
STREFA 
ZAMIESZKANIA
Istnieją wyznaczone obsza-
ry, gdzie przepisy zapew-
niają pieszym pierwszeń-
stwo przed kierującymi 
i możliwość korzystania 
z całej szerokości drogi. 
Prowadzący muszą więc 
zachować tam 
szczególną ostroż-
ność.

JAZDA 
Z PRZYCZEPĄ
Zdając egzamin na prawo 
jazdy kat. B+E uważać trzeba 
m.in. na poprawność jazdy 
tyłem po łuku. Kłopotem dla 
niewprawnych kierowców 
jest właściwe wyczucie odle-
głości, bo zestaw z przyczepą 
trzeba zatrzymać  
w precyzyjnie okre-
ślonym miejscu.

AUTA 
„NA KOGUTACH”
Każdy kierujący jest zobowią-
zany do ułatwienia przejazdu 
pojazdowi uprzywilejowane-
mu, który wysyła jednocze-
śnie sygnały świetlne  
i dźwiękowe. Ignorowanie tego 
wymogu wiąże się z manda-
tem w wysokości do 
500 zł oraz 5 punkta-
mi karnymi. 

WEEKEND 
POZA 

MIASTEM
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SPRAWDŹMY STAN TECHNICZNY WOZU PRZED WYJAZDEM NA WYMARZONY WYPOCZYNEK

Słoneczna pogoda zachę-
ca do weekendowych wy-
jazdów nad jeziora, do lasu 
czy górskich ośrodków wy-
poczynkowych. Padający 
deszcz także nie jest w stanie 
zaprzepaścić turystycznych 
planów. Można przecież na 
terenie województwa ślą-
skiego odwiedzić ciekawe 
obiekty poprzemysłowe na 
szlaku zabytków techniki 
lub pojechać na koncert lub 
wystawę. Niektórzy potrze-
bują nie więcej niż trzech 
dni, aby zorganizować wy-
pad nad morze, na Mazury 
lub do zagranicznych kuror-

tów. Wyjeżdżając na dłuższą 
trasę warto jednak pamiętać 
nie tylko o zatankowaniu pa-
liwa, lecz także kilku innych 
kwestiach wpływających na 
bezpieczeństwo i komfort 
podróży.
– Warto zadbać o stan tech-
niczny pojazdu. Sprawdzić 
trzeba przede wszystkim 
ogumienie i oświetlenie. Jeśli 
pojawiają się sygnały wska-
zujące na nieprawidłowe 
działanie części odpowie-
dzialnych za bezpieczeń-
stwo, to radziłbym przed 
wyjazdem zdiagnozować 
problem i usunąć usterkę – 

mówi Tomasz Iwanicki, wła-
ściciel zabrzańskiego warsz-
tatu samochodowego.
Sporo informacji o oczeku-
jących właściciela auta na-
prawach lub wymianach 

podzespołów wozu przyno-
szą regularnie wykonywane 
przeglądy okresowe. Dzięki 
temu nierzadko można wcze-

śniej dostrzec symptomy 
zużycia bądź uszkodzenia 
mechanizmów samochodu, 
a tym samym zareagować 
zanim dojdzie do poważnego 
uszkodzenia lub awarii pod-

czas np. wycieczki poza gra-
nicami kraju.
Chcąc uniknąć przykrych 
niespodzianek dobrze jest 

sprawdzić ponadto czy po-
siadamy aktualne obowiąz-
kowe ubezpieczenie OC, a w 
przypadku podróży zagra-
nicznej – „Zieloną kartę”.
– Kierowca powinien za-
dbać nie tylko o to, aby 
samochód był sprawny 
technicznie, lecz także od-
powiednio wyposażony w 
apteczkę, gaśnicę i trójkąt 
ostrzegawczy. Planując dłuż-
szą podróż dobrze jest zare-
zerwować czas chociażby 
na krótki odpoczynek. Pro-
wadzący nie może pozwo-
lić sobie na dekoncentrację 
wynikającą ze zmęczenia  

– dodaje starszy aspirant Ja-
cek Prokop z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Katowi-
cach.
Statystyki w skali całego 
kraju wskazują, że mimo 
dobrych warunków dro-
gowych wczesnym latem 
wzrasta liczba wypad-
ków. Policja ostrzega, że 
do wielu z nich dochodzi, 
gdy wielogodzinny prze-
jazd powoli dobiega koń-
ca. Znużenie w połączeniu  
z chęcią szybkiego osiągnię-
cia celu miewa wówczas tra-
giczne następstwa. DAK

Czerwiec 2015 roku – 2928 wypadków  
drogowych. Zginęło 218 osób. Ranni: 3643.

