PROBLEM
NA ŻYCZENIE

ZDANIEM
PRAWNIKA

DZIEŃ DZIECKA
NA JASNEJ GÓRZE

Dlaczego nie warto przychodzić na egzamin bez
dokumentów oraz ignorować
wskazań lekarskich dotyczących okularów?

Warto wozić ze sobą gotowy
szablon oświadczenia sprawcy wypadku. Co powinien
zawierać ten dokument?
Odpowiedzi udziela mec.
JACEK SZNAJDER.

Jak minęło święto najmłodszym, którzy mogli skorzystać z oferty edukacyjnej
WORD Katowice?
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GARDENPARTY
U KRÓLOWEJ
WIĘCEJ
NA
STRON
IE 8

KILKA TYSIĘCY DZIECI BAWIŁO SIĘ PODCZAS NIEPOWTARZALNEGO SPOTKANIA NA JASNEJ GÓRZE
Obchody jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej miały swoją
wyjątkową odsłonę w dniu
dziecka, gdy Klasztor Ojców
Paulinów na Jasnej Górze
przygotował dla najmłodszych „Audiencję u Królowej”. Współorganizatorami
tego niezwykłego wydarze-

nia były: Papieskie Dzieła
Misyjne, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Czasopisma dziecięce w Polsce.
- Każde dziecko poprzez swoją obecność u Matki Bożej,
modlitwę tutaj, zabawę, przez
to, że może poczuć się dobrze
na Jasnej Górze, wpisuje się
w świętowanie jubileuszu
radością, uśmiechem i modli-

twą – mówił o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.
Po modlitewnym skupieniu
rozpoczęło się „Gardenparty
u Królowej”, czyli koncerty
i zabawy. Na dzieci oczekiwało wiele atrakcji, a wśród
nich spore zainteresowanie
budziła oferta edukacyjna
Wojewódzkiego
Ośrodka
Ruchu Drogowego w Kato-

wicach. Na placu jasnogórskim można też było m.in.
zobaczyć jak prezentuje się
wóz bojowy i sprzęt gaśniczy
Państwowej Straży Pożarnej,
a także odbyć przejażdżkę
meleksem Straży Jasnogórskiej. Na młodych ludzi czekał też słodki poczęstunek.
Tłumy przyciągnął punkt
konsultacyjny Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który udostępnił
młodym ludziom symulatory
jazdy samochodami. Dzięki
temu w kontrolowanych warunkach można było m.in.
odczuć jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów przez
osoby jadące autem. Odtworzenie sytuacji panującej
w momencie wypadku dro-

gowego połączonego z dachowaniem wozu udowodniło
uczestnikom, jak ważną rolę
pełnią pasy bezpieczeństwa.
Przekonało też, że lekceważenie ich zapinania oznaczać
może utratę zdrowia lub
nawet życia. Wiele emocji
budziła też możliwość testowania różnych technik prowadzenia samochodu. KRA
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PROBLEM NA ŻYCZENIE
CO ŁĄCZY LEKARSTWA, KLAPKI I BUJNĄ WYOBRAŹNIĘ?

Zazwyczaj największą troską kandydatów na kierowców, którzy przychodzą
na egzamin jest uzyskanie
pozytywnego
wyniku.
Niekiedy jednak zdarzają
się sytuacje powodujące,
że zainteresowany z przyczyn formalnych nie może
przystąpić do sprawdzianu.
Warto więc zwrócić uwagę,
aby spełnić warunki pozwalające zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi teorii,
a następnie zadaniami czekającymi na placu manewrowym i w ruchu ulicznym.
- Zgodnie z przepisami osoba egzaminowana może
przystąpić do egzaminu
państwowego, jeżeli okaże jeden z trzech rodzajów
dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Może
to być dowód osobisty,
karta stałego pobytu lub
paszport. Dokument musi
być ważny w dniu egzaminu – zaznacza Zygmunt
Szywacz, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach.
Bez dokumentów stwierdzających tożsamość nie
można więc zdawać egzaminu. Co więcej, nie można
tego uczynić bez aktualnych dokumentów. To istotne, ponieważ zdarza się, że
przy internetowym rezerwowaniu terminu egzaminu teoretycznego osoba
zgłaszając swoje dane nie
sprawdza terminu ważności dowodu osobistego (a od
2015 roku dokumenty takie
aktualne są przez 10 lat od
wydania) i przychodząc potem do ośrodka ruchu drogowego na ustalony termin
przeżywa przykrą niespodziankę. Mimo, że dysponuje dowodem, nie może zostać dopuszczona do testów.
- Podobnie jest w przypad-

