
Szybciej zapadający zmrok, 
grosze warunki atmosferycz-
ne z opadami marznącego 
deszczu i śniegu, częściej poja-
wiające się zamglenia – to tyl-
ko niektóre z elementów spra-
wiających, że późną jesienią  
i zimą kierowcy muszą więcej 
uwagi poświęcić bezpieczeń-
stwu.

REGULACJA 
ŚWIATEŁ
Zacząć wypada od przeglądu 
stanu technicznego samocho-
du. Szczególną uwagę zwrócić 
należy na oświetlenie pojaz-
du. Po pierwsze powinno być 
sprawne, ale też odpowiednio 
ustawione. Gdy reflektory 
świecą za nisko, kierowca wi-
dzi bowiem znacznie mniej 
niż powinien, ryzykując po-
trącenie pieszych czy naje-
chanie na przeszkodę. Zbyt 
wysoko ustawione światła 
oślepiają natomiast kierow-
ców pojazdów nadjeżdżają-
cych z przeciwka. Eksperci 
zalecają więc wizytę w stacji 
obsługi, aby mechanik facho-
wo wyregulował reflektory. 
Profesjonalny przegląd po-
winni rozważyć szczególnie ci 
posiadacze samochodów, któ-
rzy dostrzegli, że snop światła 
ich auta jest wyraźnie krótszy 
niż innych. Warsztat dobrze 

też odwiedzić w przypadku 
wcześniejszej wymiany żaró-
wek we własnym zakresie.

POD OKIEM 
MECHANIKA
Obsługa serwisu przetesto-
wać też może żywotność aku-

mulatora, gdyż w przypad-
ku mrozów jego sprawność 
znacznie spada. Lepiej prze-
konać się o tym u mechanika 
niż wczesnym rankiem przed 
wyjazdem do pracy. Zbadać 
też warto płyn chłodzący, 
który powinien zachowywać 

swoje właściwości nawet przy 
minus 35 stopniach Celsjusza 
oraz płyn hamulcowy, bo w 
przypadku absorbcji wody 
grozi mu zamarznięcie. Roz-
sądna jest także wymiana pły-
nu do spryskiwaczy na zimo-
wy oraz zakup odmrażacza do 

szyb i szczotki do odśnieżania. 
Jazda autem przypominają-
cym „bałwanka” ogranicza 
widoczność, powoduje zagro-
żenie oraz – w razie spotkania 
mundurowych – skończyć się 
może uiszczeniem mandatu  
w wysokości 500 zł.

OPONY 
ZIMOWE 
Kolejny „słaby punkt” pojaz-
du przed sezonem zimowym, 
to zazwyczaj opony. Wymia-
na na „zimówki”, chociaż nie 
jest wymagana prawem, sta-
nowi dobry pomysł. Zakła-
dając jednak ogumienie uży-
wane dobrze jest sprawdzić 
głębokość bieżnika. Powinna 
ona wynosić ponad 4 milime-
try, ponieważ od stanu opon 
zależy m.in. efektywność ha-
mowania.

ROZWAGA 
KIEROWCY
Technicznie sprawny samo-
chód stanowi podstawę bez-
piecznej podróży. Potem już 
wiele zależy od ostrożności, 
doświadczenia i rozsądku 
prowadzącego. Nawet naj-
lepsze „zimówki” mogą za-
wieść, gdy kierowca popisuje 
się brawurą na oblodzonej 
drodze. Nie należy też od 
świtu do zmierzchu „oszczę-
dzać” żarówek i w przypadku 
śnieżycy lub innego rodzaju 
ograniczeń przejrzystości po-
wietrza jeździć na światłach 
LED do jazdy dziennej. Łatwo 
wówczas spowodować koli-
zję, a w przypadku policyjnej 
kontroli otrzymać stuzłoto-
wy mandat. KRA
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PIJANI 
I NIEBEZPIECZNI
Samozwańcza instruktora 
wraz ze swoją „kursantką” 
wsiadły do wozu i rozpoczęły 
naukę jazdy. Trening 
przypominać miał chyba 
zadania wykonywane  
na placu manewrowym.  
Na szczęście ktoś 
wezwał policję. 2

BŁĘDY 
KURSANTÓW
Wysokie miejsce w spisie 
„grzechów głównych” 
osób dopiero uczących się 
prowadzenia samochodu 
zajmuje zła ocena prędkości 
pojazdów nadjeżdżających  
z przeciwka, poprzedzających 
wóz kursanta czy 
jadących przed nim. 6

JAZDA 
BEZ PASÓW
Pasów bezpieczeństwa nie 
zapinają m.in.: taksówkarze 
przewożący pasażerów, 
instruktorzy i egzaminatorzy 
w trakcie szkolenia lub 
egzaminowania, służby 
mundurowe podczas 
przewożenia osoby 
zatrzymanej itd. 8

