TŁUMACZENIA
ZATRZYMANYCH

KURS
REEDUKACYJNY

JADĄC
NA MECZ

Niektórzy kierowcy są
przekonani, że alkohol po
imprezie sprzed paru godzin
został już przez organizm
wydalony, ponieważ nie
od czuwają wyraźnego
i charakterystycznego
dla „dnia następnego”
złego samopoczucia.

Zajęcia w formie wykładów,
prowadzonych przez osiem
godzin dziennie, odbywają się
w grupach liczących
od 10 do 15 uczestników.
Koszt wynosi 400 zł.
W kursie biorą udział ludzie,
którym odebrano
prawo jazdy.

W drodze na imprezę masową nie wolno parkować
w dowolnie wybranym
miejscu, a często też np. na
chodnikach, przejazdach czy
ścieżkach rowerowych, aby
tylko w pośpiechu dotrzeć
do celu przez rozpoczęciem wydarzenia.
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM 
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DWADZIEŚCIA LAT
MINĘŁO
50 MILIONÓW EGZAMINÓW W CAŁEJ POLSCE
1 stycznia 1998 roku weszła
w życie ustawa Prawo o ruchu drogowym, która stworzyła nowy system edukacji
kierowców i powołała wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego (WORD) mające
m.in. organizować egzaminy
państwowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy.
W skali całego kraju w jubileuszowym roku 2018 podsumowano bilans dwudziestolecia działalności WORD-ów,
na który złożyło się m.in. ok.
50 mln egzaminów teoretycznych i praktycznych na
wszystkie kategorie.

EDUKACJA
KIERUJĄCYCH
WORD Katowice zajmuje
się m.in. organizowaniem
egzaminów państwowych
sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz weryfikujących wiedzę i umiejętności kierujących pojazdami.
Wśród zadań, które wykonuje WORD znajduje się też

współpraca ze starostami
przy sprawowaniu nadzoru nad kursami w ośrodkach szkolenia kierowców
w zakresie pomocy merytorycznej, a także współpraca
z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
WORD pracuje jednak nie
tylko na rzecz zmotoryzowanych. Zajmuje się bowiem
także np. organizowaniem
zajęć dla uczniów pragnących zdobyć kartę rowerową.

PROMOCJA
BEZPIECZEŃSTWA
Ośrodek funkcjonuje ponadto w celu wykonywania
innych zadań związanych
z bezpieczeństwem ruchu
drogowego. Ściśle współpracuje w tym zakresie z policją,
Strażą Pożarną, placówkami
służby zdrowia, jednostkami
samorządu terytorialnego,
z samorządem gospodarczym
i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami
naukowo badawczymi.
czytaj dalej na str 2 

WIĘCEJ
NA
STRONIE 2

2

BEZPIECZNA JAZDA

NR 23 | STYCZEŃ 2019

DWADZIEŚCIA LAT
MINĘŁO
dokończenie ze str 1 
Ważnym celem funkcjonowania WORD jest też propagowanie zasad bezpiecznego
udziału w ruchu drogowym
wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie
konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego oraz imprez podnoszących kompetencje kierowców, udział w szkoleniu
dzieci i młodzieży, współpracę z mediami oraz z uczelniami wyższymi. Upowszechnianiu zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym służą też
publikacje wydawane przez
WORD jak np. informatory
czy poradniki. Na interesujące i pouczające lekcje wychowania komunikacyjnego
do Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego zapraszają oddziały terenowe WORD
w Dąbrowie Górniczej oraz
Bytomiu.

OFERTA
SZKOLEŃ
WORD proponuje skorzystanie z szerokiej oferty kursów
doskonalących, które pozwalają zdobyć użyteczną wiedzę i doświadczenie, a także

BEZPIECZNA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM 

istotne w życiu zawodowym
uprawnienia. Prowadzone są
m.in. szkolenia okresowe dla
kierowców wykonujących
transport oraz szkolenia dla
zawodowców (w tym: kwalifikacja wstępna, wstępna
przyspieszoną, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona, kurs ADR dla kierowców przewożących towary
niebezpieczne, kurs obsługi
wózka widłowego). Popularnością cieszy się też szkolenie
w zakresie kierowania ruchem drogowym skierowane
do pracowników kolejowych,
osób działających w imieniu
zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze
na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi, osób nadzorujących bezpieczne przejście
dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, kierujących autobusem szkolnym
w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, strażników
leśnych lub funkcjonariuszy
Straży Parku, osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu
procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego, pilotów pojazdów nienormatyw-

