PRAWKO
NA MOTOCYKL

KURSY POD LUPĄ

ROWEROWA
WIOSNA

Dobra szkoła nauki jazdy
zazwyczaj nie jest ośrodkiem oferującym najtańsze kursy. Zdarza się, że
placówki takie poszukują
oszczędności kosztem
klientów. Jak więc rozsądnie wydać pieniądze na
szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy?

Warto zadbać o możliwość
szkolenia w różnych porach
dnia i zmiennych warunkach
atmosferycznych. Inaczej
bowiem prowadzić się będzie
motor przy słonecznej pogodzie, a inaczej w ulewnym
deszczu. Jak zdobyć
prawo jazdy na
motocykl?
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Jeśli pobocze nie nadaje
się do jazdy lub przejazd
utrudniałby ruch pieszych
rowerzysta może korzystać
z ulicy poruszając się możliwie blisko prawej krawędzi
jezdni. Ale czy zgodnie
z przepisami można
jeździć rowerem
po chodniku?
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GDY LICZĄ SIĘ
SEKUNDY
– Trzeba opanować emocje
i działać rozważnie – mówi
dr Janusz Kaźmierczyk,
specjalista medycyny
ratunkowej.

BRAK WPRAWY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY NIE USPRAWIEDLIWIA OBOJĘTNOŚCI
Do wypadku drogowego dochodzi zwykle w sposób nagły i gwałtowny. Prowadząc
samochód, jadąc rowerem
czy idąc chodnikiem w jednej chwili możemy znaleźć
się w sytuacji osoby, od której rozwagi, odpowiedzialności i umiejętności zależy
sprawne udzielenie pomocy
poszkodowanym.
– Istotne jest szybkie wezwanie
profesjonalnego

wsparcia. Wybierając numer 112 należy w miarę
spokojnie powiedzieć dyspozytorowi co się wydarzyło, podać miejsce wypadku
i określić stan rannych – informuje dr Janusz Kaźmierczyk, specjalista medycyny
ratunkowej, anestezjologii
i intensywnej terapii ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Widząc wypadek kierowca
samochodu powinien za-

trzymać auto i włączyć światła awaryjne, aby ostrzec innych użytkowników drogi.
Do czasu przybycia zespołu
karetki pogotowia ratunkowego ofiary, tak naprawdę,
zdane są na trzeźwość umysłu i dobrą wolę przypadkowych świadków.
– Sprawą najistotniejszą jest
realna ocena konkretnej sytuacji. Należy sprawdzić czy
obrażenia, których doznali

uczestnicy wypadku spowodowały niewydolność oddechowo-krążeniową. Jeśli
dana osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, lepiej jej nie
przemieszczać, ze względu
na możliwość uszkodzenia
kręgosłupa. W przypadku,
gdy ranny nie oddycha i nie
wyczuwamy tętna musimy
przystąpić do akcji reanimacyjnej – stwierdza dr Janusz
Kaźmierczyk.

Rzadko oczywiście zdarza
się, że wśród świadków wypadku przebywa akurat
lekarz lub osoba doskonale
znająca techniki resuscytacji. Brak doświadczenia
medycznego nie zwalnia
jednak z obowiązku podjęcia konkretnych działań
związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy. Może być
to np. zatamowanie krwawienia czy założenie opa-

trunku. Dramatycznie jest
w sytuacji ustania czynności
serca z utratą świadomości
i bezdechem. Wtedy liczą się
sekundy dosłownie decydujące o ludzkim życiu lub
zdrowiu. Nawet wykonany
niewprawnie masaż serca
i sztuczne oddychanie zwiększa szanse ofiary wypadku.
Z kolei obojętność, znieczulica lub bezradność może mieć
tragiczny finał.
DK
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ZANIM DODASZ GAZU
PIERWSZE KROKI NA PLACU MANEWROWYM (1)
Przepisy bardzo szczegółowo określają jakie umiejętności musi nabyć osoba
uczestnicząca w szkoleniu
poprzedzającym
egzamin
na prawo jazdy. Pierwszym
elementem kursu prowadzonego na placu manewrowym jest przygotowywanie
się do jazdy, a w tym sprawdzanie stanu technicznego

podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych
bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Kursanci w
efekcie muszą wiedzieć jak
skontrolować:
• p oziom oleju w silniku,
• poziom płynu chłodzącego,
• poziom płynu hamulcowego,
• obecność płynu w spryskiwaczach,

• działanie sygnału dźwiękowego,
• działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
• działanie świateł mijania,
• działanie świateł drogowych,
• działanie świateł hamowania „STOP”,
• działanie świateł cofania,
• działanie świateł kierunkowskazów,

• działanie świateł awaryjnych,
• działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.
Osoby, które ukończyły kurs
powinny wiedzieć ponadto,
że na placu manewrowym
– po wejściu do pojazdu –
należy wykonać następujące czynności: nastawianie
fotela, lusterek, zagłówków,

Wirtualny alarm

zapinanie pasów bezpieczeństwa i upewnianie się,
czy drzwi są zamknięte.
Kursanci ubiegający się
o prawo jazdy AM, A1, A2
lub A muszą z kolei zadawać
sobie sprawę o konieczności
wykorzystania odpowiedniego stroju ochronnego,
a także zdobyć umiejętność
sprawdzenia stanu łańcucha.