ZIMA ZA KIEROWNICĄ
SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU TOWARZYSZYĆ POWINNA 

ROZWAGA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ



Ze statystyk Komendy 
Głównej Policji wynika, że 
w ubiegłym roku kierują-
cy, piesi oraz pasażerowie 
będący pod działaniem 
alkoholu uczestniczyli  
w 2 788 wypadkach drogo-
wych (czyli 8,5 proc. ogółu 
wypadków), w których zgi-
nęło 341 osób (12 proc. ogó-
łu zabitych), a 3 150 osób 
odniosło obrażenia (8 proc. 
ogółu rannych). 
Okazuje się, że co dziesiąty 
wypadek w Polsce z udzia-
łem osoby „na podwójnym 
gazie” miał miejsce w woje-
wództwie śląskim! Wery-
fikując przebieg każdego z 
nich policjanci stwierdzili, 
że najczęściej powodem było 
niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu, nie-
udzielenie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe 
wyprzedzanie oraz nieza-
chowanie bezpiecznej odle-
głości między pojazdami.

ŚLĄSK 
W CZOŁÓWCE
W ubiegłym roku policja  
w całej Polsce przeprowadzi-
ła blisko 18 milionów badań 
trzeźwości kierowców (17 
833  241). Na Śląsku przyła-
pano prawie 13 tys. (12  948) 
miłośników jazdy „po kieli-
chu”, czyli najwięcej w kraju! 
Niewielką pociechą jest fakt, 
że w danych statystycznych 
stolica analizowana jest 
niezależnie od wojewódz-
twa mazowieckiego, gdyż 
w przeciwnym wypadku 

to właśnie ten region zdo-
byłby niechlubną pozycję 
lidera, z nieco ponad 13 tys. 
zatrzymanych (13 339). Nie 
tylko kierowcy „po drinku” 
powodują karambole. Czę-
sto sprawcami są również 
piesi. Spowodowali oni 518 
wypadków z 71 zabitymi  
i 454 rannymi. A listopad  
i grudzień to dwa miesiące  
w roku, gdy liczba wypad-
ków, których przyczyną 
było niewłaściwe zachowa-
nie przechodniów jest naj-
większa w roku.

NARKOTYKI 
ZAMIAST WÓDKI
Coraz bardziej zauważalnym 
staje się problem prowadze-
nia pojazdów po zażyciu 
narkotyków. W ubiegłym 
roku ujawniono 156 osób, 
które w takim stanie spowo-
dowały wypadek lub kolizję. 
„Naćpani” kierowcy najczę-
ściej stawali się ich sprawca-
mi z powodu niedostosowa-
nia prędkości do warunków 
ruchu, ignorowania praw 
osób pieszych, błędów przy 
omijaniu oraz nieudzielania 
pierwszeństwa przejazdu. 
Im młodsi zmotoryzowani, 
tym więcej było przypad-
ków jazdy „na haju”. Wśród 
zatrzymanych dominowali 
bowiem ludzie z kategorii 
wiekowej od 18 do 24 lat.

SAMOZWAŃCZA 
INSTRUKTORKA
Tylko w ostatnich tygo-
dniach w naszym regionie 

policja wielokrotnie zatrzy-
mywała podchmielonych 
prowadzących. Powody, dla 
których ludzie najpierw się-
gali po alkohol, a następnie 
siadali za kierownicę stając 
się potencjalnymi zabójca-
mi, świadczą o skrajnej bez-
myślności, ignorancji czy 
wręcz głupocie. Chorzowscy 
policjanci zatrzymali 30-let-
nią mieszkankę tego miasta, 
która będąc pod wpływem 
alkoholu spowodowała ko-
lizję. Zrobiła to pod okiem 
równie zawianej koleżanki, 
usiłującej odgrywać rolę 
instruktorki nauki jazdy. 
Wszystko działo się wcze-

snym przedpołudniem na 
parkingu przed marketem. 
Samozwańcza instruktora 
wraz ze swoją „kursantką” 
wsiadły do wozu i rozpo-
częły naukę jazdy. Trening 
przypominać miał chyba 
zadania wykonywane na 
placu manewrowym. „Kur-
santka” jednak, słabo sobie 
radząc z opanowaniem po-
jazdu, uderzała w zapar-
kowane auta uszkadzając 
bmw oraz volkswagena. 
Badanie alkomatem wyka-
zało u sprawczyni stłuczki 
ponad dwa promile alko-
holu. Mundurowi relacjo-
nowali: „na tym jednak nie 
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LISTOPAD I GRUDZIEŃ, 
TO CZAS GDY PODCHMIELENI 

PIESI POWODUJĄ NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĘ WYPADKÓW W ROKU

PIJANI I NIEBEZPIECZNI

zakończyła się interwen-
cja. Kobiecie towarzyszy-
ła jej 42-letnia znajoma,  
a jednocześnie właściciela 
samochodu, którym spo-
wodowano kolizję. Kobieta 
również była pijana. Już po 
kolizji wsiadła do swojego 
samochodu i go przepar-
kowała. Teraz 30-latka i jej 
„instruktorka” jazdy staną 
przed sądem”. Grozi im do 
dwóch lat więzienia.