JAZDA

nych oraz członków zespołu
ratownictwa medycznego.
WORD organizuje ponadto
szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego. Natomiast warunkiem odzyskania cofniętych uprawnień do prowadzenia pojazdów w związku
ze spożywaniem alkoholu
lub przyjmowaniem narkotyków jest udział w kursie reedukacyjnym, którego zakres
przybliżamy w bieżącym
wydaniu „Bezpiecznej Jazdy”.
WORD prowadzi również
kursy kwalifikacyjne dla
kandydatów na egzaminatorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego dla
egzaminatorów.

PLACE
MANEWROWE
Katowicki
WORD
we
wszystkich swoich oddziałach terenowych proponuje
ponadto wynajem placów
manewrowych. Usługa ta
skierowana jest dla ośrodków szkolenia kierowców,
które to będą miały możliwość ich wykorzystania dla
poprawy efektywności kursów na wszystkie kategorie
prawa jazdy.
DJK

Bezpłatne czasopismo „Bezpieczna Jazda” wydawane jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Katowicach. Ul. Francuska 78. 40-507 Katowice.
Sekretariat dyrektora WORD Katowice: tel. 32/359-30-31, e-mail: word@word.katowice.pl.
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SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

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

A 50 km/h - w godzinach 5.00-23.00.
B 50 km/h - przez całą dobę
C 50 km/h - w godzinach 23.00-5.00.

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

Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze?

A Bezkolizyjnego przepustu pod drogą dla dzikich zwierząt.
B Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę.
C Zwierząt pędzonych przez drogę.

Odpowiedź: B
Znak ostrzegawczy A-18b „zwierzęta dzikie” ostrzega o możliwości napotkania na
drodze zwierząt. Znak ten stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę. Bardzo często znak ustawiony jest przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny. Pod znakiem ostrzegawczym umieszczona została tabliczka T-2, która wskazuje nam długość odcinka drogi na którym występuje
niebezpieczeństwo.

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu,
na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej?

TAK

NIE

Czy wolno Ci zaparkować pojazd w tej zatoce?

TAK

NIE

Odpowiedź: NIE
Zdjęcie przedstawia zatoczkę oznakowaną znakiem informacyjnym D-15 „przystanek
autobusowy”. Oznacza miejsce zatrzymania się autobusów oraz innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Może to być również miejsce przeznaczone do zatrzymania pojazdów przewożących
dzieci do szkół i przedszkoli. Należy podkreślić, że w przedstawianej na zdjęciu zatoczce,
nie tylko zabronione jest parkowanie pojazdu, a nawet zatrzymanie na całej długości.

Po prawej stronie drogi, na jednym słupku umieszczony jest znak ostrzegawczy A-6a
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”. Wówczas
oznacza to, że drogi podporządkowane występują po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Poniżej umieszczony jest znak ostrzegawczy A-29 „sygnały świetlne”, który
ostrzega o miejscu w którym ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Znak ten umieszcza się z reguły przed każdą sygnalizacją świetlną zastosowaną
na drodze poza obszarem zabudowanym. Poniżej obu znaków umieszczona jest tabliczka T-1, która wskazuje nam odległość znaków ostrzegawczych od miejsca niebezpiecznego. Zatem znaki umieszczone na słupku ostrzegają kierującego o tym, że
w odległości 200 metrów od znaków znajduje się skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach, na którym ruch kierowany jest za pomocą
sygnalizacji świetlnej.

FOT. PWPW

Odpowiedź: TAK
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TRZEŹWY?! TO
RADZI TOMASZ KUSZ
Jak co roku karnawał stanowi doskonałą okazję do
dobrej zabawy. Nierzadko wystrzałowe imprezy
stymulowane są napojami
wyskokowymi. Z tego też
względu policja, spodziewając się na ulicach większej
liczby kierowców „na podwójnym gazie”, przeprowadza liczne kontrole trzeźwości prowadzących. Aby znać
swoje prawa i obowiązki
w sytuacji takiej kontroli, dobrze jest zapoznać się z obowiązującą procedurą.