Czerwiec 2016 roku – 3234 wypadków  
drogowych. Zginęły 272 osoby. Ranni: 3938.
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AUTOSTRADA 

– droga dwujezdniowa, 
oznaczoną odpowiedni-
mi znakami drogowymi, 
na której nie dopuszcza się 
ruchu poprzecznego, prze-
znaczona tylko do ruchu 
pojazdów samochodowych 
(z wyłączeniem czteroko-
łowca), które na równej, 
poziomej jezdni mogą roz-
winąć prędkość co najmniej 
40 km/h, w tym również w 
razie ciągnięcia przyczep.

DROGA 
– wydzielony pas terenu 
składający się z jezdni, po-
bocza, chodnika, drogi dla 
pieszych lub drogi dla ro-
werów (łącznie z torowi-

skiem pojazdów szynowych 
znajdującym się w obrębie 
tego pasa) przeznaczony do 
ruchu lub postoju pojaz-
dów, ruchu pieszych, jazdy 
wierzchem lub pędzenia 
zwierząt.

JEZDNIA 
– część drogi przeznaczona 
do ruchu pojazdów (określe-
nie to nie dotyczy torowisk 
wydzielonych z jezdni).

KIEROWCA 
– osoba uprawniona do kie-
rowania pojazdem silniko-
wym lub motorowerem.

POBOCZE 
– część drogi przyległa do 

jezdni, która może być prze-
znaczona do ruchu pieszych 
lub niektórych pojazdów, 
postoju pojazdów, jazdy 
wierzchem lub pędzenia 
zwierząt.

POSTÓJ POJAZDU 
– unieruchomienie pojazdu 
niewynikające z warunków 
lub przepisów ruchu drogo-
wego trwające dłużej niż 1 
minutę.

STREFA RUCHU 
– obszar obejmujący co 
najmniej jedną drogę we-
wnętrzną, na który wjazdy 
i wyjazdy oznaczone są od-
powiednimi znakami drogo-
wymi.

STREFA 
ZAMIESZKANIA 
– obszar obejmujący drogi 
publiczne lub inne drogi, na 
którym obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogo-
wego, a wjazdy i wyjazdy 
oznaczone są odpowiednimi 
znakami drogowymi.

ZATRZYMANIE 
POJAZDU 
– unieruchomienie pojazdu 
niewynikające z warunków 
lub przepisów ruchu dro-
gowego, trwające nie dłu-
żej niż 1 minutę oraz każde 
unieruchomienie pojazdu 
wynikające z tych warun-
ków lub przepisów. JK

Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego 
informuje, że zdaniem 
naukowców użycie pra-
widłowo zapiętych pasów 
bezpieczeństwa zmniejsza 
o 45 proc. ryzyko śmiertel-
nego wypadku.

3 WAŻNE POWODY
Pasów bezpieczeństwa 
używamy, bo:
Ograniczają ryzyko kon-
taktu ciała człowieka  
z wnętrzem pojazdu, co 
podczas wypadku reduku-
je skalę obrażeń.
Przenoszą siły działające 
podczas uderzenia na moc-
niejsze partie ciała.
Przy uderzeniu zapobiega-
ją wypadnięciu kierowcy  
i pasażerów z pojazdu.

Kiedy pas bezpieczeństwa 
jest prawidłowo zapięty?
Właściwie zapięty pas po-
winien:

•  przylegać płasko do ciała 
(skręcony pas może nie 
wytrzymać napięcia pod-
czas zderzenia),

•  być napięty (jeśli tak nie 
jest, człowiek uderza  
w kierownicę lub szybę za-
nim pas zadziała).

PAMIĘTAJ:
•  górna część pasa powinna 

być umieszczona blisko 
szyi, a nie na żebrach (gdyż 
mogą one ulec złamaniu, 
przebijając jednocześnie 
płuca i serce), 

•  dolna cześć pasa powinna 
opinać biodra (gdyż, jeżeli 
jest skręcony lub przylega 
do brzucha podczas wy-
padku zmiażdżyć może na-
rządy wewnętrzne). 

Po więcej ważnych informa-
cji o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego zapraszamy na 
stronę internetową pod ad-
resem http://www.krbrd.
gov.pl. ZYK

SŁOWNIK 
KIEROWCY

KAŻDA OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA 
POJAZDÓW, POWINNA ZNAĆ PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU 
RUCHU DROGOWEGO. WARTO WIĘC ODŚWIEŻYĆ SWOJĄ WIEDZĘ, 

A CZASEM TEŻ SKONFRONTOWAĆ CZY DEFINICJE ZAWARTE 
W PRZEPISACH ODPOWIADAJĄ NASZYM O NICH 

WYOBRAŻENIOM…

Zapnij pasy!