POLICJANT PO 
SŁUŻBIE
Na szczęście nierzadko 
zdarza się, że zanim pijani 
kierowcy doprowadzą do 

tragedii na przeszkodzie 
stanie im barierka, krawęż-
nik, latarnia albo… czujne 
oko policjanta po służbie. 
Tak było m.in. w sobotę 
około godz. 14:30, gdy sierż. 
szt. Wojciech Bednarek  
z Komendy Powiatowej Po-
licji w Raciborzu będąc po 
służbie jechał prywatnym 
autem przez Rybnik. Nagle 
dostrzegł peugeota, któ-
ry poruszał się zygzakiem, 
zmieniał pasy ruchu i gene-
ralnie powodował zagroże-
nia dla innych kierowców. 
Policjant natychmiast posta-
nowił podjąć interwencję.  
Z informacji funkcjonariu-
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POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
NAKAZ UTRZYMYWANIA PRĘDKOŚCI

MINIMALNEJ 30 KM/H

PIJANI I NIEBEZPIECZNI

szy wynika, że: „ze względu 
na brak możliwości bez-
piecznego wyprzedzenia  
i zablokowania tego samo-
chodu jechał za nim. Na uli-

cy Ks. Popiełuszki peugeot 
uderzył w element infra-
struktury drogowej. Wtedy 
to funkcjonariusz podbiegł 
do kierowcy, wyjął kluczyki 

ze stacyjki jego samochodu 
i uniemożliwił dalszą jadę. 
Jednocześnie o całym zda-
rzeniu telefonicznie powia-
domił rybnicką policję. Na 

miejsce przyjechał patrol 
drogówki, który spraw-
dził trzeźwość 50-letniego 
kierowcy. Okazało się, że  
w organizmie zatrzymane-
go alkomat wykazał prawie 
3 promile alkoholu. Policjan-
ci zatrzymali prawo jazdy 
kierowcy peugeota. Sprawa 
swój finał znajdzie w sądzie”.

Z DOŻYWOTNIM 
ZAKAZEM
Nietypowy efekt miały po-
licyjne działania „SMOG” 
mające na celu zwrócenie 
uwagi na prawidłowy stan 
techniczny pojazdów i nad-
mierną emisję spalin do 
atmosfery. W Rybniku za-
trzymano kierowcę cięża-
rówki, wobec którego orze-
czono wcześniej dożywotni 
sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 
Lekceważenie decyzji sądu, 
to jednak tylko część za-
rzutów obciążających jego 
sumienie i… kartotekę. Po-
licjanci raportowali: „na 
ulicy Pod Lasem w Rybni-
ku, policjanci z drogówki 
zatrzymali do kontroli cię-
żarówkę. Od razu zauwa-
żyli, że kierowca jest pija-
ny. Mundurowi sprawdzili 
stan trzeźwości mężczyzny.  
W jego organizmie były 
niespełna 2 promile alko-

holu. Ponadto okazało się, 
że 36-latek nic sobie nie 
robi z dożywotniego zakazu 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Już wcześniej 
jeździł po pijanemu, za co 
stracił prawo jazdy i odbył 
karę pozbawienia wolno-
ści”. Teraz kierowca może 
wrócić do więzienia nawet 
na 5 lat.

NAĆPANY 
BEZ „PRAWKA”
Z kolei policjanci w za-
brzańskich Biskupicach 
zatrzymali parę dni temu 
młodego mężczyznę kieru-
jącego pod wpływem nar-
kotyków. Wyszło na jaw, 
że prowadził pod wpływem 
amfetaminy i marihuany. 
Fakt, że kierowca nie posia-
dał prawa jazdy był tylko 
swoistą wisienką na torcie. 
Z relacji funkcjonariuszy 
wynikało, że „w trakcie pa-
trolu wywiadowcy na ul. 
Trębackiej zatrzymali sko-
dę, którą podróżowały trzy 
osoby. Pojazd jechał nie za-
chowując stosownego toru 
jazdy, co wzbudziło podej-
rzenia. Policjanci zadecydo-
wali o kontroli kierującego 
skodą. 28-letni bytomianin 
na ich widok zaczął zacho-
wywać się nerwowo. Jak 
się okazało, nie miał upraw-