BEZPIECZNA
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ku zaświadczeń lekarskich
zawierających ograniczenia
wynikające ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę. Zapis np. o możliwości
prowadzenia z założonymi
soczewkami lub w okularach trzeba traktować dosłownie – dodaje Zygmunt
Szywacz.
Do rzadkości nie należą
przypadki, gdy na egzamin zgłasza się osoba, która zapewnia, że ma sokoli
wzrok i nigdy okularów nie
nosiła, a tymczasem lekarz
stwierdził zupełnie co innego. Oczywiście wiążąca
dla WORD jest diagnoza
lekarza. Kandydat taki nie
zostanie dopuszczony do
sprawdzianów. Warto więc
upewnić się co przedstawiciel służby zdrowia, upraw-

JAZDA

niony do prowadzenia badań, wpisał w wydanym
zaświadczeniu.
Oprócz problemów z dokumentami i nieprozumień
wynikających z treści orzeczeń lekarskich zdarzają się
sytuacje, gdy osoby zainteresowane zdaniem egzaminu (a szczególnie części
praktycznej) potrafią same
utrudnić sobie życie np.
niewłaściwym
ubiorem.
Są bowiem ludzie, którzy
zamierzają prowadzić samochód w klapkach. Panie
przychodzące w szpilkach
też nie mają łatwego zadania. Tylko w przypadku prawa jazdy na motor przepisy
precyzują jaką garderobę
musi mieć zdający. Na egzamin praktyczny we własnym zakresie przygotować

ma ubiór, który 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.
Kandydat na motocyklistę
od WORD otrzymuje się
odpowiedni kask ochronny
oraz ochraniacze na kolana
i łokcie. Zdając egzamin na
inne kategorie dla własnego
komfortu warto sięgnąć po
wygodną odzież sportową.
Jeszcze inną kategorię kłopotów mogą zafundować
sobie kandydaci próbujący
opanować stres za pomocą
środków
farmakologicznych. Zbyt duże stężenie
nawet łagodnych środków
uspokajających może powodować otępienie czy

senność.
- Z doświadczenia powiem,
że najlepszym sposobem na
stres jest dobre przygotowanie. Oczekując na egzamin
nie należy też wsłuchiwać

się w pełne dramaturgii
opowieści o piramidalnym
stopniu trudności testów
czy manewrów. To tylko
destrukcyjnie wpływa na
psychikę. Znacznie efektywniejsze jest pozytywne
nastawienie – podsumowuje Zygmunt Szywacz.
Pamiętać też należy, że
przyjmowanie niektórych
farmaceutyków całkowicie
wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów. Osoby
zdające egzamin w trakcie
terapii, a także stale lub okazjonalnie zażywające lekarstwa powinny sprawdzić
czy ulotka dołączona do
medykamentu nie zawiera
ostrzeżenia o ograniczonej
zdolności do prowadzenia
pojazdów.
Incydentalnie, lecz jednak
zdarzają się też osoby, które na egzamin – najczęściej
z powodu zatrzymanego
przez policję prawa jazdy
– przyjeżdżają… własnym
samochodem. I to parkując
niedaleko placu manewrowego WORD. Taka nonszalancja względem przepisów nie popłaca, ponieważ
dodatkową uciążliwością
jest wówczas odpowiedzialność za kierowanie
bez uprawnień.
KRA

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK?
NIEBEZPIECZNE POBOCZE

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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ZMAGANIA INSTRUKTORÓW
VIII PUCHAR DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
W sobotę 27 maja 2017 roku
odbyły się zawody instruktorów nauki jazdy o Puchar
Dyrektora WORD Katowice.
Współorganizatorami
zawodów było Górnośląskie
Stowarzyszenie Ośrodków
Szkolenia oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach.
–
Serdecznie
gratuluję
wszystkim uczestnikom zawodów. Szczególne wyrazy
uznania kieruję pod adresem tych, którzy uzyskali
najlepsze wyniki. Zapraszam też w przyszłym roku
do wzięcia udziału w kolejnej edycji – stwierdził
Roman Bańczyk, dyrektor
WORD Katowice.
Zawody odbyły się po raz
ósmy. Nowością w tegorocznej odsłonie zawodów były
zadania: „Precyzyjne parkowanie przodem i tyłem
na planie krzyża” oraz „Zawracanie przy użyciu biegu

wstecznego z talerzem Stewarta”.
Nowe
konkurencje
nie
sprawiły jednak kłopotu zawodnikom. Manewrowanie
pojazdem osobowym jest

konkurencją okazało się
udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Obejmowała
ona zadanie opisane w następujący sposób: „W trakcie
jazdy samochodem na chod-