KTO PODLEGA
BADANIU
Rozpoczynając od podstawy
działania zatrzymującego nas
funkcjonariusza warto wskazać, iż ma on prawo żądać od
nas poddania się badaniu na
zawartość w organizmie alkoholu lub środka podobnie
działającego. Dotyczy to zarówno kierującego pojazdem
jak i innej osoby, w stosunku
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem. Poddaniu
się podobnemu badaniu może
żądać zarówno zatrzymując
pojazd wybiórczo, przykładowo na podstawie swoich podejrzeń, jak również w toku
prowadzenia kontroli ruchu
drogowego, czyli badając
kolejno wszystkich prowadzących pojazdy. Możliwość
kontroli w trakcie kontroli
ruchu drogowego została dodana dopiero w czerwcu 2017
roku, kiedy to ustawodawca
uzupełnił
niedopatrzenie,
przez które funkcjonariusze
- teoretycznie rzecz ujmując
- nie byli uprawnieni do badania wszystkich kolejnych
kierowców na drodze.

TEST
OBOWIĄZKOWY
Badanie zawartości alkoholu
we krwi lub obecności środ-

ka działającego podobnie
do alkoholu jest obowiązkowe, w razie uczestniczenia w wypadku drogowym,
w którym jest zabity lub ranny. Wtedy można poddać
badaniom także inną osobę,
jednak tylko jeżeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że
mogła kierować pojazdem
uczestniczącym w wypadku
drogowym.
Badania mogą być przeprowadzane za pomocą analizy krwi lub wydychanego
powietrza. W razie jednak,
gdy zdrowie badanego na
to pozwala, badanie wydychanego powietrza zawsze
będzie występować przed
badaniem krwi.

„CIĘŻKIE”
POWIETRZE
Badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dokonuje się z użyciem
jednorazowego ustnika, ale
nigdy przed upływem 15 minut od chwili zakończenia
spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez osobę badaną. Badanie wydychanego
powietrza może być przeprowadzone również przy
użyciu urządzenia niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru,
a także bez użycia ustnika,
jeżeli producent urządzenia
przewiduje taki sposób jego
użytku - jednak wtedy w
razie wykazania obecności
alkoholu badania przeprowadza się na zwykłych analizatorach wydechu.
Gdy po pierwszym wykonaniu badaniu wynik wynosi
ponad 0,00 mg alkoholu w 1l
wydychanego powietrza, badanie przeprowadza się ponownie. Może nastąpić również wyjątkowa sytuacja,
w której pierwsze badanie
wskaże wynik przynajmniej
0,10 mg/l, a drugie 0,00 mg/l.

Wówczas dokonuje się trzeciego badania, a jeśli jego wynik potwierdza 0,00 mg/l to
przyjmuje się, że ogółem badanie nie wykazało stanu po
użyciu alkoholu.

PROTOKÓŁ
Z BADANIA
Po przeprowadzeniu badań
sporządza się protokół zawierający między innymi
dokładny czas badania, miejsce przeprowadzenia, tożsamość osób biorących udział
w czynności, ilość, wyniki
pomiarów, nazwę, model

i numer fabryczny urządzenia, którym przeprowadzono badanie, rodzaj i godzinę
spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną
w ciągu ostatnich 24 godzin,
informację o chorobach badanego, informację o objawach lub okolicznościach
uzasadniających przeprowadzenie badania, informację o
żądaniu przez osobę badaną
przeprowadzenia badania
krwi, a także uwagi osoby
badanej co do sposobu przeprowadzenia badania, jeżeli
zostały zgłoszone. W razie

uzyskania wyniku 0,00 mg/l
protokół sporządza się tylko
w razie prowadzenia dalszego postępowania o wykroczenie lub przestępstwo lub
na żądanie badanego. Na żądanie osoby badanej otrzymuje ona protokół z badania.