Ich zadanie będzie następnie
polegało na zdjęciu pojazdu
z podpórki i przemieszczeniu
go przy unieruchomionym
silniku oraz podparciu pojazdu na podpórce.
Potem dopiero kursanci na
motorach i za kierownicą
samochodów mogą dodać
gazu i ruszyć, aby wykonywać kolejne zadania.
JK

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE OSTRZEGAŁY KIEROWCÓW
Wyznaczone w miastach
strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h cieszą
się aprobatą mieszkańców.
Kierowcy natomiast często
ignorują konieczność zwolnienia na tym obszarze.
Policjanci z katowickiej

BEZPIECZNA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM 

drogówki przeprowadzili
w kwietniu akcję „SPEED
VI” polegającą na kontrolach przy ulicach: Marii
Skłodowskiej-Curie, Wita
Stwosza oraz Marcina Szeligiewicza, gdzie obowiązuje „Tempo 30”.

JAZDA

Okazało się, że prowadzący
błyskawicznie przekazywali ostrzeżenia o działaniach
stróżów prawa za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po chwili wiadomość
na temat miejsca kontroli
pojawiła się na licznych pro-

filach i kanałach informacyjnych. Mimo to blisko 40
kierujących pojazdami zostało ukaranych mandatami.
Natomiast kierowcy, którzy
tylko nieznacznie przekroczyli prędkość, otrzymali
upomnienie.
ZYK

CO MÓWI TEN ZNAK?
NAKAZ UTRZYMYWANIA PRĘDKOŚCI
MINIMALNEJ 30 KM/H

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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STAWIAJMY
NA ŻYCZLIWOŚĆ
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DOBRA
RAD
ZAMIAS A
T…
MANDA
TU

DLACZEGO NIEKTÓRZY KIEROWCY NIE POTRAFIĄ ZAAKCEPTOWAĆ ROWERZYSTÓW I MOTOCYKLISTÓW?
Mówi
starszy aspirant

JACEK
PROKOP

z Wydziału
Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach

– Ciesząc się słoneczną pogodą wielu mieszkańców
naszego regionu przesiada
się na jednoślady. Dla wielu rowerzystów to doskonały sposób łączenia troski
o zdrowie, dążenia do poprawy kondycji fizycznej
z ograniczeniem kosztów
eksploatacji samochodów.
Część osób decyduje się natomiast na wycieczki rowerowe lub jazdę wyłącznie
dla przyjemności. Wszyscy
jednak muszą pamiętać, że
są uczestnikami ruchu drogowego i obowiązują ich
przepisy. Podobnie jest w
przypadku ludzi wybierających skuter
czy decydujących się na
motorower
lub motocykl.
Obok
konieczności
przestrzegania
norm

prawnych warto pamiętać, że użytkownicy jednośladów – podobnie jak
piesi – stanowią grupę tzw.
niechronionych użytkowników dróg. Dlatego corocznie
policja apeluje o wzajemną
życzliwość i zrozumienie
między kierowcami prowadzącymi swoje auta, a rowerzystami czy motocyklistami. Brak rozwagi, brawura
czy arogancja w tej sytuacji
przynieść może drastyczny finał w postaci wypadku bądź kolizji. Nie trzeba
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szczególnej wyobraźni, aby
zdać sobie sprawę, że jazda
motorem wymaga balansowania ciałem, utrzymania
równowagi, pełnej koncentracji. Chwila nieuwagi, wymuszenie lub nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu łatwo kończy się najechaniem
na przeszkodę albo zderzeniem. W każdym z tych
przypadków motocyklista
narażony jest na odniesienie
poważnych obrażeń ciała,
a nawet śmierć. Naprawdę
bardzo często wystarczyłoby zredukować prędkość,
wykazać się uprzejmością
wobec innych uczestników
ruchu oraz pamiętać o przepisach i kulturze jazdy, aby
uniknąć
dramatycznych,
a często również nieodwracalnych skutków. Tylko na
ulicach Katowic w 2016 roku
zginęło dwóch rowerzystów
i czterech motocyklistów.
Rannych zostało 48 osób korzystających z rowerów lub
motorów.
Oczywiście apel policji skierowany jest nie tylko do
prowadzących samochody
czy ciężarówki, którzy bezkrytycznie hołdują zasadzie,
że im potężniejsze auto tym
więcej praw posiada człowiek za jego kierownicą. Kierowcy faktycznie m.in. przy
wyprzedzaniu nie zachowują bezpiecznego odstępu
od osób jadących na jednośladach, skręcając
zajeżdżają im drogę
czy parkują auta na
ścieżkach rowerowych. Niestety
rowerzyści także popisują się
ignorancją w
zakresie przepisów ruchu
drogowego.