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
WYPADEK DROGOWY



Policyjne statystyki wska-
zują, że corocznie na prze-
jazdach kolejowych w całej 
Polsce dochodzi do kilku-
dziesięciu wypadków. Naj-
częściej przyczyną zderzeń 
z pociągami jest nieostroż-
ność, pośpiech lub brawu-
ra kierujących pojazdami. 
Piesi i rowerzyści również 
potrafią zachowywać się 
skrajnie beztrosko, ryzyku-
jąc potracenie przez loko-
motywę. Warto więc mieć 
świadomość, że pociąg ja-
dący z prędkością 100 km/h 
od rozpoczęcia hamowania 
do zatrzymania się składu 
potrzebuje ok. 1000 me-
trów.

– Najgorzej jest w sytuacji, 
gdy niefrasobliwości pro-
wadzącego samochód to-
warzyszą złe warunki at-
mosferyczne jak np. mgła, 
deszcz czy opady śniegu. 
Problemem może być także 
przejazd przez linie wieloto-
rowe, gdy po przepuszcze-
niu pociągu nadjeżdżającego  
z lewej strony, kierowca ru-
sza nie upewniwszy się wcze-
śniej, czy z prawej strony nie 
nadjeżdża inny pociąg. Nale-
ży przy tym pamiętać, że sam 
wagon ładowny waży ok. 80 
ton, a lokomotywa nawet 120 
ton. Już z tego powodu droga 
hamowania liczona jest w 
setkach metrów i dochodzić 

może nawet do 1300 metrów 
– podkreśla Mieczysław Baj, 
kierownik Biura Infrastruk-
tury w Biurze Zarządzania 
Bezpieczeństwem Kolejo-
wym DB Cargo Polska.
Złe nawyki kierowców wjeż-
dżających na skrzyżowanie 

w sytuacji, gdy gołym okiem 
widać, że z powodu korka 
nie będą w stanie go opu-
ścić przed zmianą świateł, 
pokutują także na przejaz-
dach kolejowych. Licząc na 
łut szczęścia, prowadzący 
wjeżdżają na tory, a następ-
nie dopiero przyjmują do 
wiadomości fakt zablokowa-
nia drogi. Niekiedy sytuacja 
staje się dramatyczna, gdy  
z powodu ogrodzenia terenu 
wokół przejazdu nie sposób 
szybko zjechać na pobocze. 
Dlatego zdecydowanie le-
piej jest zawczasu posłużyć 
się wyobraźnią niż wjechać  
w pułapkę.
Generalnie przepisy stano-
wią, że zbliżając się do miej-
sca, w którym tory kolejowe 
przecinają się z drogą, należy 
zachować szczególną ostroż-
ność. W praktyce oznacza to 
konieczność zwolnienia do 
takiej prędkości, która umoż-
liwi zatrzymanie auta przed 
torami. Należy też upewnić 
się, że nie nadjeżdża pociąg. 
Maszynista wysyłając sy-
gnał dźwiękowy ostrzega  
o dojeżdżaniu do przejaz-

du. Piesi i rowerzyści zwy-
kle mają tę przewagę nad 
kierującymi siedzącymi  
w zamkniętych kabinach aut  
z włączoną głośno muzyką, 
że łatwiej mogą go usłyszeć. 
Jeżeli przed przejazdem ko-
lejowym ustawiono znak 
„Stop”, to oczywiście trzeba 
zatrzymać pojazd, aby kon-
tynuować jazdę dopiero po 
upewnieniu się, że nie zbliża 
się pociąg.
– Coraz częściej infrastruk-
tura przejazdów kolejowych 
poprawia komfort i bez-
pieczeństwo. Stosowane są 
m.in. elementy odblaskowe 
oraz urządzenia ostrzegaw-
cze zasilane energią słonecz-
ną. Nic jednak nie zwalnia 
użytkowników z potrzeby 
zachowania ostrożności. Na-
prawdę bowiem całkowicie 
bezkolizyjne są wyłącznie 
skrzyżowania dwupozio-
mowe. Wiadukty, przede 
wszystkim na magistralach 
kolejowych, gdzie pociągi 
rozwijają największe pręd-
kości, skutecznie rozwiązują 
ten problem – podsumowuje 
Mieczysław Baj. KRA
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UWAGA POCIĄG
W PRZYPADKU ZDERZENIA RÓŻNICA MASY I PRĘDKOŚCI MOŻE MIEĆ FATALNE KONSEKWENCJE

Pociąg jadący 
z prędkością 

100 km/h zatrzy-
ma się dopiero 
po ok. 1000 me-

trów od rozpoczę-
cia hamowania!

Dojeżdżając do przejazdu 
kolejowego nie wolno:
•  Wjeżdżać na przejazd, 

jeżeli  po jego drugiej 
stronie nie ma miejsca 
do kontynuowania jaz-
dy.