PODZIĘKOWANIA DLA MEDIÓW
Jak co roku obszerną relację ze zmagań instruktorów można było usłyszeć dzięki współpracy z redakcją
„Autoradia” Radia Katowice i wsparciu redaktor Anny Juśkiewicz.
Codzienne wiadomości dla kierowców
przygotowywane są przez „Autoradio” we współpracy z kierowcami,
którym rozgłośnia udostępniła numer
alarmowy 691-400-400 do dzielenia się
ważnymi informacjami drogowymi.
bowiem jedną z podstawowych umiejętności każdego
instruktora.
Zdecydowanie trudniejszą

niku zauważyłeś leżącego
człowieka, który jest siny na
twarzy. Na próby nawiązania kontaktu pacjent nie re-

aguje, w ogólnym wrażeniu
nie daje oznak życia. Decydujesz się udzielić mu pierwszej pomocy. W samochodzie Nauki Jazdy posiadasz
AED oraz apteczkę pierwszej pomocy”. Niewtajemniczonym warto wyjaśnić, że
AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny, a skrót
pochodzi od anglojęzycznej
nazwy sprzętu: Automated
External Defibrillator.
Wyniki potwierdziły znaczne różnice w umiejętnościach instruktorów. Tym
samym zmagania ujawniły,
że instruktorzy na co dzień
nie praktykują udzielania
pierwszej pomocy. Powoduje to, że część z nich nie
doskonali specjalistycznych
kwalifikacji.
Niezaprzeczalną
atrakcją
zawodów była możliwość
skorzystania z symulatorów
dachowania oraz symulatorów zderzeń.
DK

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
VIII Puchar Dyrektora
WORD Katowice zdobył
Karol Waluśkiewicz z Ośrodka Szkolenia
Kierowców Marzanna Olkusz
Kolejne, punktowane miejsca w łącznej klasyfikacji
zawodów zdobyli:
drugie miejsce Grzegorz Januszek
– OSK Marzanna Olkusz,
trzecie miejsce Bartosz Śmiałkowski
– OSK Bracia Dąbrowa Górnicza,
czwarte miejsce Krzysztof Koziołek
– OSK Koziołek Piekary Śląskie,
piąte miejsce Marcin Kotowicz
– OSK Kliś Ruda Śląska.
W KLASYFIKACJACH DODATKOWYCH
NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKALI:
klasyfikacja kobiet: Iwona Schmidt
– OKiDK Henryk Szmit Zabrze,
konkurencja: „Sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej” i Puchar Dyrektora Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Karol Maluśkiewicz – OSK Marzanna Olkusz,
klasyfikacja wszystkich konkurencji (samochodu
i motocykla) Bartosz Śmiałowski
– OSK Bracia Dąbrowa Górnicza,
konkurencja: „Przejazd pojazdem jednośladowym”
Marcin Kotowicz – OSK Kliś Ruda Śląska.
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PO UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA RUCHEM
ZGŁOSIĆ SIĘ NALEŻY DO WORD

PRACA
Z LIZAKIEM

ROZMOWA Z JERZYM MARKSEM, KIEROWNIKIEM DZIAŁU SZKOLEŃ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU
Zwyczajowo przyjmuje się,
że ruchem drogowym kierować może policjant, żołnierz albo strażnik gminny.
Tymczasem przepisy znacznie rozszerzają liczbę osób
mogących wydawać polecenia lub sygnały kierowcom
i pieszym. Czy uprawnienia
do kierowania ruchem wydawane są przez WORD?
Do roku 2008 stosowną legitymację wystawiała policja. Zmiana unormowań
prawnych spowodowała, że
kompetencje do prowadzenia kursów w tym zakresie

i wydawania zaświadczeń
przejęły WORD-y. Obecnie
osoba zainteresowana zdobyciem uprawnień do kierowania ruchem uczestniczyć musi w jednodniowym
kursie. Na ośmiogodzinne
szkolenie składa się sześć
godzin zajęć teoretycznych
prowadzonych przez egzaminatorów lub policjantów
oraz dwie godziny ćwiczeń
praktycznych nadzorowanych przez policjantów.
Część teoretyczna kończy
się testem sprawdzającym
poziom wiedzy…