PRAWDA
WE KRWI
Jak już wspomniano powyżej, istnieje również możliwość
przeprowadzenia
badania krwi pod kątem
zawartości w niej alkoholu. Dzieje się tak wtedy, gdy

osoba badana odmawia
poddaniu się badaniu wydychanego powietrza lub żąda
badania krwi mimo przeprowadzenia wcześniej analizy
wydychanego
powietrza.
Badanie krwi wystąpi również w sytuacji, gdy stan osoby badanej, zwłaszcza wynikający ze spożycia alkoholu,
choroby układu oddechowego lub innych przyczyn,
uniemożliwia
przeprowadzenie badania wydychanego powietrza lub gdy wystąpił brak wskazania stężenia
alkoholu w wydychanym
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SIĘ OKAŻE…
o fakcie, że badanie może zostać przeprowadzone również bez naszej zgody.
W przypadku gdy występuje uzasadnione podejrzenie,
że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia osoby badanej,
lekarz może podjąć decyzję
o odstąpieniu od badania.
Decyzję tę wciąga się do protokołu, w którym lekarz uzasadnia również okoliczności
i przyczyny odstąpienia od
wykonania pobrania krwi,
a także opisuje stan kliniczny
osoby, wobec której odstąpiono od wykonania pobrania krwi.

ZATRZYMANIE
PRAWA JAZDY

powietrzu spowodowany…
przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.
Badanie
krwi
pobranej
z żyły osoby badanej polega
na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi na podstawie
dwóch pobranych próbek.
Z czynności poboru krwi
również sporządza się protokół, który porównywalny
jest w swoim zakresie do
protokołu z badania wydychanego powietrza. Przy
badaniu krwi, protokół rów-

nież pojawi się po uzyskaniu
wyników badań, w których
między innymi wyszczególnia się te wyniki.

ŻĄDANIE IGŁY
Jak zatem widać, mamy możliwość żądania przeprowadzenia badania krwi zamiast
albo po przeprowadzeniu badania wydychanego powietrza. Nie mamy jednak możliwości niewyrażenia zgody
na przeprowadzenie badania
w ogóle. Warto tutaj jednak
zaznaczyć, że funkcjonariusz
ma obowiązek uprzedzić nas

Przedstawiliśmy
jedynie
samą procedurę kontroli trzeźwości, podczas gdy
z badaniem związane są
również inne zagadnienia.
Przykładowo musimy pamiętać, że funkcjonariusz policji
ma prawo do zatrzymania
za pokwitowaniem naszego
prawa jazdy, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie
nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do
alkoholu. W razie przeprowadzenia badania krwi lub
moczu dla oceny trzeźwości
lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu,
prawo jazdy przekazuje się
dopiero z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik
tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia
zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je
właścicielowi.

CO Z AUTEM?
Ustawodawca przewidział
również co się stanie z samochodem, jeśli stwierdzone
zostanie kierowanie w stanie

po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego
środka – zostaje on usunięty
z drogi na koszt właściciela.
Ale sytuacja taka zachodzi
tylko wtedy, gdy nie ma
możliwości innego zabezpieczenia samochodu.

do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje
się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

NIE TYLKO
POLICJA

Tytułem
przypomnienia
warto również wskazać
granice wykroczenia i przestępstwa w sytuacjach związanych z prowadzeniem po
alkoholu. Stan „po użyciu alkoholu” występuje, gdy stężenie alkoholu w organizmie
wynosi w krwi od 0,2‰ do
0,5‰ alkoholu albo w wydychanym powietrzu od 0,1
mg do 0,25 mg alkoholu w 1
dm3. Z kolei „stan nietrzeźwości” zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie
wynosi we krwi powyżej
0,5‰ alkoholu lub obecności
w wydychanym powietrzu
powyżej 0,25 mg alkoholu
w 1 dm3.
Przestępstwo zostaje popełnione, gdy kierujący pro-

Wszelkie z uprawnień dotyczących przeprowadzania
badania zawartości alkoholu
lub innego podobnie działającego środka w organizmie
ma zasadniczo tylko policja
i Inspekcja Transportu Drogowego. Nie oznacza to
jednak, że inni funkcjonariusze nie mają w związku
z tym żadnych uprawnień.
Strażnicy straży gminnych,
miejskich, strażnicy leśni
oraz funkcjonariusze Straży
Parku w związku z wykonywaniem czynności z zakresu
kontroli ruchu drogowego są
obowiązani do czasu przybycia policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co