•  Wjeżdżać na linie wie-
lotorowe po przeje-
chaniu pociągu z lewej 
strony, bez sprawdzenia 
czy z prawej strony nie 
nadjeżdża inny pociąg.

•  Objeżdżać opuszczo-
nych zapór (szlabanów).

•  Wjeżdżać na przejazd, 
jeżeli trwa już opusz-
czanie zapór lub ich 
podnoszenie nie zostało 
zakończone.

•  Wyprzedzać innego 
pojazdu na przejeździe 
kolejowym oraz bezpo-
średnio przed przejaz-
dem.

•  Omijać pojazdu ocze-
kującego na otwarcie 
zapór.

POLICJA 
PRZESTRZEGA

F
O

T.
 S

K
U

PA
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Zdarza się, że widok karet-
ki pogotowia ratunkowego 
z włączonymi „kogutami”, 
która przedziera się przez 
zakorkowane skrzyżowanie 
torując sobie drogę prze-
raźliwym rykiem syreny, 
nie wzbudza w niektórych 
kierowcach większego za-
interesowania. Przyczyną 
bywa m.in. niewiedza w jaki 
sposób należy się zachować, 
brak praktycznego doświad-
czenia jak ułatwić przejazd 
ambulansowi bądź zwykła 
arogancja oraz lekceważe-

nie nie tylko przepisów, lecz 
także ludzkiego zdrowia  
i życia. Niekiedy też powo-
dem braku reakcji jest zbyt 
głośna muzyka w aucie, po-
łączona z brakiem nawyku 
obserwowania sytuacji na 
drodze z wykorzystaniem 
np. lusterka wstecznego.
– Każdy kierujący jest zo-
bowiązany do ułatwienia 
przejazdu pojazdowi uprzy-
wilejowanemu, który wy-
syła jednocześnie sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Igno-
rowanie tego wymogu wiąże 

się z nałożeniem mandatu 
karnego w wysokości do 500 
zł oraz 5 punktami karnymi 
– informuje starszy aspirant 
Jacek Prokop z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Katowi-
cach.
Przepisy stanowią, że 
uczestnicy ruchu oraz inne 
osoby znajdujące się na dro-
dze są obowiązani ułatwić 
przejazd pojazdu uprzy-
wilejowanego, w szczegól-
ności przez niezwłoczne 
usunięcie się z jego drogi,  

a w razie potrzeby zatrzy-
manie się. Zdaniem samych 
kierowców pojazdów uprzy-
wilejowanych poczucie bez-
radności wobec potrzeby 
ułatwienia im przejazdu 
wynika z pokutującego ste-
reotypu głoszącego, że na 
widok sanitarki czy radio-
wozu na sygnale zawsze 
trzeba się zatrzymać. Tego 
rodzaju „pomoc” w wielu 
przypadkach utrudnia szyb-
kie pokonanie zatorów dro-
gowych, a nagłe hamowanie 
grozi kolizją. Prawidłowym 

zachowaniem jest nato-
miast zapewnienie możli-
wości przejazdu poprzez np. 
wjechanie swoim autem na 
chodnik, sąsiedni pas ruchu 
lub na trawnik. Koniecz-
nie trzeba sygnalizować 
kierunkowskazem zamiar 
wykonania podobnych ma-
newrów, gdyż trudno ocze-
kiwać, że jadący „na kogu-
tach” bez takiej wskazówki 
trafnie odczyta intencje in-
nych kierowców. 
– Przede wszystkim należy 
zachować trzeźwość umy-

słu i postępować zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem. Ce-
lem jest bowiem skuteczne 
ułatwienie przejazdu pojaz-
dowi uprzywilejowanemu. 
Warto także pamiętać, że 
na terenie zabudowanym 
nie wolno go wyprzedzać – 
podkreśla Bogdan Kacprzak, 
egzaminator z katowickiego 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.
Cytowane przepisy odnoszą 
się też do pieszych i rowe-
rzystów. Zielone światło sy-
gnalizatora drogowego nie 

PRZEPISY, 

KTÓRE  OBOWIĄZUJĄ 

ZMOTORYZOWANYCH, 

ROWERZYSTÓW 

I PIESZYCH!

