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W TYSKIM ODDZIALE TERENOWYM WORD PRZYGOTOWANO WIELE ATRAKCJI
Kandydaci na kierowców, 
którzy w sobotę 11 marca 
skorzystali z zaproszenia 
na Dzień Otwarty w ty-
skim oddziale terenowym 
WORD nie mogli narzekać 
na nudę. Mieli bowiem oka-
zję, aby czas spędzić inte-
resująco i aktywnie, a przy 
okazji zdobyć pouczające 
doświadczenia. Mogli z eg-
zaminatorami omówić prze-
bieg testów i sprawdzianów, 
podjąć próbę wykonania za 

kierownicą samochodu za-
dań egzaminacyjnych na 
placu manewrowym czy 
sprawdzić swoje siły w za-
kresie wiedzy teoretycznej 
o przepisach ruchu drogo-
wego. Dzień Otwarty był 
więc okazją, aby oswoić się 
z atmosferą egzaminu pań-
stwowego.
– Tego typu inicjatywy są 
szczególnie cenne dla osób 
przygotowujących się do 
egzaminu państwowego 

na prawo jazdy. Podczas 
Dnia Otwartego można 
było również uczestniczyć 
w pokazach udzielania 
pierwszej pomocy. Sporym 
zainteresowaniem cieszy-
ły się ponadto symulatory 
zapewniające możliwość 
poznania skutków nad-
zwyczajnych sytuacji dro-
gowych w bezpiecznych  
i kontrolowanych warun-
kach – informuje obecny na 
miejscu Bogdan Kacprzak, 

egzaminator z katowickie-
go WORD.
Faktycznie symulatory 
pozwalały gościom impre-
zy w Tychach zbadać swój 
refleks np. w trakcie jazdy 
motocyklem. Urządzenie 
uzmysławiało użytkowni-
kom, jak trudno przy nad-
miernej prędkości skutecz-
nie zareagować m.in. na 
wymuszenie przez samo-
chód pierwszeństwa prze-
jazdu na prowadzącym jed-

noślad. Niezłego refleksu 
wymagało też ominięcie 
pieszego wychodzącego 
wprost przed pędzący mo-
tor. Odwiedzający chętnie 
również korzystali z sy-
mulatora dachowania oraz 
specjalnych gogli imitują-
cych wpływ alkoholu czy 
narkotyków na zachowa-
nie uczestnika ruchu dro-
gowego.
Kolejnym elementem pro-
gramu Dnia Otwartego było 

spotkanie z kierownictwem 
szkół nauki jazdy. Poruszo-
no m.in. temat błędów naj-
częściej popełnianych przez 
kursantów, których skut-
kiem są kłopoty podczas 
egzaminu państwowego. 
Warto wiedzieć, że należą 
do nich przede wszystkim 
problemy z właściwą zmia-
ną kierunku jazdy oraz 
przekraczanie dozwolonej 
prędkości pod okiem… egza-
minatora. KYK
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Nie tylko poszukując wia-
rygodnych informacji na 
temat zasad uzyskania pra-
wa jazdy warto odwiedzić 
stronę internetową Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach. 
Pod adresem www.word.
katowice.pl na internautów 
czekają multimedialne ma-
teriały wiadomości dotyczą-
ce bezpieczeństwa na dro-
gach. Zapoznać się można  
z informatorami przygoto-
wanymi dla kierowców, pie-
szych i rowerzystów. Naj-
młodsi znajdą opracowane 
w przystępnej formule prze-
pisy kodeksu drogowego.

Strona internetowa WORD 
to oczywiście także kopal-
nia wiedzy dla osób zain-
teresowanych zdobyciem 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Krok po kroku 
użytkownicy zostaną prze-
prowadzeni, przez wyzna-
czoną aktualnymi przepisami 
ścieżkę, poznając obowiązu-
jące wymogi – od wyboru ka-
tegorii prawa jazdy, poprzez 
szkolenia i egzaminy po od-
biór dokumentu. Dowiedzą 
się także jaka była np. zda-
walność egzaminów prak-
tycznych przez kursantów 
pragnących zdobyć określo-
ną kategorię prawa jazdy.

Użytecznym udogodnie-
niem dostępnym na stronie 
WORD jest internetowa 
rezerwacja terminów egza-
minów przeprowadzanych 
w Katowicach na ul. Fran-
cuskiej 78.
Chętni do podwyższania 
swych zawodowych kwa-
lifikacji znajdą też oferty 
kursów. Podobnie jak kie-
rowcy, którzy narusza-
jąc przepisy zebrali sporą 
liczbę punktów karnych,  
a dzięki udziałowi w szko-
leniu mogą ich liczbę zre-
dukować. Serwis interne-
towy WORD to również 
źródło danych odnośnie 

prawnych aspektów waż-
nych dla kandydatów na 
egzaminatorów czy in-
struktorów lub wykładow-
ców nauki jazdy.
Uzupełnieniem strony in-
ternetowej WORD jest ser-
wis aktualności, przydatne 
linki oraz forum pozwalają-
ce wypowiedzieć się na te-
mat nauki jazdy i zdawania 
egzaminów. Baza danych 
teleadresowych ośrodków 
terenowych pozwala na 
nawiązanie kontaktu i zała-
twienie konkretnej sprawy 
możliwie blisko miejsca za-
mieszkania zainteresowa-
nego. JK