PRZESTĘPSTWO
LUB WYKROCZENIE

5

ZDAN
PRAW IEM
NIKA

wadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym będąc
w „stanie nietrzeźwości”.
Wykroczenie
występuje
każdorazowo, gdy kierujący
„po użyciu alkoholu” prowadzi pojazd mechaniczny,
a także gdy znajdując się bądź
to: „w stanie po użyciu alkoholu” lub „w stanie nietrzeźwości” na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub
w strefie ruchu, prowadzi
pojazd inny niż mechaniczny, czyli np. rower. 
DJJ
Autor:
aplikant radcowski
TOMASZ KUSZ,
który współpracuje
z radcą prawnym Jackiem
Sznajderem prowadzącym
Kancelarię Radcy Prawnego
VIS LEGIS w Tarnowskich
Górach przy ul. Gliwickiej
35, e-mail: biuro@vis-legis.
pl, gdzie której działa zespół
radców prawnych specjalizujących się w problematyce
odszkodowawczej.
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TŁUMACZENIA
ZATRZYMANYCH
DOBRE SAMOPOCZUCIE NIE WYKLUCZA NIETRZEŹWOŚCI

Na ulicy Kościuszki w Katowicach kierowca volkswagena przekroczył dopuszczalną
prędkość w terenie zabudowanym aż o 45 km. Zauważyli to funkcjonariusze
z drogówki dając mu sygnały
do zatrzymania. Kierowca
zwolnił, ale następnie błyskawicznie przyspieszył i zaczął uciekać.
Radiowóz ruszył za nim
w pościg błyskając „kogutami”. Policjanci włączoną
syreną wzywali drogowego
pirata do zjechania na pobocze. Mężczyzna jednak
zignorował wysiłki mundurowych. Kontynuował
ucieczkę, lecz po kilku minutach został zatrzymany.
Jak się okazało 37-letni męż-

czyzna był pijany. Badanie
stanu trzeźwości wykazało
w jego organizmie ponad
2 promile alkoholu. Po
sprawdzeniu
dodatkowo
wyszło na jaw, że kierowca
ma również cofnięte prawo jazdy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami,
które niezatrzymanie się do
kontroli traktują jako przestępstwo, sprawcy grozi
kara nawet 5 lat więzienia
oraz zakaz prowadzenia pojazdu.

REALNY
PROBLEM
Przykład kierowcy volkswagena może jest wyjątkowo wyrazisty, bo nietrzeźwy usiłował uciekać

przed policją, narażając tym
samym bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Sprawa pokazuje jednak,
że pijani za kółkiem są realnym problemem na śląskich
drogach. Podobnie zresztą
jak osoby, które przed jazdą
sięgają po marihuanę lub
silniej działające narkotyki.
– Funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach od początku roku 2018
ujawnili 802 przypadki naruszeń przepisów ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym
w zakresie trzeźwości kierujących – informował nas
pod koniec grudnia st. sierż.
Mariusz Rudek z katowickiej
drogówki.

BRAK
ŚWIADOMOŚCI
Analizując
tłumaczenia
przyłapanych na „podwójnym gazie” policjanci wskazują, że wielu sprawców
nawet nie ma świadomości
swojego stanu psychofizycznego.
- Niektórzy są przekonani,
że alkohol po wczorajszej
imprezie już został przez
organizm wydalony, ponieważ nie od czuwają
wyraźnego i charakterystycznego dla „dnia następnego” złego samopoczucia – relacjonuje st. sierż.
Mariusz Rudek. – Przysłowiowym już usprawiedliwieniem ma być sformułowanie, że nietrzeźwy

w ciągu ostatniej doby wypił: „tylko jedno piwo”.
Co więcej czasami opowieść
„o jednym piwie” może polegać na prawdzie, gdyż
sprawcy tłumaczą policjantom podczas dalszej rozmowy, że np. w piątek byli
na suto zakrapianej imprezie. Wódka lala się litrami,
a skończyli bladym świtem.
W sobotę przez cały dzień
trwały poprawiny. Tymczasem bilans niedzieli
– może nie licząc porannego „klina” – faktycznie
zamknął się jedną butelką
piwa wieczorem. Natomiast
w poniedziałek rano, podczas kontroli stanu trzeźwości, wynik pomiaru zadziwił, a wręcz przeraził