GDY JADĄ NA SYGNALE
CHCĄ UŁATWIĆ PRZEJAZD KIEROWCY AMBULANSU LUB RADIOWOZU TRZEBA PRZEDE WSZYSTKIM… MYŚLEĆ
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usprawiedliwia więc wcho-
dzenia wprost pod koła nad-
jeżdżających radiowozów.
Kodeks drogowy stanowi, że 
kierujący pojazdem uprzy-
wilejowanym może, ale tylko 
pod warunkiem zachowania 
szczególnej ostrożności, nie 
stosować się do przepisów o 
ruchu pojazdów. Nie oznacza 
to oczywiście, że może je bez-
myślnie łamać. Prawidłowo 
jadący np. kierowca wozu bo-
jowego straży pożarnej powi-
nien przed skrzyżowaniem 
zwolnić, aby upewnić się czy 

może bezpiecznie przez nie 
przejechać. Pojazd uprzy-
wilejowany musi też mieć 
włączone światła drogowe 
lub mijania, a także zarówno 
„koguty” jak i syrenę, chociaż 
po zatrzymaniu się, kierowca 
może wyłączyć sygnał dźwię-
kowy, pozostawiając świetl-
ny. Kodeks zezwala także na 
niestosowanie się pojazdów 
uprzywilejowanych do prze-
pisów precyzujących kwestie 
zatrzymywania się i postoju 
oraz do znaków i sygnałów 
drogowych.

– Proponuję kursantom 
uczęszczającym do szkół na-
uki jazdy, aby ze swoimi in-
struktorami przećwiczyli, 
jakie ma być odpowiednie 
zachowanie, w przypadku ko-
nieczności ułatwienia przejaz-
du pojazdowi uprzywilejowa-
nemu. Sytuacje takie rodziły 
już bowiem w przeszłości pro-
blemy podczas egzaminów,  
a jak życie pokazuje są rów-
nież niejednoznaczne nawet 
dla osób posiadających już 
prawo jazdy – podsumowuje 
Bogdan Kacprzak. KRA

KTO JEŹDZI NA „KOGUTACH”?
Samochód uprzywilejowany, które-
mu należy ułatwić przejazd należeć 
może m.in. do policji, straży pożar-
nej, pogotowia ratunkowego, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Służby Więzien-

nej, Biura Ochrony Rządu, Służby Cel-
nej, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Straży Miejskiej, a także np. wywiadu 
i kontrwywiadu, wojska polskiego, 
kontroli skarbowej, ratownictwa che-
micznego, górskiego i wodnego czy 
straży parkowych.

GDY JADĄ NA SYGNALE
CHCĄ UŁATWIĆ PRZEJAZD KIEROWCY AMBULANSU LUB RADIOWOZU TRZEBA PRZEDE WSZYSTKIM… MYŚLEĆ



6      NR 4  | CZERWIEC/LIPIEC 2017  BEZPIECZNA JAZDA

Czy można bezkarnie kiero-
wać samochodem bez zapię-
tych pasów bezpieczeństwa, 
rozmawiając przy tym przez 
telefon komórkowy trzyma-
ny w dłoni, a jednocześnie 
nie posiadając przy sobie 
prawa jazdy? Oczywiście, że 
można. Ale tylko poza dro-
gami publicznymi, gdy nie 
powoduje to jakiegokolwiek 
niebezpieczeństwa. Nato-
miast w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia, policja zawsze 
może podjąć interwencję 
wobec prowadzącego. Także 
na terenie prywatnym.
Informacja ta ma znaczenie 
praktyczne, gdyż w prze-
szłości zdarzało się, że wielu 
kierowców nie wiedziało jak 
traktować obszar np. wokół 
sklepów wielkopowierzch-
niowych. Czy na parkingu 
pod hipermarketem obowią-
zują takie zasady jak na dro-
dze publicznej? Czy raczej jak 
na prywatnej posesji? 
Sprawę rozstrzyga zarządca 
terenu poprzez umieszcze-
nie znaku „Strefa ruchu” na 
wszystkich drogach dojaz-
dowych. Dla użytkowników 
oznacza to, że obowiązują 
tam identyczne zasady jak 
na drodze publicznej. Należy 
więc stosować się do wszyst-
kich innych znaków, sygna-
łów i przepisów. Wówczas 

wspomniana rozmowa przez 
telefon komórkowy, brak 
zapiętych pasów, jazda bez 
uprawnień czy parkowanie 
na zakazie będą miały takie 
same konsekwencje jak np. 
na śródmiejskiej ulicy.
Mówiąc o „Strefie ruchu” 
przy supermarketach warto 
zaapelować o większą kon-
centrację do kierujących, któ-
rzy zajęci wypatrywaniem 
wolnego miejsca nierzadko 
nie zwracają wystarczającej 

uwagi na pieszych – często 
również roztargnionych, bo 
zaaferowanych dokonanymi 
właśnie zakupami. Przyda 
się ponadto przychylność 
wobec współuczestników 
ruchu oraz opanowanie, 
ponieważ negatywne emo-
cje nigdy nie są dobrym 
doradcą. A wymuszenie 
pierwszeństwa, kończące się 