Ze statystyk zdawalności eg-
zaminów praktycznych wy-
nika, że w drugim półroczu 
2016 roku osoby pragnące 
uzyskać prawo jazdy na 
motocykl (kat. A) były lepiej 
przygotowane niż zdający 
egzamin na samochód oso-
bowy (kat. B). Większy odse-
tek pozytywnych wyników 

egzaminu praktycznego 
zanotowano jednak w gru-
pie zdających egzamin na 
prawo jazdy uprawniające 
do kierowania ciężarówką 
(kat. C) niż wśród przyszłych 
motocyklistów. Jeszcze lep-
sze wyniki uzyskali chętni 
do prowadzenia autobusów 
(kat. D). YK

Zapraszam do lektury gazety poświęconej przede wszystkim 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Obok zagadnień związa-
nych z właściwymi postawami oraz zachowaniem pieszych, 
rowerzystów czy kierowców przedstawiamy też przepisy re-
gulujące zachowanie użytkowników dróg. Pragniemy wska-
zywać na wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia 
pojazdów, a także propagować zasady odpowiedniego postę-
powania w przypadku kolizji czy wypadku. Mam ponadto 
nadzieję, że zainteresuje Państwa również m.in. publikowany 
w bieżącym numerze tekst, w którym piszemy na co zwracać 
uwagę przy wyborze szkoły nauki jazdy oraz jakie formalności 
spełnić trzeba przed rozpoczęciem kursu. 

Roman Bańczyk 
Dyrektor WORD Katowice

Wirtualna wizyta
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ WORD

Skuteczność 
na egzaminie

NA ŚLĄSKICH 
DROGACH 

Z analiz Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji 
wynika, że w 2016 roku na drogach wojewódz-

twa śląskiego odnotowano:

 3632 wypadki drogowe,
śmierć poniosło 255 osób,

obrażeń ciała doznało 4290 osób.

Policji zgłoszono 

49 509 kolizji drogowych.

Od trzech lat systematycznie spada liczba  
wypadków na Śląsku. W stosunku do poprzed-
niego roku ich liczba obniżyła się o ok. 8 proc.  
(3876 w 2015 roku wobec 3632 w 2016 roku).  

Nieco spadła też liczba ofiar śmiertelnych  
(z 257 osób w 2015 roku do 255 osób w 2016 roku), 

a ok. 8 proc. zmniejszyła się liczba rannych  
(4701 w 2015 roku wobec 4290 w 2016 roku).

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
ZAKAZUJE WJAZDU POJAZDOM SILNIKOWYCH, Z WYJĄTKIEM 

MOTOCYKLI JEDNOŚLADOWYCH. OZNACZONY JEST SYMBOLEM B3.

Drodzy Czytelnicy
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W całej Polsce osoby zain-
teresowane zdobyciem pra-
wa jazdy muszą odwiedzić 
wojewódzki ośrodek ruchu 
drogowego, aby zdać egza-
min pozwalający uzyskać 
upragniony dokument. Ka-
towicki WORD jest ponoć 
największy w kraju?
Rzeczywiście jesteśmy naj-
większym tego typu ośrod-
kiem w Polsce. Egzaminy 
prowadzimy w sześciu lo-
kalizacjach. Zapraszamy 
więc do Katowic, a także do 
naszych ośrodków tereno-
wych w Bytomiu, Dąbro-
wie Górniczej, Jastrzębiu 
Zdroju, Rybniku i Tychach. 
Warto przy tym zazna-
czyć, że w czterech z nich 
prowadzimy pełny zakres 
egzaminów, a w dwóch 
ograniczony do najpopu-
larniejszych kategorii praw 
jazdy pozwalających kiero-
wać samochodem osobo-
wym lub jednośladem.

Ale egzaminowanie to chy-
ba tylko część zakresu funk-
cjonowania katowickiego 
WORD?
Nie jesteśmy szkołą nauki 
jazdy. Nie przygotowujemy 
przyszłych kierowców do 
egzaminu, lecz – zgodnie  
z obowiązującym prawem 
– koncentrujemy się na ich 
przeprowadzaniu. Warto 
jednak wiedzieć, że dla osób 
posiadających już prawo 
jazdy organizujemy szereg 
kursów…

Na przykład jakich?
Osoby, które zgromadziły 
na swoim koncie niepoko-
jąco dużo punktów karnych 
mogą skorzystać z dostęp-
nego w katowickim WORD 
szkolenia dla kierowców 
naruszających przepisy ru-
chu drogowego. Szkolenie to 
– w którym nie można brać 
udział częściej niż raz na pół 
roku – pozwala zreduko-
wać 6 punktów. Nie można 
jednak w nim uczestniczyć 
po przekroczeniu 24 punk-
tów, gdyż wówczas należy 
przystąpić już do tzw. egza-
minu kontrolnego. W przy-
szłym roku wejdą w życie 
zmienione przepisy, prze-
widujące dla takich osób 
kurs reedukacyjny, który 
„wyzeruje” liczbę punktów, 
lecz jeśli dana osoba przez 
następnych 5 lat ponownie 
zgromadzi 24 punkty kar-
ne, to z mocy prawa weźmie 
pełny udział w procedurze 
kursu na prawo jazdy, czyli 
od rejestracji w magistracie 
czy starostwie powiatowym 
i badania lekarskiego, po-
przez wykłady oraz naukę 
prowadzenia po egzaminy 
państwowe. Obecnie w grę 
wchodzi tylko sam egzamin.