A część praktyczna odbywa
się na terenie WORD czy
pod okiem policjanta wśród
zniecierpliwionych kierowców?
Kurs praktyczny realizujemy w warunkach rzeczywistych, czyli na drogach,
gdzie kursant wyposażony
w kamizelkę odblaskową
i tarczę do zatrzymywania pojazdów musi w odpowiedni sposób wejść na
jezdnię, aby zapanować
nad ruchem, nie zmuszając nikogo do gwałtownego
hamowania ani wykony-

wania
nadzwyczajnych
manewrów.
Trzeba mieć do tego konkretne predyspozycje?
Przepisy stanowią, że kierujący ruchem musi być łatwo
rozpoznawalny i widoczny
z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak również
w nocy. Pamiętać należy, że
polecenia i sygnały dawane
przez takie osoby powinny
być jednoznaczne i zrozumiałe dla adresatów. Dobrze
jest nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, aby nie

narażać siebie lub innych na
potrącenie. Pamiętajmy też,
że nie wszyscy przestrzegają obowiązującego prawa
w zakresie dopuszczalnych
prędkości. Stąd od osoby
kierującej ruchem wymagana jest rozwaga i opanowanie, ale też doza pewności siebie. Z doświadczeń
kursantów wiem, że często
największym
problemem
dla kierującego ruchem jest
obawa przed wejściem na
drogę, gdzie zdarzają się kierowcy nie przestrzegający
przepisów ruchu drogowe-

go związanych z ograniczeniem prędkości.
Czego więc dowiedzieć się
można podczas kursu?
Plan zajęć przewiduje właśnie
omówienie możliwości wystąpienia różnych reakcji osób
siedzących za kierownicami
pojazdów i konsekwencji takich zachowań. Nie zawsze
też kierujący ruchem będzie
pracować przy słonecznej pogodzie i doskonałej widoczności. Musi umieć odpowiednio
zachować się w różnorodnych
warunkach atmosferycznych,
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KTO KIERUJE KIEROWCAMI?
W myśl przepisów polecenia albo sygnały osobom znajdującym się na drodze (kierowcom, pieszym, rowerzystom
itd.) wydawać może:
• Policjant.
• Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub
wojskowego organu porządkowego,
zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie
akcji związanej z ratowaniem życia
lub mienia.
• Funkcjonariusz Straży Granicznej.
• Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego.
• Umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.
• Strażnik gminny (miejski).
• Pracownik kolejowy na przejeździe
kolejowym.
• Osoba działająca w imieniu zarządcy
drogi lub osoba wykonująca roboty

DROGOWEGO W KATOWICACH
a w szczególności przy niedostatecznej widoczności jak np.
podczas śnieżyc, w deszczu,
we mgle… Zmienne są ponadto warunki drogowe. Dotyczy
to szczególnie wzrostu liczby
przejeżdżających pojazdów.
Czasem nieodzowna jest konieczność
wprowadzenia
ruchu wahadłowego. Trzeba
wiedzieć w jaki sposób to przeprowadzić.
Ile kosztuje w WORD Katowice uczestnictwo w tym
specjalistycznym szkoleniu?
Należy się liczyć z wydatkiem

250 zł. Udział w kursie pozwala otrzymać zaświadczenie, które jest ważne 5 lat. Potem trzeba ponownie odbyć
szkolenie. Nie tylko w celu
przypomnienia sobie przepisów, lecz także ich aktualizacji, ponieważ przez ten czas
mogą zostać wprowadzone
nowelizacje.
Jakie jest zainteresowanie
kursami dla kierujących ruchem?
Spore. Swoich pracowników
szkolą nie tylko firmy zarządzające drogami, przed-

siębiorstwa remontowe czy
wyspecjalizowane w gospodarce leśnej lub komunalnej.
Uprawnienia do kierowania
ruchem potrzebne są też organizatorom np. konduktów
żałobnych,
przemarszów
ulicznych czy pielgrzymek.
Dodam, że przed Światowymi Dniami Młodzieży w katowickim WORD w kursach
takich uczestniczyło ok. 300
osób, które potem przyczyniły się do sprawnego i bezpiecznego przebiegu uroczystości.
Rozmawiał: KRA

na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.
• Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię (w wyznaczonym miejscu, najczęściej przy szkole).
• Kierujący
autobusem szkolnym
w miejscach postoju związanych
z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.
• Ratownik górski podczas akcji ratowniczej.
• Strażnik leśny lub funkcjonariusz
Straży Parku (na terenie lasu lub parku narodowego).
• Strażak Państwowej Straży Pożarnej
podczas akcji ratowniczej.
• Członek ochotniczej straży pożarnej
podczas akcji ratowniczej.
• Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.
• Osoba wykonująca funkcję pilota
podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego.
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STAŁO SIĘ
ZNIENACKA