nień do kierowania pojaz-
dami, ponadto policjanci po 
krótkiej rozmowie, zaczęli 
podejrzewać, że kierujący 
może posiadać przy sobie 
narkotyki. W czasie kontro-
li przy kierującym znaleźli 
foliowe zawiniątko z za-
wartością suszu, a w samo-
chodzie tzw. skręta. Bada-
nie przeprowadzone przez 
technika kryminalistyki 
wykazało, że zabezpieczo-
ny środek to marihuana. 
Natomiast przeprowadzo-
ne badanie narkotesterem 
wskazało, że kierujący 
może być też pod wpływem 
amfetaminy. Jego krew za-
bezpieczono do badań labo-
ratoryjnych. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany i osadzony 
w policyjnym areszcie”. Gdy 
stanie przed sądem grozić 
mu będzie wyrok 3 lat po-
zbawienia wolności.
Przykłady te potwierdza-
ją, że problem uczestników 
ruchu drogowego wspo-
magających się alkoholem 
lub narkotykami – mimo 
danych statystycznych 
wskazujących na pozy-
tywny trend objawiający 
się mniejszą liczbą tego 
typu przypadków o prawie  
5 proc. w stosunku do roku 
poprzedniego – nadal jest 
poważny. DJJ

RANKING ZAGROŻENIA
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubie-

głym roku, w grupie kierujących będących pod działa-

niem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa 

stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy 

spowodowali 1 097 wypadków (68,4 proc. wypadków 

spowodowanych przez kierujących pod działaniem 

alkoholu). W wypadkach zawinionych przez kierujących 

samochodami osobowymi zginęło 155 osób, a obrażenia 

ciała odniosły 1 423 ofiary. Następną w kolejności grupą 

stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali  

oni 192 wypadki (12 proc. ogółu), w których zginęło  

14 osób, a 184 zostały ranne.



Ofiara śmiertelna oraz po-
ważnie ranni młodzi lu-
dzie – tak przedstawiał się 
wstępny bilans tragicznego 
wypadku drogowego, do 
którego doszło na ul. Wo-
dzisławskiej w Pszczynie. 
Służby ratunkowe natych-
miast ruszyły z pomocą. Po-
gotowie ratunkowe, straża-
cy i policja, to tylko część sił 
zaangażowanych w spraw-
ne przeprowadzenie… sy-
mulacji.

PROMOCJA 
OSTROŻNOŚCI
Scenariusz ćwiczeń zakła-
dał zderzenie samochodu 
osobowego oraz autokaru 
przewożącego młodzież. 
Po wezwaniu wsparcia na 
miejsce przybyło siedem 
zastępów straży pożarnej. 
Byli też ratownicy medycz-
ni, funkcjonariusze policji, 
strażnicy miejscy, służby od-
powiedzialne za zarządzanie 
kryzysowe itd. 

- Ze względu na dużą liczbę 
poszkodowanych nie obyło 
się bez zaangażowania po-
gotowia lotniczego i sprzętu 
hydraulicznego strażaków 
– mówi Marcela Grzywacz, 
rzecznik prasowy Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie. 
– Ćwiczenia miały na celu 
zweryfikowanie procedur 
i poziomu łączności pomię-
dzy służbami oraz pokaza-
nie kierującym, jak fatalne 
mogą być skutki nadmiernej 

prędkości, braku wyobraźni 
na drodze czy niewystar-
czającej odległości pomię-
dzy pojazdami. Symulacja 
miała bowiem dodatkowo 
przemówić do wyobraźni 
kierujących i skłonić ich do 
jeszcze większej ostrożności 
na drodze.

NA MIEJSCU 
KATASTROFY
Z relacji pani rzecznik wy-
nika, że ćwiczenia zorgani-

zowano na jednej z głów-
nych dróg wojewódzkich 
w powiecie, przy wyjeź-
dzie z terenu bazy PKS-u 
w Pszczynie. Scenariusz 
zderzenia wozu osobowe-
go z autokarem, którym 
podróżowali licealiści, za-
kładał odwzorowanie wy-
padku w najdrobniejszych 
szczegółach. Zablokowany 
został m.in. prawy pas ru-
chu w kierunku Pawłowic. 
Jadący do tej miejscowości 

kierowcy mogli zobaczyć 
doszczętnie zniszczoną 
„osobówkę”, zakrwawio-
ną ofiarę uwięzioną we-
wnątrz pojazdu oraz wielu 
rannych młodych pasaże-
rów autokaru. Na miejscu 
działały służby ratowni-
cze. Policjanci zabezpie-
czali miejsce zdarzenia 
oraz kierowali ruchem. 
Strażacy przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu roz-
cinali karoserię pojazdów, 
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aby wydostać ze środka 
poszkodowanych. Ran-
nych zostało 29 osób. Część 
z nich wymagała natych-
miastowej opieki lekarzy 
specjalistów. W przypadku 
dwóch najciężej rannych 
niezbędna była interwen-
cja pogotowia lotniczego.