W jakich jeszcze kursach 
można uczestniczyć w kato-
wickim WORD?
M.in. w kursie reedukacyj-
nym w zakresie problema-
tyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałania narko-
manii. Organizujemy go od 
lipca 2015 roku. Kurs adre-
sowany jest do osób, które w 
stanie nietrzeźwości, w sta-
nie po użyciu alkoholu lub 
środka działającego podob-
nie do alkoholu prowadziły 
pojazd i zostały skierowane 
do odbycia kursu. Wśród 
licznej oferty kursów 

chciałbym też zwrócić uwa-
gę na szkolenie okresowe 
dla zawodowych kierow-
ców. Otóż, przedsiębiorca 
lub inny podmiot wykonu-
jący przewóz drogowy może 
zatrudnić kierowcę, jeżeli 
osoba ta m.in. ukończyła 
właśnie szkolenie okresowe. 
Szkolenia takie także reali-
zowane są w katowickim 
WORD. Polecam ponadto 
kursy dla kierowców prze-
wożących towary niebez-
pieczne. Dotyczy to zarów-
no przewozów po terenie 
kraju jak też transportu 
międzynarodowego. Naszą 
ofertę uzupełniają kursy dla 
kandydatów na instrukto-
rów i wykładowców nauki 
jazdy czy warsztaty dosko-
nalenia zawodowego dla in-

struktorów nauki jazdy. Za-
interesowanych odsyłam do 
strony internetowej, gdzie 
publikujemy szczegółową 
ofertę.

WORD znany jest również 
z aktywności na rzecz bez-
pieczeństwa ruchu drogo-
wego…
To bardzo istotna sfera nasze-
go funkcjonowania. Staramy 
się inicjować i realizować 
równego rodzaju przedsię-
wzięcia przyczyniające się 
do poprawy bezpieczeństwa. 
Propagujemy więc doskona-
lenie umiejętności kierow-
ców, rozważne zachowania 
na drodze czy poprawiające 
bezpieczeństwo nawyki, jak 
np. używanie przez pieszych 
tzw. odblasków. Wydaje-

my publikacje ułatwiające 
dzieciom i młodzieży zapo-
znanie się z przepisami oraz 
uczestniczymy w imprezach 
popularyzujących wiedzę  
o zasadach obowiązujących 
na drogach, ścieżkach rowe-
rowych, chodnikach czy to-
rowiskach. Dbamy o zwięk-
szenie poziomu świadomości 
w zakresie właściwego po-
stępowania w razie wypad-
ków. Szybkie powiadomie-
nie służb ratunkowych oraz 
właściwe udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej często bowiem decyduje 
o ludzkim życiu.

WORD bierze udział rów-
nież w imprezach maso-
wych, gdzie nieodmiennie 
ogromną popularnością 

uczestników cieszą się sy-
mulatory. Urządzenia takie 
imitować mogą na przykład 
dachowanie samochodu?
Tak. I w sposób praktyczny 
uczą zarazem, jakie znacze-
nie dla bezpieczeństwa mają 
właściwie zapięte pasy. Sko-
rzystanie z symulatora ma 
wymiar indywidualnej 
lekcji, której nie zastąpią 
godziny wykładów poświę-
conych przebiegowi czy 
skutkom wypadku. Dyspo-
nujemy także symulatora-
mi m.in. zderzeń czy jazdy 
jednośladem. Niepowtarzal-
ne doznania towarzyszące 
zastosowaniu symulato-
ra sprzyjają potem – już  
w praktyce ruchu drogo-
wego – podejmowaniu 
trafnych decyzji. W trak-
cie imprez poświęconych 
bezpieczeństwu ruchu za-
pewniamy też możliwość 
poznania skutków działa-
nia na organizm kierowcy 
napojów wyskokowych lub 
substancji odurzających. 
Oczywiście za pośrednic-
twem tzw. alkogogli lub 
narkogogli, czyli urządzeń 
symulujących odbiór bodź-
ców zewnętrznych w stanie 
upojenia lub odurzenia.

A czy WORD ma coś spe-
cjalnego dla najmłodszych 
uczestników ruchu?
Interesujące zajęcia pro-
wadzone są w Dąbrowie 
Górniczej i Bytomiu, gdzie 
przy naszych oddziałach 
terenowych działają centra 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego przeznaczone dla 
dzieci jak i młodzieży. To do-
bre miejsce na zdobywanie 
wiedzy w sposób atrakcyjny 
zarówno dla przedszkolaka 
jak też ucznia szkoły podsta-
wowej.

Rozmawiał: KRA

WIEDZA 
I BEZPIECZEŃSTWO

CZY SYMULATOR „DACHOWANIA” MOŻE POMÓC W ZAPINANIU PASÓW?