potrąceniem pieszego lub ko-
lizją samochodów, na pew-
no nie będzie pomyślnym 
finałem sprawunków. 
Zwiększonego skupie-
nia wymaga też włą-
czanie się do ruchu, 
gdy na stosunkowo 
niewielkiej prze-
strzeni znaleźć się 
mogą zarówno pie-
si jak i inne pojazdy.
Jeśli chodzi o wykro-
czenia popełniane w 
rejonie supermarke-
tów, to można wskazać 
na nieprawidłowe par-
kowanie. Wyjątkowo aro-
ganckie jest nieuprawnione 
zajmowanie miejsc przezna-
czonych dla osób niepełno-
sprawnych. Przypomnę, że 
kierowca otrzymuje wów-
czas 5 punktów karnych 
oraz mandat w wysokości 
500 zł. Dodatkowo pojazd 
taki jest odholowywany 
na koszt właściciela. Dzięki 

licznym edukacyjnym kam-
paniom społecznym zajmo-
wanie przez ludzi zdrowych 
miejsca dla niepełnospraw-
nych dziś jest coraz rzadsze. 
Zdarza się jednak, że ktoś 
parkując na wyznaczo-
nych miejscach posługuje 
się cudzą kartą inwalidzką. 
Warto pamiętać, że jest to 
dokument wydawany indy-

widual-
nie dla konkretnej osoby, 
więc jego bezprawne wyko-
rzystanie oznacza mandat 
w wysokości 800 zł oraz  
5 punktów karnych.
Uczestnicy ruchu powinni 
pamiętać, że istnieją także 
specjalne obszary – wy-
znaczone odpowiednim 
oznakowaniem – mające 
zapewnić większe bezpie-
czeństwo pieszym. Mam na 
myśli tzw. „Strefy zamiesz-
kania”, gdzie pod szczególną 
ochroną prawną znajdują się 
piesi. Przepisy w takim re-
jonie zapewniają im pierw-
szeństwo przed kierujący-
mi i możliwość korzystania  
z całej szerokości drogi, 
gdzie bardzo często nie ma 
wyznaczonych chodników. 
W „Strefie zamieszkania” 
zlokalizowanej najczęściej 
na osiedlach mieszkanio-
wych czy w śródmieściach 
niektórych miejscowości 
można spotkać np. bawią-
ce się dzieci, spacerujących 
mieszkańców czy klientów 
sklepów wychodzących 
wprost na jezdnię. Dlatego  
w tym obszarze wprowadzo-

no ograniczenie prędkości 
do 20 km/h. Gospodarzem 
„Strefy zamieszkania” są piesi  
(w tym również osoby jeż-
dżące na rolkach, porusza-
jące się na wózkach inwa-
lidzkich czy przewożące 
pociechy w wózkach dzie-
cięcych), co powoduje, że pro-
wadzący muszą zachować 
szczególną ostrożność. Nie 
wolno tam również parko-
wać w dowolnie wybranym 
miejscu, a pozostawienie po-
jazdu poza wyznaczonymi 
stanowiskami postojowymi 
grozi stuzłotowym manda-
tem oraz 1 punktem karnym. 
Przestrzegając reguł panują-

cych w „Strefie zamieszka-
nia” nie można zapominać, 
że wyjeżdżając z jej obszaru 
należy ustąpić pierwszeń-
stwa innym pojazdom, tak 
jak w przypadku włączania 
się do ruchu.
Zarówno w „Strefie ruchu” 
wokół supermarketów jak 
też „Strefie zamieszkania” 
przy osiedlach czy starów-
kach należy pamiętać o za-
chowaniu ostrożności i… 
życzliwości. Przecież wysia-
dając z pojazdu stajemy się 
pieszymi. Spróbujmy zrozu-
mieć się wzajemnie irytację 
zastępując uśmiechem.

Notował: DK

STREFY SPECJALNEGO 
ZNACZENIA

W JAKIEJ SYTUACJI PIESI MOGĄ KORZYSTAĆ Z CAŁEJ SZEROKOŚCI DROGI, 
A KIEROWCY MUSZĄ USTĘPOWAĆ IM PIERWSZEŃSTWA?

W „Strefie zamieszkania” obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 20 km/h. 
Istnieje też zakaz parkowania poza 

wyznaczonymi miejscami. 
Piesi cieszą się pierwszeństwem. 

Wyjeżdżając poza wyznaczony obszar 
strefy należy zachowywać się jak 

przy włączaniu się do ruchu.