Wsiadając na skuter pamiętać
trzeba o założeniu kasku
Nagminnym wykroczeniem
jest przejeżdżanie przez
oznakowane przejścia dla
pieszych. Zatrzymanie przez
policjanta może wówczas
skończyć się nałożeniem
mandatu w wysokości 100
zł. Należy też przypomnieć,
że zamiłowanie do konsumpcji piwa podczas przerwy w rowerowej wyprawie
przynieść może wymierne
konsekwencje
finansowe.
Stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu (powyżej 0,19
promila) równoznaczne jest
z mandatem w wysokości
300 zł, a stanu nietrzeźwości
(powyżej 0,5 promila) oznacza grzywnę w wysokości
500 zł.
Rowerzyści lekceważą też
istnienie – specjalnie dla nich
stworzonej – infrastruktury
drogowej, czyli ścieżek, tras
i przejazdów dla rowerów,
śluz rowerowych itd. Nie
zwracają ponadto uwagi na
znaki drogowe adresowane
do użytkowników pojazdów.
Czyli także rowerów.

Grzechem głównym motocyklistów jest nadmierna prędkość. Przypomnę tylko, że jadąc motocyklem podlega się
takim samym restrykcjom w
tym zakresie jak prowadząc

Jednym
z najczęstszych
błędów rowerzystów jest przejeżdżanie przez
przejścia dla pieszych. Przyłapani
zapłacić mogą
mandat w wysokości 100 zł.

samochód. M.in. przekroczenie dozwolonej prędkości
w terenie zabudowanym
o ponad 50 km/h kończy się
odebraniem prawa jazdy. Na
czele listy wykroczeń motocyklistów jest także omijanie samochodów stojących

w korkach czy przed sygnalizatorami
świetlnymi
na skrzyżowaniach, a także
jazda poboczem. Ograniczenie to nie dotyczy natomiast
rowerzystów, którzy w myśl
kodeksu drogowego mogą
korzystać z pobocza.
Na koniec warto polecić
wszystkim użytkownikom
jednośladów, aby na poważnie brali pod uwagę sprawę
własnego bezpieczeństwa.
I chociaż rowerzyści – zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem – nie muszą
zakładać kasków, to jednak
apeluję o korzystanie z tej
formy ochrony na wypadek
upadku lub kolizji. Warto
także stosować elementy odblaskowe zwiększające szanse na odpowiednio szybkie
dostrzeżenie człowieka na
jednośladzie przez kierowcę
samochodu. Wśród motocyklistów popularne jest ostatnio używanie odblaskowych
szelek. I jest to bardzo zdrowa moda…
Notował: KRA
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PRAWKO NA MOT
JAK PRZEBIEGA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. A

Jazda na motorze często
kojarzona jest z poczuciem
wolności, dreszczem emocji
i pokonywaniem własnych
ograniczeń. Miłośnicy jednośladów wskazują też na
oszczędność czasu, niższe w
stosunku do samochodów
koszty eksploatacji (szczególnie w przypadku skuterów),
często łatwiejsze parkowanie itd. Aby jednak zostać
pełnoprawnym
użytkownikiem motocykla należy
ukończyć szkołę nauki jazdy
i zdać państwowy egzamin.
Najpierw – podobnie jak
w przypadku zdobywania
uprawnień do prowadzenia
innych pojazdów – trzeba
zgłosić się na badania lekarskie.
– W ich wyniku zainteresowany uzyskuje orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

kierowania
motocyklem.
Potem we właściwym organie wydającym prawa jazdy, czyli urzędzie miejskim
lub starostwie powiatowym
tworzony jest tzw. profil kandydata na kierowcę. Spełnienie tych procedur powoduje, że można już dokonać
wyboru ośrodka szkolenia
prowadzącego kursy nauki
jazdy na motorze, któremu
profil ten będzie udostępniony – informuje Zygmunt
Szywacz, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach.