Rozmowa z 
Romanem 

Bańczykiem, 
Dyrektorem 

Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu 

Drogowego 
w Katowicach
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Rozpoczynając starania 
o uzyskanie prawa jazdy 
warto wiedzieć, jakie wy-
mogi muszą zostać speł-
nione, zanim w wydziale 
komunikacji magistratu lub 
starostwa powiatowego bę-
dzie można odebrać upra-
gniony dokument. Zdobycie 
uprawnień do kierowania 
np. samochodem osobo-
wym, ciężarówką, autobu-
sem czy motocyklem wy-
maga wykazania się wiedzą 
teoretyczną i praktyczną,  
a także odpowiednim stanem 
zdrowia. Wiedzę i umiejęt-
ności zweryfikuje najpierw 
sprawdzian wewnętrzny 

w szkole nauki jazdy, a na-
stępnie egzamin państwowy 
w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego. Badanie 
lekarskie ustali natomiast 
predyspozycje zdrowot-
ne kandydata na kierowcę.  
W niektórych przypadkach 
niezbędne będzie także bada-
nie psychologiczne. 
– Pierwszym krokiem jest 
wybór konkretnej katego-
rii prawa jazdy. Potem na-
leży zgłosić się na badanie 
do uprawnionego lekarza  
w celu uzyskania orzeczenia 
o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdem. W następnej 

kolejności zadbać trzeba  
o wygenerowanie tzw. pro-
filu kandydata na kierowcę 
przez właściwy organ wy-
dający prawo jazdy – tłu-
maczy Zygmunt Szywacz, 
egzaminator nadzorujący  
z katowickiego WORD.
Dla stworzenia profilu kan-
dydata na kierowcę zgłosić 
się należy do urzędu miej-
skiego lub starostwa po-
wiatowego w swojej miej-
scowości. Tam trzeba złożyć 
wniosek o wydanie prawa 
jazdy i dołączyć m.in. orze-
czenie lekarskie stwierdza-
jące brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do kiero-

wania pojazdem oraz wy-
raźną, aktualną (zrobioną 
nie później niż 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku) 
i kolorową fotografię (o wy-
miarach 3,5 x 4,5 cm). Nie-
pełnoletni muszą przedsta-
wić oświadczenie rodzica 
lub opiekuna wyrażającego 
zgodę na ubieganie się o pra-
wo jazdy. Natomiast osoby 
posiadające już prawo jazdy 
załączają jego dwustron-
ną kserokopię. Urząd ma  
2 dni robocze, licząc od dnia 
otrzymania wymaganych 
dokumentów, na założenie 
w systemie teleinforma-
tycznym profilu kandydata 

na kierowcę. Wtedy można 
już odwiedzić szkołę nauki 
jazdy.

GDZIE SIĘ UCZYĆ?
– Proponowałby przy wy-
borze szkoły nie brać pod 
uwagę wyłącznie możli-
wie najniższej ceny kursu. 
Dobry ośrodek nauki jaz-
dy nie zawsze może zaofe-
rować minimalne stawki. 
Wysoka jakość kształcenia 
musi kosztować, a koszt ten 
można traktować w katego-
riach korzystnej inwestycji. 
Rekomenduję więc przed 
podjęciem ostatecznej de-
cyzji zapoznanie się w ran-

kingami szkół nauki jazdy 
i opiniami na ich temat. 
Szczegółowe informacje 
dostępne są też w urzędach 
miejskich i starostwach po-
wiatowych sprawujących 
nadzór nad instruktorami 
oraz ośrodkami szkolenia 
kierowców – stwierdza 
egzaminator nadzorujący 
Zygmunt Szywacz.
Szkolenie osoby ubiegającej 
się o prawo jazdy obejmuje 
najpierw część teoretyczną 
przeprowadzaną w formie 
wykładów i ćwiczeń w za-
kresie: podstaw kierowania 
pojazdem i uczestnictwa w 
ruchu drogowym oraz obo-

PRZEDSTAWIAMY PROCEDURY POPRZEDZAJĄCE ZDOBYCIE PRAWA JAZDY…

JAK ZOSTAĆ KIEROWCĄ?
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wiązków i praw kierującego 
pojazdem. Dozwolone jest 
w tym zakresie „nauczanie 
na odległość” zakładające 
indywidualne kształcenie 
kandydata z wykorzysta-
niem technik komputero-
wych pod nadzorem ośrod-
ka szkolenia kierowców.
– Szczególnie początku-
jącym kursantom warto 
polecić osobiste uczest-
nictwo w zajęciach z wy-
kładowcą. Zawsze można 
zadawać wówczas pytania 
czy prosić o wyjaśnienie 
wątpliwości – dodaje egza-
minator nadzorujący Zyg-
munt Szywacz.