kierowcę
przekonanego
wcześniej, że nie istnieją
żadne przeciwskazania, aby
prowadził samochód.
W ten sposób – przez brak
odpowiedzialności
połączony z lekkomyślnością
lub naiwną wiarą w nieograniczone
możliwości
metabolizmu – łatwo jest
spowodować
zagrożenie
w bezpieczeństwie ruchu,
a co gorsza wypadek lub
kolizję
pod
wpływem
nietrzeźwości.
Podczas
policyjnej kontroli rozstać się też można z prawem jazdy, którego odzyskanie związane jest
m.in. z uczestnictwem
w
kursie
reedukacyjnym.
DKJ
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ZAJĘCIA MAJĄ PRZEKAZAĆ RZETELNĄ WIEDZĘ, ODDZIAŁYWAĆ NA WYOBRAŹNIĘ
I WZBUDZIĆ POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KURS PO WYSKOKU
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego organizuje kursy reedukacyjne dotyczące
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii.
– Kurs przeznaczony jest dla
ludzi, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości,
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu, a następnie otrzymały stosowne
skierowanie od organu administracji samorządowej.
Obserwujemy systematyczny wzrost liczby uczestników tych zajęć. W całym
roku 2017 było to 1038 osób,
a rok 2018 zamyka się liczbą
ok. 1900 osób – informuje
JERZY MARKS, kierownik
Działu Szkoleń WORD w Katowicach.
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii trwa dwa
dni. Zajęcia w formie wykładów prowadzonych przez
osiem godzin dziennie odbywają się w grupach liczących
od 10 do 15 uczestników.
Koszt wynosi 400 zł. Biorą
w nim udział ludzie, którym
odebrano prawo jazdy, a warunkiem zwrotu uprawnień
jest właśnie uczestnictwo
w szkoleniu, które ma nie
tylko przynieść dostęp do informacji, ale też oddziaływać
na wyobraźnię.

WPŁYW
NA KIEROWCĘ
Przepisy przewidują, że
pierwszego dnia na kursie
reedukacyjnym uczestnicy
wysłuchają wykładu na temat elementarnych danych
dotyczących prowadzenia
pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu. Uzyskają więc podstawowe
wiadomości o wpływie używek na sprawność kierowcy, poznają mity i stereotypy związane z wsiadaniem

zachować
samokontrolę
i zamierzając wsiąść za kierownicę nie sięgać nawet po
przysłowiowe „małe piwo”,
lecz także odmówić częstującym. Słuchacze dowiedzą się
jak zachować asertywność.
Jak odmówić skutecznie,
lecz bez wywoływania niepotrzebnych emocji. Można
też posłużyć się zdrowym
rozsądkiem, zawczasu organizując bezpieczny powrót
z imprezy. Wykład pokazać
ma ponadto co każdy z nas
może zrobić, aby zmniejszyć
zjawisko nietrzeźwości kierowców.

w takim stanie „za kółko”,
a także formy usprawiedliwiania się sprawców.
Uczestnikom przedstawiane są statystki wypadków
spowodowanych przez nietrzeźwych ze wskazaniem
liczby rannych i zabitych.
Wreszcie omawiane są regulacje prawne kategoryzujące prowadzenie pojazdu
„w stanie nietrzeźwości”, albo
„w stanie po użyciu alkoholu” lub „środka działającego
podobnie do alkoholu”.

PO CO KOMU
WSPOMAGANIE?
Drugi wykład poświęcony
jest wyjaśnieniu powodów,
dla których ludzie decydują
się na prowadzenie pojazdu
po użyciu alkoholu lub narkotyków. Tematem trzeciej
prelekcji są problemy związane ze spożywaniem napojów wyskokowych lub przyjmowaniem
narkotyków,
a w tym m.in. zjawiska
związane z nadużywaniem
alkoholu poprzez picie ryzykowne lub szkodliwe, problematyka uzależnień wraz
z ich wyznacznikami. Prezentowane jest także funkcjonowanie osoby uzależnionej
wraz ze zmianami zachodzącymi w jej w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz
w codziennym zachowaniu
i relacjach z innymi ludźmi.
Ostatni wykład odnosi się
do sposobów autodiagnozy
stylu picia alkoholu lub używania środków działających
podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji
do podejmowania ryzyka
oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

ZAPROSZENIE DO
AUTOREFLEKSJI
Uczestnicy poznają wówczas
np. test AUDIT służący autodiagnozie stylu picia alkoholu. Do refleksji nad swym postępowaniem skłania szczera
i uczciwa odpowiedź udzielo-

PODSTAWA
PRAWNA

na oczywiście przed samym
sobą na pytania typu: Jak
często pijesz napoje alkoholowe?, Jak często w ostatnim
roku nie mogłeś/aś przerwać
picia po jego rozpoczęciu?,
Jak często w ciągu ostatniego
roku z powodu picia alkoholu
zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi
w Twoim środowisku normami postępowania? Jak
często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po
„dużym piciu”, aby móc dojść
do siebie? Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie
winy lub wyrzuty sumienia
po piciu alkoholu? Jak często
w ostatnim roku nie mogłeś/
aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia
lub nocy, z powodu picia?
Czy kiedykolwiek doznałeś/
aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia? Czy ktoś
z rodziny albo lekarz lub inny
pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim
piciem albo sugerował jego
ograniczenie?
Podobnie jest w przypadku uzależnienia od narko-

tyków, a także skłonności
do zachowań nadmiernie
ryzykownych. Odrzucenie
usprawiedliwień, tłumaczeń
i wymówek dla uzyskania
faktycznego obrazu przynosi - dla przynajmniej części
uczestników - niewesołą
diagnozę
rzeczywistości.
Pierwszy dzień zajęć reedukacyjnych przeznaczony jest
też na wyjaśnienie pojęcia
samokontroli.

DRINK PRZED
JAZDĄ… NIE,
DZIĘKUJĘ!
Drugi dzień kursu rozpoczyna wykład przybliżający

pojęcie odpowiedzialności
oraz jego społeczne postrzeganie w kontekście uczestnictwa w ruchu drogowym,
a szczególnie prowadzenia pojazdów. Prowadzący przedstawi m.in. w jaki
sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz
sprawność w roli kierowcy
lub kierującego tramwajem.
Drugim wykładem, który
kończy udział w kursie reedukacyjnym jest prelekcja
o sposobach przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu
alkoholu lub narkotyków.
Tak więc, nie tylko trzeba

Opisany program został
wprowadzony
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012
roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie
problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii
oraz
szczegółowych warunków
i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania
psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
Warto wiedzieć, że jeśli
w kursie uczestniczyć ma
osoba, która nie zna języka
polskiego, to jest ona zobowiązana do zapewnienia
obecności tłumacza podczas wszystkich zajęć (łącznie 16 godzin).
JJK

INFORMACJE I ZAPISY
Kursy reedukacyjne odbywają się w wyznaczonych terminach
w WORD Katowice, ul. Francuska 78.
Zapisy pod nr telefonu 32 359 30 07 lub tel. kom. 509580622.
Prowadzone są też w oddziałach terenowych WORD:
• OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr tel. 785008256.
• OT Jastrzębie Zdrój, zapisy pod nr tel. 32 476 47 49 lub 785 008 218.
• OT Dąbrowa Górnicza, zapisy pod nr tel. 32 260 08 73 lub 785 008 205.
• OT Tychy, zapisy pod nr tel. 32 217 70 90 lub 785 008 203.
• OT Rybnik, zapisy pod nr tel. 32 739 60 60 lub 785 008 224.
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PRZEJAZD PŁYNNY I BEZPIECZNY
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ JADĄC SAMOCHODEM NA KONCERT ALBO ZAWODY SPORTOWE
Dobre mecze piłkarskie potrafią przyciągnąć na stadiony tysiące kibiców. Podobnie
jak wydarzenia muzyczne
w wielkich salach koncertowych, gdzie tłumy miłośników muzyki popularnej pragną na własne oczy obejrzeć
wstęp popularnego zespołu.
Wszyscy liczą na niezapomniane wrażenia. Kupili
przecież – nierzadko bardzo
drogie – bilety, aby wspaniale się bawić.
Najpierw jednak trzeba dotrzeć na miejsce tego wydarzenia. Wtedy wychodzi
na jaw, że nawet jeśli ulice
wokół konkretnego obiektu
zazwyczaj są niezbyt ruchliwe, to jednak nie pomieszczą
tysięcy nadjeżdżających samochodów. Dlatego policja
drogowa aktywnie włącza
się w przygotowanie imprez
masowych, aby zapewnić
płynność ruchu oraz bezpieczeństwo uczestników.

WSPÓŁPRACA
POLICJI
Z ORGANIZATORAMI
Sytuacja, gdy parking przy
stadionie czy amfiteatrze
szturmuje jednocześnie kilkuset zdenerwowanych kierowców, którzy chcą zdobyć
miejsce najbliżej wejścia, nie
należałaby ani do komfortowych ani zapewniających
możliwość przejazdu. Stąd
policja wraz z organizatora-

Konsekwencją meczu lub koncertu może być powstanie drogowych zatorów.

mi zawczasu stara się doprowadzić do uniknięcia takich
zagrożeń. Analizujemy m.in.
jaki jest przewidywany kierunek, z którego przyjedzie
dominująca część uczestników imprezy masowej.

STRUMIEŃ
SAMOCHODÓW
Na przykład, gdy na spotkanie drużyn piłkarskich

na gliwickim stadionie wybierają się zmotoryzowani
kibice ze stolicy, to możemy przypuszczać, że główny strumień samochodów
przemieszczać się będzie
z autostrady A4 na DK88,
a następnie pod stadion.
Wiedzę o przypuszczalnej
trasie wykorzystujemy dla
optymalizacji służby policjantów. Dla zapewnienia
sprawnego przejazdu często
wyłączana jest bowiem sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Funkcjonariusze
sami kierują wówczas ruchem starając się skierować
prowadzących na wyznaczone miejsca parkingowe.

„NEGOCJACJE”
Z FUNKCJONARIUSZEM

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

I tutaj dochodzimy do sedna
sprawy. Otóż z doświadczenia wiemy, że wielu kierowców nie chce uznać, że jeśli
na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu
czy gliwickiej Areny nie ma
wolnych miejsc, to nie ma

ich także dla… nich. Próby
negocjacji z policjantami nie
tylko nie mogą przynieść
zadawalających
rezultatów, ale też przyczyniają
się do spowolnienia ruchu.
Tym bardziej, że zgodnie
z ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych organizator musi wyznaczyć
drogi ewakuacyjne oraz
drogi umożliwiające dojazd
pojazdom służb ratowniczych i policji na wypadek
pożaru, katastrofy budowalnej lub innego rodzaju zagrożeń. W konsekwencji dodatkowo ogranicza to liczbę
miejsc parkingowych.

bieżąco w kontakcie ze służbami organizatorów i otrzymują informacje o zapełnianiu się udostępnionych
parkingów. Wskazują tym
samym prowadzącym drogę do kolejnych miejsc, gdzie
bezpiecznie można zaparkować auto. Potem okazuje się
zresztą, że – tak jest właśnie
w przypadku Gliwic – dojazd
wozem trwał pięć minut,
a spacer do obiektu ścieżką
„na skróty” nie dłużej niż
7 minut. Dodać należy, że
ignorowanie poleceń wydawanych przez policjanta jest
wykroczeniem, za które grozi
grzywna do 500 zł.

PARKING
ALTERNATYWNY

POŚPIECH I…
MANDAT

Pragnę więc zaapelować do
wszystkich zmotoryzowanych uczestników imprez
masowych, aby z życzliwością traktowali obecność
policjantów wskazujących
alternatywne miejsca parkingowe. W danej sytuacji
są to najlepsze lokalizacje,
gdyż funkcjonariusze są na

Pozostawianie
samochodu
przy wypatrzonym z trudem
skrawku przydrożnego trawnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Identycznie jak chaotyczne zatrzymywanie się w
dowolnie wybranym miejscu,
a często też np. na chodnikach,
przejazdach czy ścieżkach rowerowych, aby w pośpiechu

dotrzeć do celu przez rozpoczęciem wydarzenia. Warto
pamiętać, że po zakończonym
meczu, koncercie czy innej imprezie masowej tysiące osób
będzie w zbliżonym czasie
zainteresowanych szybkim
opuszczeniem miasta i otarciem do dróg wylotowych.
Tymczasem nieprawidłowo
zaparkowane pojazdy mogą
znacznie utrudnić to zadanie,
opóźniając efektywne rozładowanie zatorów. Co więcej
zostawianie wozu na ścieżce
rowerowej oznacza mandat
w wysokości 100 zł, a niezastosowanie się do znaku B1,
czyli zakazu ruchu, który
ustawiany jest niekiedy tymczasowo w związku z imprezą
masową, to mandat w wysokości 250 zł oraz 5 punktów
karnych.
Naprawdę
lepiej
zaufać
funkcjonariuszom lub przedstawicielom
organizatora
sugerującym
skorzystanie
z dodatkowych parkingów
zlokalizowanych
nawet
w pewnym oddaleniu od celu
podróży.
DAR