DESZCZ
NIE ZASKOCZY…
Często zdarza się, że chętni do nauki jazdy motorem
posiadają już prawo jazdy
kategorii B (uprawniające do prowadzenia samo-

chodu osobowego). Obycie
z ruchem drogowym zawsze
ułatwia naukę, lecz zarazem
nie można zapominać o specyfice jednośladu, znaczeniu
utrzymania równowagi czy
odmienności
reagowania
np. na gwałtowne uruchomienie hamulców. Dobrze
jest więc porozmawiać z instruktorem o różnorodności sytuacji, które mogą stać
się udziałem osoby jadącej
motocyklem.
Zdobywając
niezbędne umiejętności obsługi takiego pojazdu warto
ponadto zadbać o możliwość
przejazdów w różnych porach dnia i zmiennych warunkach atmosferycznych.
Inaczej bowiem prowadzić
się będzie motor przy słonecznej pogodzie, a inaczej w
ulewnym deszczu. Nie wiadomo natomiast jaka aura
wypadnie podczas egzami-

nu. Osoby, które zdobyły
już prawo jazdy podkreślają
nierzadko, że warto też poznać topografię miasta, w
którym znajduje się ośrodek
egzaminacyjny, aby organizacja ruchu ani rodzaj infrastruktury drogowej nie był
źródłem
nieprzyjemnych
niespodzianek.
– Zdarza się, że osoby dysponujące już prawem jazdy
kategorii B wykonują niektóre zadania „na pamięć”.
M.in. biorą zły przykład
z kierowców samochodów
i na skrzyżowaniu przed
sygnalizatorem świetlnym
z zieloną strzałką nie zatrzymują się, lecz tylko zwalniają.
To błąd, gdyż należy zatrzymać się przed sygnalizatorem,
sprawdzić czy można bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie, następnie upewnić
się czy strzałka nadal jest za-

palona. Potem dopiero można skręcić uważając, aby nie
blokować innym przejazdu –
stwierdza Zygmunt Szywacz,
egzaminator nadzorujący.

KREACJA
NA SPRAWDZIAN
Pomyślne ukończenie kursu daje możliwość ustalenia
terminu
przeprowadzenia
egzaminu
państwowego
w WORD. Pierwszą jego
częścią jest sprawdzian teorii składający się z 32 pytań.
Dwadzieścia z nich to część
podstawowa testu z odpowiedziami potwierdzającymi
bądź negującymi (TAK lub
NIE). Pozostałych 12 pytań
ma charakter specjalistyczny.
Większość ilustrowana jest
zdjęciem, lecz w stosunku do
części podstawowej zmianie
ulega liczba odpowiedzi – dla
każdego pytania są ich trzy (A,

B oraz C), z których tylko jedna
jest prawidłowa, a odpowiedź
musi zostać udzielona w czasie maksymalnie 50 sekund.
Po testach teoretycznych
przychodzi czas, aby sprawdzić umiejętności praktyczne. Egzamin ma dwie
odsłony: zadania na placu
manewrowym, a następnie
jazda w ruchu drogowym.
– Na egzamin praktyczny
należy we własnym zakresie przygotować odpowiedni ubiór. Strój taki składa
się z obuwia pełnego, spodni
z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub
zatrzaski, a także rękawic zakrywających całe dłonie. Od
nas otrzymuje się odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie
– mówi Zygmunt Szywacz,
egzaminator nadzorujący.
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JAKIE PRAWO JAZDY WYBRAĆ
WA
DLA PR ŻNE
Z
MOTOC YSZŁYCH
YKLISTÓ
W

KATEGORIA AM UPRAWNIA
DO KIEROWANIA:

KATEGORIA A2 UPRAWNIA
DO KIEROWANIA:

•
motorowerem (w tym skuterem
o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm3),
• czterokołowcem lekkim.

•
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 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 przekraczającej dwukrotność mocy tego
motocykla,
•
motocyklem trójkołowym o mocy
nieprzekraczającej 15 kW,
•
pojazdami określonymi dla prawa
jazdy kategorii AM.

KATEGORIA A1 UPRAWNIA
DO KIEROWANIA:
•
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej
125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do
masy własnej nieprzekraczającym
0,1 kW/kg,
•
motocyklem trójkołowym o mocy
nieprzekraczającej 15 kW,
•
pojazdami określonymi dla prawa
jazdy kategorii AM.

KATEGORIA A UPRAWNIA
DO KIEROWANIA:
• motocyklem,
•
pojazdami określonymi dla prawa
jazdy kategorii AM.

MOTOR STOSOWNIE DO WIEKU

OTOCYKL
Od przygotowania konkretnej osoby zależy ostateczny
wynik obu części egzaminu,
lecz w zgodnej opinii kursantów plac manewrowy wymaga zarówno popisania się
sprawnością prowadzenia
motoru jak też koncentracją
w skondensowanej formie.
Dlatego zwykle przynosi najwięcej problemów.