PATRZĄC  
NA ZEGAREK
Kolejnym etapem jest część 
praktyczna szkolenia. Kur-
sanci uczą się panowania 
nad pojazdem zarówno na 
placu manewrowym jak 
też w ruchu miejskim. Plan 
zajęć przewiduje ponad-
to uczestnictwo w ruchu 
poza obszarem zabudowa-
nym. Doświadczeni egza-
minatorzy podpowiadają, 
że „godzina lekcyjna” zajęć 
teoretycznych to 45 minut, 
ale godzina zajęć praktycz-
nych to już 60 minut. Nie 
należy więc godzić się na 
skracanie przez instruktora 

czasu trwania zajęć prak-
tycznych.
Ważnym elementem procesu 
edukacji przyszłego kierowcy 
jest nauka udzielania pierw-
szej pomocy, również prowa-
dzona w formie wykładów 
oraz zajęć praktycznych. Po 
zakończeniu kursu przycho-
dzi czas na kontrolne spraw-
dzenie poziomu osiągniętej 
wiedzy i umiejętności w trak-
cie egzaminu wewnętrznego 
w szkole nauki jazdy. Pozy-
tywny wyniki tego testu daje 
już możliwość zdawania eg-
zaminu państwowego w Wo-
jewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego.  KRA

PRZEDSTAWIAMY PROCEDURY POPRZEDZAJĄCE ZDOBYCIE PRAWA JAZDY…

WAŻNE DLA ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM PRAWA JAZDY KAT. B.

WARTO WIEDZIEĆ

ORZECZENIE LEKARSKIE
Przepisy stanowią, że prawa jazdy nie 
można wydać osobie, u której lekarz 
stwierdził aktywną formę uzależ-
nienia od alkoholu lub środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu. Stan 
zdrowia kandydata na kierowcę może 
powodować, że uzyska on prawo jaz-
dy zawierające ograniczenia dotyczą-
ce np. terminu ważności dokumentu 
bądź konieczności stosowania urzą-
dzeń zapewniających korektę wzro-
ku lub słuchu czy doprecyzowania 
możliwości kierowania wyłącznie 
wskazanymi pojazdami.

PROFIL KANDYDATA  
NA KIEROWCĘ
Profil - to zestaw danych identyfiku-
jących i opisujących konkretną osobę 
ubiegającą się prawo jazdy. Zostaje on 
utworzony, udostępniany, aktualizo-
wany i archiwizowany w systemie 
teleinformatycznym przez urząd ad-
ministracji samorządowej. 

DOROSŁY NA ROWERZE
Jakie pojazdy można prowadzić bez 
prawa jazdy? Przepisy nie wymaga-
ją, aby osoba pełnoletnia posiadała 
dokument stwierdzający posiadanie 
uprawnień do kierowania: rowerem, 
wózkiem rowerowym lub pojazdem 
zaprzęgowym. Przed ukończeniem 18 
lat prowadząc te pojazdy trzeba posia-
dać kartę rowerową bądź prawo jazdy 
kategorii AM, A1, B1 lub T.

WYBIERAMY KATEGORIĘ
Idąc na kurs nauki jazdy trzeba wy-
brać kategorię prawa jazdy, o które 
chcemy się ubiegać. Warto więc wie-
dzieć jaki dokument uprawnia do 
prowadzenia konkretnego pojazdu. 
W tym numerze przybliżamy kate-
gorię A.
Zgodnie z art. 6. ustawy o kierują-
cych pojazdami prawo jazdy o okre-

ślonej kategorii stwierdza posiadanie 
uprawnienia do kierowania wybra-
nymi pojazdami. I tak:
•  Kategoria AM uprawnia do jazdy:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim.
•  Kategorii A1 uprawnia do jazdy:
a)  motocyklem o pojemności sko-

kowej silnika nieprzekraczającej 
125 cm3, mocy nieprzekraczającej  
11 kW i stosunku mocy do masy 
własnej nieprzekraczającym 0,1 
kW/kg,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa 
jazdy kategorii AM.

•  Kategoria A2 uprawnia do jazdy:
a)  motocyklem o mocy nieprzekra-

czającej 35 kW i stosunku mocy do 
masy własnej nieprzekraczającym 
0,2 kW/kg, przy czym nie może on 
powstać w wyniku wprowadzenia 
zmian w pojeździe o mocy przekra-
czającej dwukrotność mocy tego 
motocykla,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa 
jazdy kategorii AM.

•  Kategorii A uprawnia do jazdy:
a) motocyklem,
b)  pojazdami określonymi dla prawa 

jazdy kategorii AM.

WAŻNE DLA MŁODYCH
Wymagany przepisami prawa mini-
malny wiek do kierowania wynosi:
•  14 lat – dla pojazdów określonych  

w prawie jazdy kategorii AM.
•  16 lat – dla pojazdów określonych  

w prawie jazdy kategorii A1.
•  18 lat – dla pojazdów określonych  

w prawie jazdy kategorii A2.
•  20 lat – dla pojazdów określonych  

w prawie jazdy kategorii A (jeżeli 
osoba co najmniej od 2 lat posiada 
prawo jazdy kategorii A2).

•  21 lat – dla motocykli trójkołowych 
o mocy przekraczającej 15 kW, jeże-
li osoba posiada prawo jazdy kate-
gorii A.

Pamiętać trzeba, że osoba, która nie 
ukończyła 18 lat, może uzyskać pra-
wo jazdy za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna. Prawo jazdy kategorii 
AM, A1, A2, A wydaje się na okres  
15 lat, chociaż okres ten może być 
krótszy, jeśli wynika to z orzeczenia 
lekarskiego.

JAK ZOSTAĆ KIEROWCĄ?