BEZPIECZNA JAZDA
DOBRA
RAD
ZAMIAS A
T…
MANDA
TU

KIEDY PO ZDERZENIU NALEŻY USUNĄĆ Z DROGI ROZBITE POJAZDY,
A KIEDY JEST TO SUROWO WZBRONIONE?
Radzi mł. aspirant

KLAUDIUSZ
ŁUSZCZ
ze Szkoły Policji
w Katowicach

Często brak doświadczenia
kierowcy przy złych warunkach atmosferycznych i ograniczonej widoczności może
skutkować wypadkiem drogowym. Zawsze jest to bardzo
stresująca chwila i nierzadko
nie jest łatwo poprawnie ocenić sytuację. Trzeba jednak
odpowiedzieć na zasadnicze
pytanie: czy są osoby ranne
lub zabite? Ten czynnik bowiem warunkuje dalsze postępowanie.
Co więc robić? Należy się przede
wszystkim uspokoić. Niestety
panika nie jest dobrym doradcą
w kryzysowych momentach,
ponieważ zdarzają się sytuacje,
kiedy bezpośrednio po zdarzeniu drogowym zdenerwowany kierowca powoduje kolejne
zagrożenie wruchu drogowym.
Po opanowaniu emocji sprawdzamy czy doznaliśmy urazów
i czy nam bezpośrednio nie
zagraża
niebezpieczeństwo
(np. czy możemy bezpiecznie
opuścić pojazd). Pamiętajmy, że
nasze bezpieczeństwo jest podstawą skutecznego udzielenia
pomocy ofiarom.

MOŻE BYĆ
MANDAT – 150 ZŁ
Jeżeli w zdarzeniu drogowym
nie ma zabitych ani rannych
należy usunąć pojazdy z drogi (o ile jest to możliwe), aby

zapewnić
bezpieczeństwo
innym uczestnikom ruchu
drogowego. Ich pozostawienie może grozić mandatem
karnym w wysokości 150 zł
za niedopełnienie tego obowiązku. Jeżeli auta są bardzo
uszkodzone należy w miarę możliwości je oznaczyć
poprzez włączenie światła
awaryjnego oraz ustawienie
trójkąta na autostradzie lub
drodze ekspresowej – w odległości 100 m za pojazdem, a na
pozostałych drogach:
•
poza obszarem zabudowanym – w odległości 30–50 m
za pojazdem,
• na obszarze zabudowanym
– w odległości do 1 metra za
pojazdem.
Poza tym uczestnik zdarzenia
drogowego na żądanie osoby
w nim uczestniczącej musi
podać swoje dane personalne,
dane personalne właściciela
lub posiadacza pojazdu oraz
dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta
jest umowa obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To są podstawowe obowiązki uczestnika
zdarzenia drogowego, w którym nie ma osób rannych ani
zabitych. W takich przypadkach nie ma obowiązku wzywania policji, za wyjątkiem
sytuacji:

• gdy ustalenie sprawcy zdarzenia jest niemożliwe lub
strony się ze sobą nie zgadzają,
•
gdy istnieje podejrzenie, iż
uczestnik zdarzenia jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• gdy któraś ze stron odmawia
okazania dokumentów, są
fałszywe lub ich nie posiada,
• gdy istnieje podejrzenie popełnienia przez któregoś
z kierowców przestępstwa
(np. prowadzenie kradzionego pojazdu, umyślne spowodowanie wypadku),
• gdy sprawca ucieka z miejsca
zdarzenia.
Jeżeli nie zachodzi żadna
z opisanych wyżej przesłanek
do wezwania policji należy
na miejscu zdarzenia sporządzić oświadczenie o zdarzeniu
drogowym, które jest niezbędnym dokumentem w razie
dochodzenia odszkodowania
z ubezpieczenia OC sprawcy.
Taki dokument winien zawierać najistotniejsze informacje
dotyczące zdarzenia, w tym
dane osobowe uczestników,
dane pojazdów i nr OC polisy
sprawcy, jak również krótki
opis zdarzenia i zaistniałych
szkód oraz dane ewentualnych świadków. Oświadczenie to ma pozostać w posiadaniu osoby poszkodowanej,
która na tej podstawie może
wszcząć postępowanie odszkodowawcze w zakładzie
ubezpieczeń sprawcy.
W sytuacji, kiedy na miejsce
zdarzenia została wezwana
policja należy wykonywać
wszystkie polecenia funkcjonariuszy. Ich wiedza i posiadane narzędzia pozwolą dokonać poprawnej oceny sytuacji.
Policjanci sporządzą dokumentację z miejsca zdarzenia
oraz nałożą na sprawcę man-

dat karny oraz ewentualnie
punkty karne. W sytuacjach
spornych sprawa zostanie
skierowana do sądu.