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU

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

W strefach zamieszkania piersi mają pierwszeństwo, 
a po jezdni spacerować mogą nawet małe dzieci
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Ile razy można opuścić 
pojazd na egzaminie, aby 
sprawdzić poprawność 
wykonywania manewru? 
Co łączyć może zmotory-
zowanych miłośników że-
glarstwa, właścicieli firm 
remontowych i hodowców 
zwierząt? Ich wspólnym 
pragnieniem bywa użytko-
wanie przyczepy. Nie chodzi 
oczywiście o potężne nacze-
py ciągników siodłowych, 
lecz przyczepy przeznaczo-
ne do ciągnięcia przez samo-
chody osobowe.

ZE SZKOLENIEM 
LUB… BEZ
Osoby zamierzające wyko-
rzystywać tego typu przy-
czepy powinny rozważyć 
możliwość uzyskania pra-
wa jazdy kat. B+E lub kat. B  
z tzw. kodem ograniczenia 
96. Kategoria B (96) upraw-
nia do prowadzenia auta  
z przyczepą lekką, czyli o 
dopuszczalnej masie całko-
witej nieprzekraczającej 750 
kg lub zestawu pojazdów  
z przyczepą inną niż lekka, 
ale o dopuszczalnej masie 
całkowitej nie przekraczają-
cej 4,25 tony.
– Aby uzyskać prawo jazdy 
kategorii B z kodem ograni-
czenia 96 należy być osobą 
pełnoletnią i posiadać pra-
wa jazdy kat. B, a następnie 
zdać część praktyczną egza-
minu państwowego. Przepi-
sy nie wymagają uczestnic-
twa w kursach nauki jazdy 
ani przystępowania do egza-
minu teoretycznego – mówi 
Zygmunt Szywacz, egzami-
nator nadzorujący z Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach.
Natomiast zainteresowani 
zdobyciem prawa jazdy kat. 
B+E obok pełnoletności i po-
siadania prawa jazdy kat. B 
muszą dodatkowo ukończyć 

kurs w ośrodku szkolenia. 
W obu przypadkach należy 
uzyskać Profil Kandydata na 
Kierowcę (PKK) we właści-
wym urzędzie wydającym 
prawo jazdy, czyli urzędzie 
miejskim lub starostwie po-
wiatowym, gdzie trzeba wy-
pełnić wniosek i załączyć fo-
tografię. Kolejnym krokiem 
jest wyznaczenie terminu 
egzaminu oraz wniesienie 
opłaty w wysokości 170 zł 
– w przypadku kat. B (96) 
lub 200 zł dla ubiegających 
się o prawo jazdy kat. B+E. 
Konieczne są także bada-
nia lekarskie stwierdzające 
brak przeciwskazań zdro-
wotnych do prowadzenia 
pojazdów.

CZAS NA EGZAMIN
Przychodząc na egzamin nie 
można zapomnieć aktualne-
go dokumentu tożsamości, 
który umożliwi egzamina-
torowi weryfikację danych 
osobowych. 
Egzamin praktyczny prze-
widuje cześć określoną  
w przepisach jako spraw-
dzenie stanu technicznego 
pojazdu i przygotowanie 
do jazdy trwającą maksy-
malnie 5 minut. Zdający 
zastanie przyczepę stojącą 
obok samochodu. Należy 
więc podjechać pod przy-
czepę, aby potem spraw-
dzić mechanizm sprzęgają-
cy (przewody hamulcowe 
i elektryczne), elementy 
przyczepy związane z jej 
załadunkiem, sposób zabez-
pieczenia ładunku itd. Na-
stępnie trzeba połączyć auto 
z przyczepą (w tym oczy-
wiście także wspomniane 
przewody). Na tzw. sprzę-
ganie przyczepy z pojazdem 
silnikowym egzaminowany 
ma nie więcej niż 15 minut, 
co w przypadku posiadania 
podstawowych umiejętno-

ści powinno bez problemu 
wystarczyć na wykonanie 
tego zadania. System losowo 
wygeneruje też inne czyn-
ności sprawdzające przygo-
towanie auta do jazdy prze-
widziane dla egzaminu na 
kat. B.
Na placu manewrowym 
po uruchomieniu pojazdu, 
włączeniu świateł odpo-
wiednich do jazdy w ruchu 
drogowym i ruszeniu z miej-
sca czeka egzaminowanego 
jazda pasem ruchu do przo-
du oraz do tyłu. Na cofanie 
przewidziano najwyżej  
5 minut. Kierujący może 
jeden raz opuścić pojazd, 
aby sprawdzić możliwo-
ści lub postępy wykonania 
manewru. Nie wyjeżdżając 
poza wyznaczony obszar 
musi zatrzymać się nie dalej 
niż 1 metr od linii określają-
cej stanowisko postojowe. 
Oprócz losowo wybranych 
manewrów dla prawa jazdy 
kat. B osoba zdająca egzamin 
z przyczepą będzie musiała 
wykonać tzw. parkowanie 
skośne z wjazdem przodem 
pojazdu, a wyjazdem ty-
łem. Konieczne jest też wy-
kazanie się umiejętnością 
parkowania prostopadłego 
z wjazdem tyłem, a wyjaz-
dem przodem. Przyda się do-
świadczenie w parkowaniu 
prostopadłym z wjazdem 
przodem, a wyjazdem ty-
łem oraz ruszanie z miejsca 
do przodu na wzniesieniu 
(zestaw nie może stoczyć się 
więcej niż 20 cm). Nie wolno 
– co zrozumiałe – przekro-
czyć ustalonych obszarów 
wjazdu i wyjazdu. Trzeba 
natomiast sygnalizować 
kierunkowskazem zamiar 
wykonania konkretnych 
manewrów. Egzamin prak-
tyczny obejmuje też uczest-
nictwo w ruchu drogowym. 
Po powrocie na osobę zda-

jącą czekało będzie jeszcze 
jedno zadanie – rozprzęga-
nie pojazdu i przyczepy. Na 
tę czynność przewiedziano 
nie więcej niż 10 minut.

O CZYM 
PAMIĘTAĆ?
– Znając zasady połączenia 
pojazdu i przyczepy zarówno 
sprzęganie jak i rozprzęganie 
nie rodzi zwykle poważniej-
szych problemów. Jednak 
już np. dwukrotne niepowo-
dzenie przy sprzęganiu ozna-
cza przerwanie egzaminu  
z wynikiem negatywnym.  
Z praktyki powiem, że uwa-
żać trzeba na poprawność 
jazdy tyłem po łuku. Kłopo-
tem dla niewprawnych kie-
rowców jest właściwe wy-
czucie odległości, bo zestaw  
z przyczepą trzeba zatrzy-
mać w precyzyjnie określo-
nym miejscu – dodaje Zyg-
munt Szywacz, egzaminator 
nadzorujący z Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Katowicach.
Wybierając rodzaj egzami-
nu warto pamiętać, że pra-
wo jazdy kat. B+E uprawnia 
do kierowania pojazdami 
przypisanymi do kat. B (96), 
a ponadto do prowadzenia 
zestawu pojazdów składa-
jącego się z pojazdu samo-
chodowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej nie 
przekraczającej 3,5 tony  
(z wyjątkiem autobusu  
i motocykla) oraz przycze-
py innej niż lekka. Nie ma  
w tym przypadku – inaczej niż  
w sytuacji kierowcy posia-
dającego kat. B (96) ograni-
czenia dopuszczalnej masy 
całkowitej zestawu pojaz-
dów do nie więcej niż 4,25 
tony. Za to przed przystą-
pieniem do egzaminu pań-
stwowego koniecznym jest 
odbycie kursu w ośrodku 
szkolenia kierowców. DAR

NIE MA JAK 
PRZYCZEPA

JAK UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KAT. B+E LUB PRAWO JAZDY KAT. B 
Z KODEM 96

SPRAWDŹ 
SWOJĄ WIEDZĘ…

W tej sytuacji, dojeżdża-
jąc do skrzyżowania, 

kierujący pojazdem może 
wjechać na skrzyżowa-

nie bez zatrzymania, 
jeżeli nie utrudni tym 

ruchu innym pojazdom.

TAK            NIE

Na tym skrzyżowaniu 
kierujący pojazdem 1 

ma pierwszeństwo 
przed pojazdem 2? 

TAK            NIE

Wypukłość lusterek 
zewnętrznych pojazdu 
stosowana jest, żeby za-
pewnić kierowcy lepsze 

pole widzenia?

TAK            NIE

Odpowiedź: NIE
Skrzyżowanie oznakowane jest znakiem zakazu B-20; Stop. 
Zatem zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów dro-
gowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), kierującemu 
pojazdem zabrania się wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzy-
mania się przed drogą z pierwszeństwem. W tym przypad-
ku, zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczo-
nym w tym celu, czyli przed linią P-12; linią bezwzględnego 
zatrzymania; stop.

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia   skrzyżowanie równorzędne, nie 
występują na nim żadne znaki ustalające pierwszeństwo 
przejazdu. Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 Usta-
wy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 128), 
gdzie kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania, 
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej 
strony. 

Odpowiedz: TAK
Szkło wypukle stosowane w lusterkach montowanych w po-
jazdach, zwiększa obraz widzialny za samochodem. Niestety 
uzyskuje się to kosztem pomniejszenia obiektów widocznych 
w lusterku.
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DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI

PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI

PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

BĄDŹ WIDOCZNY
NA DRODZE
PRZYJDŹ DO NAS
PO ODBLASKI
DLA NAJMŁODSZYCH

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.
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