Śląska policja prowadzi akcje 
edukacyjne, których celem 
jest poprawa bezpieczeń-
stwa pieszych. Mają one 
dobitnie obrazować, że sfor-
mułowanie o braku szans 
pieszego w konfrontacji  
z rozpędzonym samochodem 
wciąż jest aktualne. Obok 
zwrócenia uwagi na dotkli-
we i nierzadko nieodwracal-
ne konsekwencje roztargnie-
nia, pośpiechu, brawury czy 
braku znajomości przepisów 
mają one przyczynić się do 
propagowania właściwych 
i zgodnych z kodeksem dro-
gowym zachowań pieszych 
oraz kierowców. Identycznie 
jak w wielu innych dziedzi-
nach życia powiedzenie, że 
„lepiej zapobiegać niż leczyć” 
jest w tym przypadku cał-
kowicie na miejscu. Akcje 
edukacyjne służą bowiem 
kształtowaniu świadomości 
zagrożenia, która ma zna-
czenie profilaktyczne. Tego 
typu inicjatywy są cenne 
ponieważ, na terenie woje-
wództwa śląskiego w 2016 

roku policja zanotowała 865 
zdarzeń drogowych w rejo-
nie przejść dla pieszych. A po 
analizie ich przyczyn okaza-
ło się, że aż 85 proc. spowodo-
wanych było przez kierują-
cych pojazdami. Oczywiście 

ani „zebra” ani sygnalizowa-
nie prowadzącemu zamiaru 
wejścia na jezdnię nie stano-
wi automatycznej ochrony 
dla przechodnia. Liczy się 
zdrowy rozsądek, kultura, 
życzliwość i poszanowanie 
przepisów. Dlatego warto 
zapoznać się z kodeksem 
drogowym, aby wiedzieć jak 

należy właściwie zachować 
się - będąc pieszym.

STREFA 
ZAMIESZKANIA
Warto pamiętać, że w stre-
fie zamieszkania pieszy ma 
pierwszeństwo przed pojaz-
dem, lecz zawsze należy po-
stępować ostrożnie. Warto 
więc pamiętać, że dla pieszego 
w pierwszej kolejności prze-
znaczone są chodniki lub spe-
cjalnie oznakowane drogi dla 
pieszych. Jeśli jednak ich nie 
ma, to należy iść poboczem. 
Zawsze lewą stroną drogi.

IDĄC JEZDNIĄ
Niekiedy brakuje chodnika, 
a z powodu robót drogo-
wych czy innych utrudnień 
czasowo nie można korzy-
stać z pobocza. Czasem też 
po prostu pobocza nie ma. 
Wtedy pieszy może korzy-
stać z jezdni. Ale musi dbać 
o to, aby zajmować miejsce 
jak najbliżej jej krawędzi. Po-
dobnie jak w przypadku po-
bocza trzeba iść lewą stroną, 

co powoduje, że pieszy znaj-
duje się przodem do jadą-
cych samochodów. Widząc 
nadjeżdżający pojazd należy 
ustąpić mu miejsca. Piesi na 
jezdni muszą iść jeden za 
drugim, czyli „gęsiego”. Tylko 
na drogach o małym ruchu  
i to wyłącznie przy dobrej 
widoczności, dwóch pie-
szych może iść obok siebie.

PIERWSZEŃSTWO 
NA „ZEBRZE”
Przechodząc przez jezdnię 
lub torowisko należy skorzy-
stać z przejścia dla pieszych. 
Na pasach trzeba zachować 
ostrożność, chociaż w tym 
miejscu pieszy ma pierw-
szeństwo przed pojazdami. 
Chcąc przekroczyć jezdnię 
poza „zebrą” pamiętajmy, że 
zazwyczaj jest to dozwolo-
ne w sytuacji, gdy odległość 
od przejścia jest większa niż 
100 metrów lub jeśli bliżej 
jest skrzyżowanie, którym 
można przejść na drugą stro-
nę. Pieszy wtedy ustępuje 
pierwszeństwa pojazdom 

(nie tylko samochodom, lecz 
także m.in. skuterom czy ro-
werom), a jezdnię miarowym 
krokiem pokonuje możliwie 
najkrótszą drogą, czyli pro-
stopadle do jej osi.

PRZEJŚCIE 
POD LUPĄ
Istnieją jednak sytuacje, gdy 
skorzystanie z „zebry” jest 
konieczne. Przechodzenie 
przez torowisko wyodręb-
nione z jezdni jest dozwolo-
ne bowiem tylko w miejscu 

do tego przeznaczonym. Na 
obszarze zabudowanym, 
na drodze dwujezdniowej 
lub takiej, po której po to-
rowisku wyodrębnionym 
z jezdni kursują tramwaje, 
pieszy musi korzystać tylko 
z oznakowanego przejścia. 
Podobnie jak w przypadku 
wysepki dla pasażerów na 
przystanku komunikacji 
publicznej, która łączy się 
z przejściem dla pieszych. 
Wtedy też trzeba korzystać  
z tego przejścia. DKY
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Aż 85 proc. 
zdarzeń 