wypadku - według takich samych zasad co w przypadku
zdarzenia, w którym nie ma
osób rannych ani zabitych.

szkodowanych oraz osoby im
pomagające.

WYSTARCZY
WYBRAĆ
NUMER 112

DO 3 LAT
WIĘZIENIA

Bezwzględnie należy pozostać
na miejscu zdarzenia do czasu
przyjazdu policji. Jest to istotne zarówno, jeśli chodzi o relacje uczestników i świadków,
ale przede wszystkim na wypadek nagłego pogorszenia się
stanu zdrowia rannych.
Chciałbym wskazać jeszcze,
jakie konsekwencje może
ponieść sprawca zdarzenia
drogowego. Otóż za spowodowanie wypadku drogowego, w którym nie ma osób
rannych ani zabitych grozi
mandat karny do 500 zł oraz
6 lub 10 punktów karnych.
Ponadto kierowca musi liczyć
się z tym, że w uzasadnionych
przypadkach może mu zostać
zatrzymane prawo jazdy. Natomiast w przypadku spowodowania wypadku drogowego, w którym są osoby ranne
lub zabite, mamy do czynienia
z przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna,
a sprawca otrzyma dodatkowo 10 punktów karnych.

Przejdziemy teraz do zdarzenia, w którym są osoby ranne
lub zabite. W takiej sytuacji
w pierwszej kolejności należy
wezwać odpowiednie służby
ratownicze i policję – wystarczy wybrać numer 112. Należy
pamiętać, że pojazdy uczestniczące w wypadku muszą
pozostać na swoich miejscach
w celu dokładniejszej oceny
przebiegu zdarzenia, gdyż
spowodowanie wypadku drogowego - z mocy prawa - kwalifikowane jest jako przestępstwo. Kategorycznie zabrania
się zatem wykonywania jakichkolwiek czynności, które
mogłyby utrudnić ustalenie
przebiegu zdarzenia drogowego, w tym przemieszczania
pojazdów oraz innych rzeczy,
które mogą być dowodami
w sprawie (np. obuwie, rzeczy
osobiste, urwane lusterko itd.).
Kolejnym krokiem powinno być oznakowanie miejsca

Oczywiście należy udzielić
pierwszej pomocy poszkodowanym. Aby zrobić to sprawnie trzeba ocenić stan ofiar
i zdecydować kto najbardziej
potrzebuje interwencji. Nie
każdy potrafi profesjonalnie
udzielić pomocy przedmedycznej, ale najważniejszym
jest, aby próbować, szczególnie w przypadku osób najciężej rannych. Zaznaczyć należy, że obowiązek udzielenia
pierwszej pomocy spoczywa
również na innych uczestnikach zdarzenia drogowego.
Wynika to nie tylko z przepisów ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym, ale również z Kodeksu Karnego, a za zlekceważenie tego obowiązku grozi
kara do 3 lat pozbawienia
wolności. Dodam ponadto,
że w sytuacji, kiedy jesteśmy
świadkami wypadku, również można pomóc - np. ustawiając swój pojazd w takiej
pozycji, aby osłaniał on po-

10 PUNKTÓW
KARNYCH

Notował: DJK

BEZPIECZNA JAZDA

NR 5 | LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

ZDANIEM
PRAWNIKA

SPRAWDŹ
SWOJĄ WIEDZĘ…
Czy pasażerowie podróżujący pojazdem wyposażonycm w poduszki
powietrzne są zwolnieni
z obowiązku zapinania
pasów bezpieczeństwa.

TAK

NIE

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W RAZIE WYPADKU LUB KOLIZJI DROGOWEJ

Odpowiedź: NIE
Zgodnie z art. 39 ust.1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2017r., poz. 128), kierujący pojazdem samochodowym oraz
osoby przewożone pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy
jedynie osób wymienionych w art. 39 ust. 2 w/w ustawy np.:
osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do
używania pasów bezpieczeństwa, kobiety o widocznej ciąży,
kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera, instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania itd.