UWAŻAJMY NA
PACHOŁKI
Egzamin rozpoczyna przygotowanie do jazdy, czyli sprawdzenie stanu technicznego
podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych
bezpośrednio za bezpieczeństwo. Potem – w zależności od
konkretnej kategorii prawa
jazdy, o którą ubiega się egzaminowany – kolejnym elementem jest przemieszczenie
motocykla, jazda po łukach

w kształcie cyfry 8, slalom
wolny (czyli jazda pomiędzy
5 bramkami ustawionymi na
placu manewrowym), slalom
szybki (jazda pomiędzy ustawionymi pachołkami), ominięcie przeszkody, ruszanie
z miejsca do przodu na wzniesieniu.
– Ponadto na placu manewrowym realizowane są zadania dla kat. A1, A2 i A – hamowanie od prędkości co
najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez
egzaminatora miejscu oraz w
zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A obowiązkowe jest tzw. hamowanie
w sytuacjach awaryjnych.
Dla prawa jazdy kategorii
A1, A2 i A musi być wykonane przy prędkości minimum
50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla – zaznacza Zygmunt

Szywacz, egzaminator nadzorujący.
Oceniane jest m.in. upewnienie się o możliwości jazdy,
a więc wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół
pojazdu oraz płynne ruszenie
– łagodne puszczenie sprzęgła
i zwiększenie obrotów silnika.
Podczas jazdy jednośladem
nie wolno podpierać się nogami, potrącać pachołków, ani
najeżdżać na bramki lub linie
wyznaczające przestrzeń do
wykonania zadania.
Jazdę w ruchu drogowym
ułatwiają środki łączności
zapewniające
porozumiewanie się drogą radiową
egzaminatora (jadącego samochodem) z osobą egzaminowaną (np. prowadzącą
motor). Tak naprawdę jednak trzeba mieć świadomość,

Aby móc ubiegać się o zdobycie
uprawnień do prowadzenia czterokołowców, motorowerów czy motocykli należy osiągnąć wymagany
przepisami wiek. Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii
AM trzeba ukończyć 14 lat i uzyskać
zgodę rodziców lub opiekunów. Ich
aprobata wymagana jest też przy staraniu się przez 16-latka o prawo jazdy

że kandydat na motocyklistę
już wówczas zdany wyłącznie na swoje umiejętności.
Musi we własnym zakresie
zapanować nad motorem.
I chociaż jednoślady katowickiego WORD wyposażone
są w system wspomagania
ABS, to gwałtowne użycie
hamulców przez niewprawnego użytkownika może
mieć bolesne konsekwencje. Egzaminator – w ruchu
drogowym – zwraca szczególną uwagę na sposób wykonywania manewrów na
drodze, zachowanie wobec
innych uczestników ruchu
drogowego.
Umiejętność
oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, skuteczność reagowania
w przypadku powstania zagrożenia oraz sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

kategorii A1. Osoba pełnoletnia, czyli
po ukończeniu 18 roku życia, ubiegać
się może o prawo jazdy kategorii A2.
Natomiast zainteresowani zdobyciem
prawa jazdy kategorii A, muszą mieć
20 lat – o ile od co najmniej od 2 lat
posiadają prawo jazdy kategorii A2.
Jeśli nie, to chcąc prowadzić motocykle bez ograniczeń pojemności, należy
ukończyć 24 lata.

OGRANICZONE
ZAUFANIE
Nie wolno ponadto „iść na
skróty”. Jeśli procedura
prawidłowego wykonania
manewru przewiduje np.
upewnienie się o możliwości
zmiany pasa, następnie zasygnalizowanie zamiaru jego
zmiany, a potem ponowne
upewnienie się o możliwości bezpiecznego wykonania
tego zadania, to w takiej właśnie kolejności trzeba wykonywać opisane czynności.
Realizując wszystkie zadania związane z omijaniem
czy wyprzedzaniem należy
pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu. Istotny
jest też właściwy odstęp od
pojazdu
poprzedzającego
motocyklistę.
Szczególną
ostrożnością wykazać się
trzeba np. dojeżdżając do
skrzyżowania, przejść dla

pieszych czy przejazdów dla
rowerzystów. Nie wolno ponadto zapomnieć o konieczności jazdy z dozwoloną
prędkością, gdyż jej przekroczenie oznaczać będzie negatywny wynik egzaminu.
– Podczas jazdy motocyklem,
i to nie tylko w trakcie egzaminu, zwracajmy uwagę
na zachowanie pieszych
oraz kierowców innych pojazdów. Motocykliści, jako
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie
mocno powinni mieć w pamięci zasadę ograniczonego
zaufania. Dlatego nawet na
drodze z pierwszeństwem
przejazdu, lepiej zwolnić
i upewnić się czy jest bezpiecznie niż bezkrytycznie
wierzyć w cudzą rozwagę
– podsumowuje Zygmunt
Szywacz, egzaminator nadzorujący.
KRA
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Napiszemy że jazdy muszą się
odbywać także poza terenem
śródmiejskich uliczek

KURSY POD LUPĄ
EDUKACJA W OŚRODKU O DOBREJ RENOMIE JEST INWESTYCJĄ
WE WŁASNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI

Samochód oznaczony niebieskim emblematem z białą
literą „L” wzbudza czujność
innych kierowców. Czy osoba ucząca się prowadzenia
nie wykona jakiegoś gwałtownego i nieprzewidywalnego manewru? A może
ruszy ze znacznym opóźnieniem, wzbudzając irytację
wszystkich, którzy czekali
na zielone światło? Tymczasem samochód z kursantami
zatrzymuje się przed bankomatem. Instruktor wychodzi, aby pobrać z urządzenia
gotówkę. Potem auto odjeżdża i po chwili parkuje obok
sklepu, ponieważ instruktor
musi zrobić zakupy… Czy takie sytuacje są udziałem osób
uczestniczących w szkoleniu
przed egzaminem na prawo
jazdy? Z całą pewnością nie
powinny.
– Dobra szkoła nauki jazdy
zazwyczaj nie jest tożsama
z ośrodkiem szkolenia oferującym najtańsze kursy.
Zdarza się, że placówki takie poszukują oszczędności
kosztem swoich klientów.
Wystarczy, że skracają czas
zajęć praktycznych albo nie
realizują określonego przepisami programu. A warto
pamiętać, że „godzina” zajęć
teoretycznych, podobnie jak

godzina lekcyjna, trwa 45
minut. W przypadku zajęć
praktycznych godzina jazdy
musi jednak oznaczać 60 minut pracy z instruktorem –
podkreśla Bogdan Kacprzak,
egzaminator z katowickiego
Wojewódzkiego
Ośrodka
Ruchu Drogowego.

ILE TRWA
GODZINA?
Mylenie długości zajęć teoretycznych z godziną nauki
za kierownicą, które objawia
się np. „obcinaniem” kwadransa z czasu przeznaczonego na praktykę jest nieuczciwe wobec kursantów,
a także stanowi przykład
nierzetelnej
konkurencji.
Zdarzają się też przypadki,
gdy wraz z instruktorem do
wozu wsiadają nawet trzej
kandydaci na kierowców.
Auto wyjeżdża poza teren
ośrodka, wracając po 60 minutach. W tym czasie każda
ze szkolących się osób „zaliczyła” obowiązkową godzinę
jazdy trwającą w rzeczywistości niespełna 20 minut!
Niekiedy pojawiają się ze
strony ośrodków szkolenia
oferty (zgodne oczywiście z
obowiązującymi przepisami)
podstawienia na egzamin
pojazdu, na którym kursant

odbył szkolenie praktyczne.
Argumentem jest, że przyzwyczaił się już do konkretnej toyoty yaris i dzięki temu
ma większe szanse zdania
egzaminu. Koszt takiej usługi
oscyluje wokół 300 zł. Eksperci doradzają jednak, aby
rozważyć czy nie lepiej sumę
taką wydać na zakup dodatkowych lekcji jazdy, które
przynieść mogą faktyczne
wzbogacenie doświadczeń i
umiejętności.
– Przed wyborem ośrodka szkolenia warto porozmawiać ze znajomymi lub
przyjaciółmi, którzy przygotowywali się do egzaminu państwowego na prawo
jazdy. Ich opinia na temat
jakości kształcenia, a także
zdobyte doświadczenia na
pewno mogą być pomocne –
dodaje egzaminator Bogdan
Kacprzak.
Dobrze jest także udać się
do starostwa powiatowego
lub urzędu miejskiego, aby
sprawdzić czy administracja
lokalna może pomóc przy
podjęciu właściwej decyzji.
Samorząd posiada bowiem
m.in. protokoły z kontroli
prowadzonych w szkołach
nauki jazdy, z precyzyjnym
określeniem ujawnionych
nieprawidłowości. Urzędy

upowszechniają także wykazy zarejestrowanych ośrodków szkolenia oraz statystki
zdawalności
egzaminów
przez osoby uczęszczające do
danej szkoły. Pomocne mogą
być również rankingi tworzone w oparciu o zdawalność słuchaczy publikowane
w środkach masowego przekazu. Dobrze jest ponadto zaufać zdrowemu rozsądkowi.
Jeśli jakość sprzętu i infrastruktury szkoły pozostawia
wiele do życzenia, to efekt
procesu edukacji też często
bywa dyskusyjny.