drogowych 
w rejonie przejść 

dla pieszych 
na Śląsku 

spowodowali 
kierowcy

(Nie)bezpieczny pieszy?
OBOK PRZEPISÓW LICZY SIĘ ZDROWY ROZSĄDEK I WZAJEMNA ŻYCZLIWOŚĆ
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„ŚWIADOMY KIEROWCA 
50+” to nazwa zajęć adre-
sowanych do kierujących 
w wieku powyżej pięćdzie-
sięciu lat życia. Warszta-
ty współorganizowane są 
przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Kato-
wicach i odbywają się na te-
renie katowickiego WORD 
przy ul. Francuskiej 78.  
W przedsięwzięcie zaan-
gażowany jest Śląski Urząd 
Wojewódzki, Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach i Polski Związek 
Motorowy w Katowicach,  
a patronat medialny spra-
wuje „Radio Katowice”.
Bezpłatne zajęcia skiero-
wane do aktywnych kie-
rowców, którzy urodzili się 
przed rokiem 1967. Uczest-
niczy warsztatów mogą 
pod okiem profesjonali-
stów odświeżyć znajomość 
zasad bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym, a tak-
że potrenować jazdę samo-
chodem w trudnych wa-
runkach.
– Statystyki wskazują na 
zwiększający się procento-
wy udział osób po 50 roku 
życia w grupie sprawców 
wypadków. Stąd inicjaty-
wa, aby dla poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogo-
wego, kierowcom w tym 
wieku, umożliwić doskona-
lenie umiejętności. Chcemy 
ich zaktywizować, zapew-
niając dostęp do fachowej 
wiedzy i dając szansę na-
bycia nowych oraz ugrun-
towania posiadanych 
doświadczeń – stwierdza 
Roman Bańczyk, dyrektor 
WORD w Katowicach.

Wykłady oraz ćwiczenia 
praktyczne prowadzone 
podczas warsztatów do-

tyczą m.in. reguł postępo-
wania w przypadku kolizji 
lub wypadku drogowego, 

pierwszej pomocy przed-
medycznej, właściwego 
rozpoznawania własnych 

objawów chorobowych 
mających wpływ na kie-
rowanie pojazdem, a także 

obowiązujących obecnie 
przepisów ruchu drogowe-
go. W ramach warsztatów 
przygotowano też zajęcia 
na placu manewrowym  
z wykorzystaniem urzą-
dzeń do testowania reakcji 
i szkolenia kierowców.
Udział w warsztatach 
wymaga wcześniejszej 
rejestracji. Chęć udziału  
w projekcie (w wybranym 
terminie) zgłosić można 
wykorzystując formularz  
i dane dostępne m.in. w za-
kładce „Świadomy kierow-
ca 50+” na stronie Śląskiej 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach pod 
adresem http://slaska.poli-
cja.gov.pl.  JKJ

WARSZTATY 
DLA DOJRZAŁYCH 

KIEROWCÓW 
INTERESUJĄCA OFERTA DLA OSÓB PO PIĘĆDZIESIĄTCE…

SPRAWDŹ 
SWOJĄ WIEDZĘ…

ZAPRASZAMY 
DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

W najbliższym czasie bezpłatne 
warsztaty odbędą się  

w następujących terminach:
18 marca 2017 roku

8 kwietnia 2017 roku
20 maja 2017 roku

24 czerwca 2017 roku

Na tym 
skrzyżowaniu 

kierujący pojazdem 1 
ustępuje pierwszeń-
stwa pojazdowi 3?

TAK            NIE

Kierujący dojeżdżając 
do nieoznakowanego 
skrzyżowania powi-

nien się przed nim bez-
względnie zatrzymać?

TAK            NIE

Czy kierujący może 
odebrać połączenie 

telefoniczne i prowadzić 
rozmowę za pomocą ze-
stawu słuchawkowego?

TAK            NIE

Odpowiedź: Nie
Reguluje to art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128), 
który stanowi, że kierujący pojazdem, zbliżając się do 
skrzyżowania, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Zatem to po-
jazd nr 3 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa przejaz-
du pojazdowi nr 1.

Zamiast intuicyjnego podawania odpowiedzi pro-
ponujemy wyjaśnienie powodów, dla których kon-
kretne wskazanie jest właściwe. Publikujemy uza-
sadnienia odpowiedzi na pytania testów, które mogą 
otrzymać osoby zdające egzamin teoretyczny na pra-
wo jazdy.

Odpowiedź: Nie
Reguluje to art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128), 
który stanowi, że kierujący pojazdem, zbliżając się do 
skrzyżowania, jest  obowiązany zachować szczególną 
ostrożność. Kierujący jest natomiast obowiązany zatrzy-
mać pojazd w przypadku, gdy zachodzi potrzeba ustąpie-
nia pierwszeństwa przejazdu.

Odpowiedz: Tak
Reguluje to art.  45 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
128), który stanowi, że kierującemu pojazdem zabrania się 
korzystania podczas jazdy z telefonu jedynie w przypad-
ku, kiedy czynność ta wymaga trzymania słuchawki lub 
mikrofonu w ręku.