Znak ten nakazuje
jechać z prędkością
minimalną wskazaną
na znaku, chyba że
warunki drogowe na to
nie pozwalają.

TAK

NIE

Odpowiedź: TAK
Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza, że kierujący, przy
zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie
mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę,
chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają
zmniejszenia prędkości.

Na tym skrzyżowaniu
kierujący pojazdem 1
ustępuje
pierwszeństwa
pojazdowi 3?

TAK

NIE

Odpowiedz: NIE
Rysunek przedstawia skrzyżowanie równorzędne, nie występują na nim żadne znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu.
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 ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Zatem to pojazd 3 jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 1.

7

Radzi radca prawny

JACEK
SZNAJDER

Niemal każdy kierowca narażony jest na to, że może stać
się uczestnikiem kolizji albo
wypadku. Niestety najczęściej bywa tak, że wypadki
i kolizje drogowe mają miejsce w najmniej odpowiednim
momencie, gdy się właśnie
bardzo spieszymy lub z jakiegoś powodu jesteśmy roztargnieni. W takich warunkach
często działamy nieracjonalnie, zapominając o należytym
zabezpieczeniu
własnych
interesów. Warto więc wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach nadzwyczajnych, by
nie popełnić błędów, które
mogą nas w konsekwencji
kosztować sporo nerwów i…
pieniędzy.

WYPADEK
CZY STŁUCZKA?
W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, czy ktoś
ucierpiał. Jeśli jakakolwiek
osoba została w wyniku zdarzenia drogowego ranna lub
zabita, wtedy zdarzenie takie
kwalifikuje się jako wypadek. Powinniśmy wówczas
włączyć światła awaryjne,
opuścić samochód i pod żadnym pozorem go nie przemieszczać z miejsca zdarzenia
(nawet jeśli zablokowaliśmy
drogę) aż do przyjazdu po-

licji, którą również mamy
obowiązek natychmiast wezwać. Musimy też niezwłocznie udzielić rannym pomocy
przedmedycznej oraz oznakować miejsce wypadku
poprzez umieszczenie w odpowiednim miejscu trójkąta
ostrzegawczego.
Obowiązek wezwania policji
ciąży na nas także wtedy, jeśli wezwana została karetka
pogotowia lub straż pożarna,
albo gdy jeden z kierowców
jest nietrzeźwy lub też nie
posiada dokumentów bądź
polisy ubezpieczenia OC samochodu.

SPISUJEMY
OŚWIADCZENIE
W wypadku zwykłej kolizji
(popularnie określanej jako
stłuczka), w której nikt nie
ucierpiał, mamy nieco większe pole manewru. W pierwszej kolejności powinniśmy,
o ile to możliwe przestawić
samochody na pobocze, aby
nie blokować ruchu innych
pojazdów. Co ważne, jeśli
tego nie zrobimy, narażamy
się na ukaranie mandatem
przez policję. Oczywiście, jeśli policja sama się pojawi na
miejscu zderzenia, bowiem
w przypadku niegroźnej
stłuczki, nie mamy – jako jej
uczestnicy – obowiązku jej
wzywania. Możemy sprawę załatwić poprzez spisanie oświadczeń kierowców
uczestniczących w kolizji.
Warto wozić ze sobą gotowy
szablon oświadczenia, jaki
można znaleźć w internecie.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż mamy pewność,
że w oświadczeniu zawarte
zostaną wszystkie niezbędne
elementy, takie jak:
• Dokładny opis miejsca zdarzenia (Np. ulica i nr domu,
skrzyżowanie).
•
Dane identyfikujące auta
(Numery rejestracyjne).

•
Dokładne dane kierowcy
(Imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy).
• Data, numer i organ wydający prawo jazdy.
• Numer polisy i nazwę ubezpieczyciela.
• Opis uszkodzeń samochodu
lub samochodów.
• Wskazanie w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie (Pamiętajmy jednak,
że wskazanie winnego nie
zawsze może być zgodne
ze stanem faktycznym.
Niekiedy nie wszystkie
okoliczności zdarzenia są
oczywiste, dlatego w razie
jakichkolwiek niejasności
lub wątpliwości warto jednak wezwać policję).
•
Szkic sytuacyjny, z zaznaczonymi pasami ruchu,
znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed
i po kolizji (Uwaga - niedokładny szkic może zostać
wykorzystany przez ubezpieczyciela jako dowód
stwierdzający, że osoba
wskazana jako „sprawca”
jednak nie jest winna).
Po zdarzeniu natychmiast
trzeba zawiadomić telefonicznie ubezpieczyciela (Wymagają tego niektóre firmy).
Warto też sporządzić zdjęcia
z miejsca kolizji oraz spisać
dane świadków (Pomoże
to w ewentualnym sporze
z ubezpieczycielem).
Wypełnienie tych zalecań
ułatwi nam uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