SPÓJRZMY
NA PRZEPISY
Warto mieć świadomość, że
zgodnie z przepisami liczba godzin dla zajęć w części teoretycznej szkolenia
zasadniczo nie może być
mniejsza niż 26 godzin w zakresie prawa jazdy kat. A1,
A2, A, B1, B oraz 4 godziny
zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom
wypadków
drogowych.
Wymóg nie dotyczy osób,
które np. ubiegają się o prawo jazdy kat. B, a posiadają
już prawo jazdy kat. B1 albo
zaświadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku egza-

minu państwowego na ten
dokument. Podobnie jest
też w przypadku motocykli – zapis nie dotyczy osób
ubiegających się o prawo
jazdy kat. A2, jeżeli posiadają już prawo jazdy kat. A1, a
także osób ubiegających się
o prawo jazdy kat. A, jeżeli
uzyskali prawo jazdy kat.
A1 lub A2. Czas zajęć ulega
też skróceniu w przypadku,
gdy dana osoba rozpoczyna
szkolenie jednocześnie na
więcej niż jedną kategorię
prawa jazdy. Natomiast liczba godzin zajęć w zakresie
części praktycznej szkolenia
nie może być mniejsza niż 5
godzin (dla prawa jazdy kat.
AM), 20 godzin (dla prawa
jazdy kat. A1, A2 i A) oraz 30
godzin (dla prawa jazdy kat.
B1 i B). Liczba godzin zajęć w
części praktycznej szkolenia
dla pragnącego uzyskać prawo jady kat. A2, A, lub B będzie mniejsza (o 10 godzin),
jeżeli osoba taka posiada
odpowiednio prawo jazdy
kategorii A1, A2 lub B1.
Jazdy nie powinny koncentrować się wokół ośrodka
egzaminacyjnego lub śródmiejskich ulic, gdzie nierzadko podstawowym utrudnieniem są korki drogowe.
Trzeba też poznać warunki

panujące na trasach poza terenem zabudowanym. Przepisy precyzują nawet, że
zajęcia w części praktycznej
szkolenia na prawo jazdy
kat. A1, A2, A lub B1 – powinny uwzględniać co najmniej 3 godziny jazdy poza
obszarem zabudowanym, w
tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej
70 km/h. Z kolei zajęcia
praktyczne dla ubiegających
się o prawo jazdy kat. B mają
uwzględniać co najmniej 4
godziny jazdy poza obszarem zabudowanym w tym
na drogach o dopuszczalnej
prędkości powyżej 70 km/h.
- Zawsze warto też czytać
umowę, którą podpisujemy z
ośrodkiem szkolenia kierowców, a następnie egzekwować zawarte w niej zapisy
odnośnie przebiegu i organizacji kursu – dodaje egzaminator Bogdan Kacprzak.
Kursanci pragnący sprawdzić jakie są ich prawa i
obowiązki sięgnąć mogą do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 marca 2016 roku „W
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców”
(Dz.U. 2016, poz. 280).
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SPRAWDŹ
SWOJĄ WIEDZĘ…
Czy stojąc w tej sytuacji przed przejazdem
z zamkniętym szlabanem możesz wyłączyć
światła zewnętrzne
pojazdu?

TAK

WSIADAJĄC NA JEDNOŚLAD WARTO ZNAĆ
SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

NIE

Odpowiedź: Nie
Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W przypadku wyposażenia pojazdu
w światła do jazy dziennej można ich używać zamiast świateł mijania w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach
normalnej przejrzystości powietrza. Przepis ten stosuje się
odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego
z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Wyjątek
stanowi zatrzymanie trwające ponad 1 minutę, kiedy to
dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu,
o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za
nim, stoją inne pojazdy.

Jeżeli kierujący podczas
skrętu w lewo na śliskiej
nawierzchni zauważył, że tył jego pojazdu
zarzuca w prawo, to w
takiej sytuacji powinien
delikatnie skręcić kierownicą w prawo?

TAK

ROWEROWA
WIOSNA

NIE

Odpowiedź: Tak
W przypadku, kiedy tylne koła tracą przyczepność, należy wykonać kierownicą kontrę w celu naprowadzenia
samochodu na prawidłowy tor jazdy. Należy pamiętać,
aby w takiej sytuacji nie naciskać na pedał hamulca i nie
wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą.

Na tym skrzyżowaniu
kierujący pojazdem 1
A przejeżdża przed
pojazdem 3,
B przejeżdża przed
pojazdem 2,
C przejeżdża ostatni.

Odpowiedz: B
Rysunek przedstawia skrzyżowanie oznakowane znakami
ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, D-1) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Kierujący pojazdem 3 informowany jest (znak D-1), że znajduje
się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, zatem przejeżdża
jako pierwszy. Kierujący pojazdem 1 i 2 ostrzegani są o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem (znak A-7; ustąp pierwszeństwa). Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 Ustawy
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128), gdzie kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i w przypadku skrętu w lewo
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

7

Zimą nieliczni rowerzyści
zwracali powszechną uwagę
swą determinacją w walce z
chłodem i śniegiem. Mimo,
że poruszali się po ulicach
śląskich miast postrzegani
byli raczej jako miłośnicy
sportów ekstremalnych. Potem aura zaczęła sprzyjać
miłośnikom
jednośladów,
a w kwietniu sezon rowerowy rozpoczął się w pełni.
Wychodząc z domu, aby
pojeździć rekreacyjnie lub
korzystając z roweru jako
środka transportu ułatwiającego dojazd do pracy warto
pamiętać, że każdy uczestnik
ruchu drogowego musi stosować się do obowiązujących
przepisów.

NIE MA JAK
ŚCIEŻKA…
Najwłaściwszym miejscem
dla rowerzysty jest ścieżka
rowerowa. To oczywiste, a
zdrowy rozsądek wspierają
zapisy kodeksu drogowego.
Przepisy stanowią bowiem,
że rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów,
jeśli są one wyznaczone dla
kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
Co jednak należy zrobić, gdy
ścieżki rowerowe istnieją
tylko w pięknych snach rowerzystów lub ambitnych
planach urbanistów? Gdy
brakuje tras rowerowych
korzystać trzeba z pobocza
drogi. Jak jednak rozumieć
sformułowanie: „pobocze”?
Prawo o ruchu drogowym
definiuje to pojęcie jako
„część drogi przyległą do
jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych
lub niektórych pojazdów,
postoju pojazdów, jazdy
wierzchem lub pędzenia
zwierząt”. Niestety na wielu
polskich drogach pobocza
upstrzone są dziurami lub

koleinami, a ponadto zdarza
się, że zastępują one chodniki. Zgodnie z prawem, jeśli
pobocze nie nadaje się do jazdy lub przejazd utrudniałby
ruch pieszych rowerzysta
może korzystać z ulicy poruszając się możliwie blisko
prawej krawędzi jezdni.

CZY WOLNO
JEŹDZIĆ
PO CHODNIKU?
Dla rowerzystów zasadniczo przeznaczone są ścieżki
lub trasy rowerowe, a w
dalszej kolejności pobocza
dróg lub ulice. Zasadniczo
powinno się omijać chodniki, które przepisy definiują jako „przeznaczone dla
ruchu pieszych”, ale… nie
zawsze. Korzystanie przez
rowerzystę z chodnika bądź
drogi dla pieszych w wyjątkowych okolicznościach
jest dozwolone. Jedną z
takich sytuacji jest opieka
nad, jadącym na rowerze,
dzieckiem w wieku do lat
10. Oprócz tego, w katalogu
wydarzeń nadzwyczajnych,
mieszczą się złe warunki
pogodowe, które zagrażałyby rowerzyście jadącemu
jezdnią. Na chodnik można
więc wjechać, gdy mamy do
czynienia z silnym wiatrem,

ulewą, gęstą mgłą, obfitymi
opadami śniegu czy gołoledzią. Przepisy zezwalają
także na jazdę chodnikiem
przy ruchliwej drodze, gdy
szerokość chodnika wzdłuż
drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h,
wynosi co najmniej 2 metry,
a zarazem brakuje tam wydzielonej drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów.
Pamiętać należy, że jadąc
chodnikiem lub drogą dla
pieszych rowerzysta zawsze
musi jechać powoli. Musi
ponadto zachować szczególną ostrożność i ustępować
miejsca pieszym.

OBOK, LECZ
ZGODNIE
Z PRZEPISAMI
Jadąc – wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach –
chodnikiem, rowerzysta zobligowany jest do powolnego
przemierzania
kolejnych
metrów. Gdy jednak znowu
znajdzie się na ścieżce lub
drodze może przyśpieszyć.
Czy jednak dwaj rowerzyści
na jezdni mogą jechać obok
siebie? Zasadniczo nie, ponieważ przepisy zabraniają
na jezdni kierowania rowerem obok innego pojazdu.

Zgodnie z prawem należy
bowiem jechać „gęsiego”.
Ale… jeżeli nie utrudnia to
poruszania się innym uczestnikom ruchu, a także w inny
sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, rowerzyści mogą jechać
obok siebie, nie łamiąc przy
tym przepisów.

DZIECKO
NA ROWERZE
Nieletni w wieku do 10 lat
kierując rowerem, pod opieką dorosłego, traktowany
jest przez kodeks drogowy
tak samo jak pieszy. Opiekując się więc małym rowerzystą osoba pełnoletnia może
jechać lewą stroną jezdni na
takich zasadach, jakie obowiązują w ruchu pieszych.
Może ponadto - w tej sytuacji - korzystać z chodnika
oraz drogi dla pieszych. Musi
jednak zachować ostrożność
ustępując miejsca pieszym.
Czy jednak dorosły może
przewozić malca na swoim
rowerze? Przepisy stanowią,
że dziecko w wieku do 7 lat
może być przewożone na
rowerze, ale tylko pod warunkiem, że jest umieszczone na dodatkowym siodełku
zapewniającym bezpieczną
jazdę.
KRA
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DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI
PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
SZKOLENIA NAUCZYCIELI

BĄDŹ WIDOCZNY
NA DRODZE

PRZYJDŹ DO NAS
PO ODBLASKI
DLA NAJMŁODSZYCH

Patronem akcji jest Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78
– instytucja promująca bezpieczeństwo na drogach.