Szkolenie pozwoli dojrzałym 
kierowcom m.in. odświeżyć 
wiedzę o zmieniających się 

przepisach.
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Jedną z głównych przyczyn 
tragicznych wypadków jest 
rozwijanie przez prowadzą-
cych nadmiernej prędkości. 
Dla ograniczenia skali zja-
wiska uchwalono przepisy 
umożliwiające policji spraw-
ne reagowanie na tego typu 
wybryki. Przypomnę, że 
ujawnienie przekroczenia 
dozwolonej prędkości o 51 
km/h - lub więcej - na tere-
nie zabudowanym oznacza 
obligatoryjne zatrzymanie 
prawa jazdy przez interwe-
niujących funkcjonariuszy. 
Poza terenem zabudowa-
nym również można z po-
wodu nadmiernej pręd-
kości stracić prawo jazdy  
w przypadku stworzenia tzw. 
zagrożenia bezpieczeństwa.  
O skali spowodowanego 
przez sprawcę zagrożenia 
oraz związanej z tym ko-
nieczności zatrzymania do-
kumentu stwierdzającego 
uprawnienia do prowadze-
nia decyduje policjant. Mó-
wiąc o nadmiernej prędkości 
nie chodzi nam tylko i wy-
łącznie o „piratów”, którzy 
ulice śląskich miast zamie-
niają w tory wyścigowe, sta-
rając się pobić wyśrubowane 
rekordy szybkości. Mam na 
myśli także znaczenie licz-
niejszą grupę użytkowników 
pojazdów notorycznie nie 

dostosowujących prędkości 
do warunków panujących 
na drodze. A w przypadku 
tak dużego natężenia ruchu 
z jakim mamy do czynienia 
w centrum aglomeracji gór-
nośląskiej o kolizję czy wy-
padek wówczas naprawdę 
nietrudno. Warto podkre-
ślić, że tylko ul. Górnośląską 
i jej połączeniem z DK 86, 

czyli węzłem Murckowska 
średnio na dobę przejeżdża 
ok. 100 tys. pojazdów. Oso-
by wykazujące się brawurą 
łatwo więc mogą spowodo-
wać zdarzenie drogowe o po-
ważnych konsekwencjach. 
Podobne skutki przynosi 
niedostosowanie prędkości 
do panujących warunków. 
Przecież posługując się zdro-
wym rozsądkiem zgodzimy 
się, że w ulewnym deszczu, 
przy porwistym wietrze, 
na oblodzonej nawierzchni 
czy we mgle również jazda 
z maksymalną dozwoloną 
prędkością stwarza zagroże-
nie bezpieczeństwa. Wtedy 
wystarczy sekunda nieuwa-
gi, aby doszło do wypadku. 
Szczególnie jeśli kierowcy 
nie zachowują właściwej 
odległości między pojazda-
mi, zapewniającej skuteczne 

uniknięcie zderzenia. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że 
zawsze ocena konkretnego 
wypadku czy kolizji prowa-
dzona jest w sposób indy-
widualny, uwzględniający 
wszelkie znane okoliczności 
ich przebiegu, lecz zazwy-
czaj winnym najechania na 
tył poprzedzającego pojazdu 
jest właśnie najeżdżający. 
Przyjmuje się, że nie została 
zachowana odpowiednia do 
warunków ruchu prędkość 
lub właściwa odległość mię-
dzy pojazdami. Tymczasem 
zdarza się, że sprawcą jest 
kierowca pojazdu najecha-
nego, gdyż niespodziewanie 
i gwałtownie – bez wyraź-
nej przyczyny – zahamował. 
Dlatego rekomendowanym 
rozwiązaniem jest używanie 
podczas jazdy wideorejestra-
tora. Zapis z kamery staje 

się dowodem w sprawie, po-
zwalając wnikliwie zbadać 
powody, które przyczyniły 
się do konkretnego zdarzenia 
drogowego. Odpowiadając 

zarazem na często zadawane 
pytanie należy zaznaczyć, 
że prowadzenie samochodu  
z uruchomionym wideoreje-
stratorem w świetle polskie-
go prawa pozostaje legalne. 
Na zakończenie zwrócić na-
leży uwagę na jeszcze jeden 

– ważny w marcu – aspekt 
prawidłowej eksploatacji po-
jazdu, a więc wymianie opon 
na letnie. Co prawda nakaz 
taki nie jest obwarowany 
przepisami, lecz wynikać 
powinien z troski o bezpie-
czeństwo. Opona zimowa 
wykonana jest z gumy, która 
w temperaturach panują-
cych latem jest zbyt miękka. 
Powoduje to utrudnienia  
w prowadzeniu auta i przy-
spiesza jej zużycie. Podczas 
padającego deszczu bieżnik 
opony zimowej gorzej niż 
letniej radzi sobie z odprowa-
dzaniem wody, co natomiast 
skutkuje pogorszeniem sta-
bilności jazdy i wydłużeniem 
drogi hamowania. Tak więc, 
używając opon sezonowych, 
trzeba pamiętać o ich wy-
mianie.

Notował: DK

PRĘDKOŚĆ 
NA CELOWNIKU

DLACZEGO WARTO ROZSĄDKIEM RÓWNOWAŻYĆ CHĘĆ DOCIŚNIĘCIA „GAZU DO DECHY”?

Autostradą A4 
przejeżdża 

przez Katowice 
ok. 100 tys. 
pojazdów 
na dobę

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU

Mówi 
starszy aspirant 
JACEK 
PROKOP 
z Wydziału 
Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach


