.

•   Wykonuj polecenia operatora, który może udzielić instrukcji, jak ocenić stan 

rannych, w jaki sposób ich ułożyć czy nawet jak przywrócić czynności krążenio-

wo-oddechowe.

•   Pamiętaj, aby się przedstawić.

•   Nie rozłączaj się, aż operator na to zezwoli.

•   Postaraj się pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia pogotowia ratunko-

wego.

Numer 112 

to jednolity numer alar-
mowym obowiązującym 

na terenie całej Unii 
Europejskiej. Służy  

do wzywania pomocy  
w sytuacjach zagrożenia 

dla zdrowia i życia.  
Połączenia są bezpłatne, 
a wybrać go można na-
wet w telefonie komór-
kowym bez karty SIM.