WSPÓŁPRACA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA
Poszkodowani, którzy po 
opatrzeniu przez ratowni-

ków nie wymagali hospi-
talizacji, byli kierowani do 
specjalnie przygotowanego 
pomieszczenia w pobliskiej 
szkole. Tam został urucho-
miony także punkt infor-
macyjny dla rodzin poszko-
dowanych. Pszczyńskie 
starostwo zadbało również 
o pomoc psychologiczną dla 
poszkodowanych i ich ro-
dzin.
- Bezpieczeństwo na dro-
dze jest priorytetem dla 

pszczyńskich policjantów 
i wielu instytucji działają-
cych na rzecz szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa. 
Stąd też, z uwagi na wielo-
letnią współpracę, partne-
rami akcji byli pracownicy 
i szef Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 
w Pszczynie, starosta- Pa-
weł Sadza, przedstawiciele 
Gminnego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, 
strażacy z Państwowej 

Straży Pożarnej w Pszczy-
nie, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Studzienicach, 
Jankowicach i Rudołtowi-
cach, zespoły medyczne  
z miejscowego pogotowia 
ratunkowego, pszczyńscy 
policjanci i strażnicy miej-
scy. W rolę ofiar wypad-
ku wcielili się natomiast 
uczniowie klasy mundu-
rowej Zespołu Szkół nr 2  
w Pszczynie – wylicza Mar-
cela Grzywacz. DJJ
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Jak wiadomo administra-
cja samorządowa sprawuje 
nadzór nad ośrodkami nauki 
jazdy w zakresie zgodności 
prowadzenia szkolenia osób 
ubiegających się o uzyskanie 
uprawnień z wymagania-
mi określonymi w przepi-
sach. Wśród ustawowych 
uprawnień starosty lub pre-
zydenta miasta znajduje się 
m.in. rozpatrywanie skarg 
dotyczących działalności 
tych ośrodków, prowadzenie 
kontroli ich działalności oraz 
wydawanie zaleceń pokon-
trolnych.

NADZÓR 
SAMORZĄDU
Organ samorządu może też 
wydać decyzję o zakazie 
prowadzenia przez przed-
siębiorcę szkolenia kierow-
ców lub skreślić instruktora 
lub wykładowcę z ewiden-
cji. Pracownicy magistratu 
przygotowują też analizy 
statystyczne dotyczące śred-
niej zdawalności osób szko-
lonych w danym ośrodku 
oraz liczby uwzględnionych 
skarg złożonych na dany 
ośrodek. Urzędy miejskie 
lub starostwa powiatowe 
są ponadto zobligowane do 
podawania tych danych 
do publicznej wiadomości.  
W obszarze nadzoru nad 
działalnością szkół nauki 
jazdy administracja tereno-
wa współpracować może 
również z policją. Ustawo-

dawca sprecyzował, że cho-
dzi o kontrolę wykonywa-
nia praktycznej nauki jazdy 
prowadzonej poza ośrod-
kiem szkolenia kierowców. 
I faktycznie na terenie ob-
sługiwanym przez gliwic-
ką policję sukcesywnie we 
współpracy z samorządem 
prowadzimy tego typu dzia-
łania.

SZOK NA 
SKRZYŻOWANIU
Na podstawie obserwacji po-
jazdów wykorzystywanych 
do szkolenia kierowców,  
a także z rozmów z instruk-
torami można stworzyć 
katalog błędów najczęściej 
popełnianych przez kur-
santów. Oczywiście trzeba 
brać pod uwagę, że osoba 
prowadząca taki samochód 
nabywa dopiero pierwszych 
umiejętności, że nierzadko 
jest bardzo zestresowana, 
że może jeszcze nie do koń-
ca rozumieć na czym polega 
odpowiedzialne zachowanie 
się uczestnika ruchu itd. Ale 
świadomość istnienia nega-
tywnych postaw, powinna 
tylko pomóc w wypracowa-
niu odpowiednich zacho-
wań. Tymczasem bierność 
przyczynia się do utrwala-
nia błędów. Tak więc warto 
zwrócić uwagę na brak wie-
dzy dotyczącej ustępowania 
pierwszeństwa podczas po-
konywania skrzyżowań. Do-
tyczy to szczególnie skrzyżo-

wań równorzędnych, a takie 
znajdują się z mocy prawa w 
tzw. strefach zamieszkania, 
gdzie kursanci rzeczywiście 
popełniają wiele uchybień.
Ocena odległości i prędkości
Wysokie miejsce w spisie 
„grzechów głównych” osób 
dopiero uczących się prowa-
dzenia samochodu zajmuje 
zła ocena prędkości pojaz-
dów nadjeżdżających z prze-
ciwka, poprzedzających wóz 
kursanta czy jadących przed 
nim. To samo można powie-
dzieć o postrzeganiu odległo-
ści od innych poruszających 
się lub zaparkowanych aut, 
co istotne jest dla prawidło-
wości wykonywania ma-
newrów omijania, wymija-
nia i wyprzedzania. Warto 
w tym miejscu szczególnie 
mocno podkreślić znaczenie 
zachowania bezpiecznej od-
ległości od niechronionych 
uczestników ruchu, czyli np. 
pieszych czy rowerzystów.

KWESTIA 
PIERWSZEŃSTWA
Spostrzeżenia policjantów 
obejmują również błędy po-
pełniane przez kursantów 
w zakresie obsługi pojazdu 
polegającej na niewłaściwej 
zmianie biegów. W konse-

kwencji samochody z lite-
rą „L” nie jadą płynnie, lecz 
„skokowo” lub nagle gasną. 
Podobnie jest w przypadku 
nieodpowiedniego opero-
wania pedałami hamulca  
i sprzęgła objawiającego się 
„wyciem” silnika.
Wciąż zdarza się ponadto, 
że kursanci nie stosują się do 
wskazań sygnalizacji świetl-
nej. Mówiąc kolokwialnie – 
potrafią przejechać „na czer-
wonym”. Charakterystyczna 
jest też nieumiejętność prze-
widywania rozwoju sytu-
acji drogowej. Istniejąca, być 
może, świadomość zasady 
ograniczonego zaufania po-
zostaje często w sferze teorii, 
gdyż praktyka pokazuje jak 
czujny oraz skoncentrowany 
musi być instruktor, aby nie 
dopuścić do kolizji lub wypad-
ku. I to w sytuacji zdawałoby 
się oczywistej, kiedy kursant 
powinien ustąpić pierwszeń-
stwa przejazdu lub zatrzymać 
się przed znakiem „Stop”.
Brak zrozumienia wobec za-
sad dyktowanych przez ko-
deks drogowy znajduje także 
odzwierciedlenie w nieustę-
powaniu pierwszeństwa 
pieszym przekraczającym 
jednię na oznakowanym 
przejściu.

NAUKA 
PO KIELISZKU
Osobną bolączką jest niewła-
ściwe posługiwanie się kie-
runkowskazami, co dezin-
formuje innych uczestników 
ruchu. Niekiedy dochodzi do 
sytuacji skrajnych, jak przed 
miesiącem, gdy ujawniliśmy 
kursanta, który siedział za 
kierownicą, chociaż miał we 
krwi 0,8 promila alkoholu!
Instruktorzy nauki jazdy 
sygnalizują naszym funkcjo-
nariuszom, że kursanci mają 
też spore kłopoty z prawidło-
wym cofaniem, a już jazda 
tyłem po łuku, to prawdziwy 
problem.

SZKOŁA DOBRA, 
CZYLI JAKA?
Zdaję sobie sprawę, że kur-
sanci są osobami zaintere-
sowanymi pozyskaniem 
wiedzy o przepisach i umie-
jętności prowadzenia po-
jazdu. Oni dopiero się uczą 
i mają prawo do sukcesyw-
nego zdobywania doświad-
czenia. Warto jednak reko-
mendować im wybór dobrej 
szkoły nauki jazdy. Dobrej, 
nie oznacza, że oferującej 
najtańszy koszt szkolenia. 
Rozumiem, że funkcjono-
wanie takich ośrodków jest 

formą działalności gospo-
darczej i musi się opłacać. 
Należy jednak przed doko-
naniem ostatecznego wy-
boru wziąć pod uwagę np. 
rankingi zdawalności eg-
zaminów dostępne w urzę-
dach miejskich i starostwach 
powiatowych, a także listy 
uwzględnionych skarg. Do-
brze jest również zapoznać 
się z materiałami publikowa-
nym w środkach masowego 
przekazu lub dostępnymi  
w mediach społecznościo-
wych lub innych nośnikach 
w cyberprzestrzeni. Należy 
też oczywiście przeczytać 
umowę, aby wiedzieć jakie 
są prawa i obowiązki kursan-
ta. Nie warto więc jako jedy-
nego czynnika decydującego 
w wyborze szkoły uwzględ-
niać tylko ceny. Bo może się 
okazać, że poziom edukacji 
będzie daleki od oczekiwa-
nego. Oczywiście nie zawsze 
nauka wyglądać może tak 
jak w przypadku zatrzyma-
nego przez nas 60-letniego 
instruktora, który w stanie 
nietrzeźwości nadzorował 
kandydata na kierowcę. Ale 
lepiej jest zawczasu spraw-
dzić więcej ofert niż narażać 
się na konsekwencje niskiej 
jakości szkolenia. KRA

PODSTAWOWE BŁĘDY KURSANTÓW
JAK WYBRAĆ OŚRODEK NAUKI JAZDY, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ SZKOLENIA

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



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

Kierujący, który zjeżdża pojazdem z długiego wzniesienia, by mieć lepszą 
kontrolę nad prędkością jazdy, powinien zredukować bieg tak,  

aby móc hamować silnikiem?

TAK            NIE

Czy w sytuacji wymagającej nagłego zatrzymania pojazdu poruszającego 
się po mokrej nawierzchni, kierujący powinien jednocześnie użyć 

hamulca roboczego i awaryjnego?

TAK            NIE

Odpowiedź: TAK
Hamowanie silnikiem jest bardzo przydatne podczas jazdy drogami w górach.  Zjeżdża-
nie ze wzniesień wymusza częste wciskanie pedału hamulca, co w efekcie może dopro-
wadzić do przegrzania układu hamulcowego i zaniku siły hamowania. Należy zjeżdżać 
w dół na takim biegu, który jest konieczny aby wjechać pod górę. Silnik jest dodatko-
wym hamulcem lepszym od zasadniczego bo się nie przegrzewa.

Odpowiedź: NIE
Najskuteczniejszym sposobem hamowania na mokrej nawierzchni jest ciągłe utrzy-
mywanie kół tuż przed granicą poślizgu. Taką możliwość zapewnia nam system ABS, 
który utrzymuje minimalną prędkości obrotową kół dążącą do zera, aby samochód przy 
pełnym hamowaniu nie wpadał w poślizg i dało się nim sterować. Skuteczne hamowa-
nie zapewni nam użycie hamulca roboczego. Jednoczesne użycia hamulca roboczego i 
awaryjnego może doprowadzić do zerwania przyczepności kół i wpadnięcie pojazdu w 
poślizg.

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia   skrzyżowanie równorzędne, nie występują na nim żadne znaki 
ustalające pierwszeństwo przejazdu. Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 Usta-
wy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990), gdzie kierujący pojazdem zbli-
żając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Kolejność przejazdu na tym 
skrzyżowaniu będzie następująca: pierwszy pojedzie kierujący pojazdem nr 2, potem 
kierujący pojazdem nr 1, a na końcu opuści skrzyżowanie kierujący pojazdem nr 3.

Odpowiedź: NIE
Pasażerowie podróżujący   pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpie-
czeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Kto może nie zapiać 
pasów bezpieczeństwa dokładnie określa   Art. 39 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990).
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy między innymi: osób 
mających zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bez-
pieczeństwa, kobiet o widocznej ciąży, instruktorów lub egzaminatorów podczas 
szkolenia lub egzaminowania. Odpalona poduszka powietrzna bez zapiętych pasów 
może być tragiczna w swoich skutkach, może wyrządzić wiele szkód dla zdrowia 
przewożonych osób – pasażerów.
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Czy pasażerowie podróżujący pojazdem wyposażonym 
w poduszki powietrzne są zwolnieni z obowiązku zapinania 

pasów bezpieczeństwa?

TAK            NIENa tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi 3?

TAK            NIE
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KTO I KIEDY JEŹDZI 
BEZ PASÓW

Pośpiech, roztargnienie, nie-
chęć… Istnieją różne powody 
bądź preteksty, powodują-
ce, że nie stosujemy pasów 
bezpieczeństwa. I choć pasy 
niewątpliwie nas chronią, 
w razie wypadku ratując ży-
cie i zdrowie, to nie zawsze 
poświęcamy wystarczająco 
dużo uwagi, aby odpowied-
nio ich używać. Przekonaj-
my się jednak czy zawsze 
podlegamy obowiązkowi ich 
zapinania.

DYREKTYWA 
EUROPEJSKA
Zasadniczo istnieje po-
wszechny obowiązek, aby 
osoba kierująca pojazdem  
i osoby przewożone miały 
zapięte pasy wtedy, gdy po-
jazd jest w nie wyposażony. 
Jest to obowiązek niezależny 
od zajmowanego w samo-
chodzie miejsca lub kategorii 
pojazdu, którym się poru-
szamy. W takim kształcie 
przepisy obowiązują od 2006 
roku, w związku z wpro-
wadzoną wówczas w tym 
zakresie dyrektywą europej-
ską.

DYSKRETNY UROK 
WYJĄTKÓW
Przepisy lubią jednak wy-
jątki od zasad ogólnych. Nie 
za każdym razem zostanie-
my ukarani w przypadku 
niezapięcia pasów bezpie-
czeństwa. Pierwszym nasu-
wającym się wnioskiem po 
zapoznaniu się z powyższą 
zasadą jest to, że nie podle-
gamy obowiązkowi zapięcia 
pasów w sytuacji, w której 
poruszamy się pojazdem 
nieposiadającym pasów. Za 
przykład podać można przy-
kładowo autobusy komuni-
kacji publicznej – z oczywi-
stego względu na to, że pasy 
bezpieczeństwa dla pasaże-

rów nie są w nich zamonto-
wane, nie jesteśmy obowią-
zani do ich zapięcia.
Nie pójdźmy jednak we 
wnioskach o krok za da-
leko. Pojazd, który nie jest 
wyposażony w pasy, musi 
mieć do takiego stanu rzeczy 
podstawę w prawie. Fakt, 
że zdemontujemy pasy w 
samochodzie, a ten zgodnie  
z prawem powinien je posia-
dać nie powoduje, że przesta-
jemy w nim podlegać obo-
wiązkowi zapinania pasów.

WZGLĘDY 
MEDYCZNE
Ustawodawca przewidział 
nadto szereg innych wyjąt-
ków. Nie podlegamy obo-
wiązkowi zapinania pasów 
bezpieczeństwa również 
wtedy, gdy dysponujemy 
zaświadczeniem lekarskim 
o przeciwwskazaniu do ko-
rzystania z pasów. Warto 

jednak pamiętać, iż zaświad-
czenia takie wystawiane 
są wyłącznie na oznaczony 
okres. Wyjątkiem jest osoba 
chora lub niepełnosprawna 
przewożonej na noszach lub 
w wózku inwalidzkim, któ-
ra nie podlega obowiązkowi 
nawet bez zaświadczenia. 
Pasów nie musi nadto zapi-
nać kobieta, która jest w cią-
ży – jednak warunkiem musi 
być ciąża zauważalna w tak 
łatwy sposób, aby nie pozo-
stawiała ona wątpliwości.

KWESTIE 
ZAWODOWE
Istnieją również całe grupy 
zawodowe, które w oznaczo-
nych okolicznościach mogą 
zrezygnować z zapinania się 
pasami. Są to: taksówkarze 
przewożący pasażerów, in-
struktorzy i egzaminatorzy 
w trakcie szkolenia lub egza-
minowania, służby mundu-

rowe w trakcie przewożenia 
osoby zatrzymanej, zespoły 
medyczne w czasie udziela-
nia pomocy medycznej lub 
konwojenci podczas przewo-
żenia pieniędzy.

DZIECKO 
W PODRÓŻY
Szczególny reżim zapinania 
pasów obowiązuje wobec 

dzieci. Dzieci do wzrostu 
150 cm przewożone w samo-
chodach zaprojektowanych  
i wykonanych do przewozu 
osób, a mających nie więcej 
niż osiem miejsc siedzących 
(czyli głównie w samocho-
dach osobowych) oraz w po-
jazdach zaprojektowanych 
do przewozu ładunków, 
muszą znajdować się w fo-
telikach bezpieczeństwa lub 
innych urządzeniach przy-
trzymujących, które będą 
zgodne z wagą i wzrostem 
dziecka. Gdy ze względu na 
wagę i wzrost nie jest możli-
we zapewnienie takich wa-
runków dziecku, może ono 
zapiąć się zwykłymi pasami 
bezpieczeństwa, jednakże 
musi mierzyć przynajmniej 
135 cm wzrostu oraz siedzieć 
na tylnej kanapie. Dzieci nie 
podlegają w ogóle obowiąz-
kowi jeżdżenia w foteliku 
tylko jeżeli przewożone są 
taksówką, specjalistycznym 
transportem sanitarnym, 
pojazdem policji, straży gra-
nicznej lub straży miejskiej 
albo gdy posiadają przeciw-
wskazanie do przewożenia 
w foteliku, stwierdzonego 
zaświadczeniem lekarskim.
Natomiast obowiązkowi za-
pinania pasów nie podlegają 
w ogóle dzieci do lat 3, które 

poruszają się samochodami 
zaprojektowanymi i wyko-
nanymi do przewozu osób, 
mającymi więcej niż osiem 
miejsc oprócz siedzenia kie-
rowcy. 

KOMU MANDAT?
Kto jednak ponosi odpowie-
dzialność za niedopełnienie 
obowiązku zapięcia pasów, 
gdy takowy obowiązek 
istnieje? Otóż sama osoba, 
która nie jest zapięta i może 
podlegać odpowiedzialności 
wykroczeniowej. Sytuacja 
na tym jednak się nie koń-
czy. Ponieważ na kierowcy 
ciąży zakaz przewożenia pa-
sażerów, którzy nie są zapię-
ci, pomimo istnienia takiego 
obowiązku w określonych 
okolicznościach, to również 
i on odpowiada, gdy pasa-
żer nie ma zapiętych pasów  
– i to niezależnie od samego 
pasażera. Kierowca odpo-
wiada nadto również wtedy, 
gdy przewozi dziecko w spo-
sób niezgodny z powyższy-
mi zasadami dotyczącymi 
przewozu dzieci.
Warto więc pamiętać, że choć 
istnieją wskazane w artykule 
wyjątki od zasady, to ogólnie 
wiążący, powszechny obo-
wiązek zapinania pasów do-
tyczy nas wszystkich.
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