NA WĄTPLIWOŚCI…
POLICJA!
W przypadku, kiedy pomiędzy kierowcami uczestniczącymi w kolizji istnieje spór
co do winy za spowodowanie kolizji, powinniśmy niezwłocznie wezwać policję.
Dodatkowo, czas oczekiwania na przyjazd policji warto

wykorzystać na wykonanie,
chociażby przy użyciu własnego telefonu zdjęć miejsca
zdarzenia, w tym numerów
rejestracyjnych
samochodów. Często zdarza się, że
sprawca kolizji prosi „niewinnego” kierowcę, by ten
nie wzywał policji, bojąc się
ukarania go mandatem za
spowodowanie kolizji. Część
kierowców daje się do tego
przekonać i nie wzywa policji, ograniczając się do spisania stosownych oświadczeń.
Jest to jednak zachowanie
ryzykowne, zwłaszcza jeśli
szacunkowa szkoda w samochodzie jest wyższa niż kilkaset złotych. Nie są bowiem
rzadkością sytuacje, w których kierowca, choć podpisał
oświadczenie, gdzie początkowo przyjął na siebie winę
za zdarzenie, po kilku dniach
- po przemyśleniu sprawy
„na chłodno” – stwierdza, że
znajdował się w szoku albo
że podpisując oświadczenie
miał wyłączoną świadomość.
Taki kierowca przedstawia
wtedy przed sądem inną
wersję zdarzeń niż tę zawartą
w oświadczeniu, co może spowodować, że w najlepszym
wypadku na odszkodowanie
poczekamy znacznie dłużej
albo też nie otrzymamy go
wcale. Dlatego, jeżeli szkoda
jest większa niż przysłowiowe otarcie lakieru, a zarazem
jesteśmy przekonani że wina
za zdarzenie nie leży po naszej stronie, powinniśmy dla
świętego spokoju zadzwonić
po policję.
Autor prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego „VIS – LEGIS”
Jacek Sznajder w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35, e-mail: biuro@vis-legis.
pl, w ramach której działa zespół radców prawnych specjalizujących się w problematyce
odszkodowawczej.
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ATRAKCYJNA FORMA
EDUKACJI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU POZNAWALI UCZESTNICY DZIECIĘCEGO
ŚWIĘTOWANIA NA JASNEJ GÓRZE

Katowicki WORD udostępnił także scenę, na której występowali goście części artystycznej jasnogórskiego „Gardenparty u Królowej”.

Symulator jazdy samochodem zapewniał młodym ludziom niezapomnianą możliwość sprawdzenia
się w roli kierowcy. Była to spora dawka wiedzy, wiele emocji i dużo dobrej zabawy.

1 czerwca na Jasnej Górze
był wspaniałym momentem spotkania tysięcy młodych pielgrzymów, którzy
uczestnicząc we mszy św. i
niezapomnianej Audiencji
u Królowej Polski włączyli się w obchody jubileuszu
300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Po nabożeństwie przyszedł czas na
bogaty program artystyczny
„Gardenparty u Królowej”
animowany przez redakcje
katolickich mediów dla dzieci. Państwowa Straż Pożarna oraz katowicki WORD
również przygotowali dla

najmłodszych wiele atrakcji
umilających czas spędzony
na radosnym świętowaniu.
– Przychodząc do Matki
dzieci nie tylko doświadczają miłości. Powinny także
uczyć się rzeczy ważnych
w życiu. Należą do nich
umiejętności
bezpiecznego zachowania się w ruchu
drogowym. A wiedza zdobywana podczas zabawy
jest doskonale przyswajana
przez najmłodszych. Stąd
obok modlitwy postawiliśmy na atrakcyjną formę
edukacji – mówi o. Mariusz
Tabulski, współorganizator
przedsięwzięcia.
DJK

Wielu amatorów mocnych wrażeń pragnęło poznać skutki wypadku drogowego połączonego
z dachowaniem samochodu. Oczywiście w kontrolowanych warunkach.

Sponsorzy wspierający jasnogórskie spotkanie dzieci i młodzieży zadbali o słodkie upominki, które również przyczyniły się do radosnego świętowania.

