
DEKRA Info 

Serwis dla redakcji prasowych  

 

www.dekra.de/dekrainfo 

Wydawca: 
DEKRA e.V. 
Konzernkommunikation 
Handwerkstraße 15 
70565 Stuttgart 
Niemcy 

 
 

 

Datum Stuttgart, im April 2019 

Kontakt Tilman Vögele-Ebering 

Telefon direkt +49.7 11.78 61-21 22 

Fax direkt +49.7 11.78 61-27 00 Nachdruck honorarfrei. 

E-Mail tilman.voegele-ebering@dekra.com   Urhebervermerk und 

Internet www.dekra.de   Belegexemplar erbeten. 

 

Kwiecień 2019 

 

Treść: 

 

Szybka pomoc w razie wystąpienia wypadku drogowego: z kartą ratowniczą podróż 
jest bezpieczniejsza 

W nowoczesnych samochodach coraz częściej mają zastosowanie wysoko wytrzymałe 
tworzywa, poduszki powietrzne oraz inne technologie. „To, co zwykle zwiększa bezpie-
czeństwo, w razie poważnego wypadku może utrudnić udzielenie szybkiej pomocy przez 
służby ratownicze“, wyjaśnia Andreas Schäuble, ekspert DEKRA z zakresu badania wy-
padków. Pomocne okazuje się umieszczenie za przysłoną przeciwsłoneczną po stronie 
kierowcy karty ratowniczej pojazdu. 

 

Każdego roku 80.000 rowerzystów jest uczestnikami wypadków: na rowerze nie 
należy poruszać się bez kasku 

Założyć kask, skontrolować rower i jeździć ostrożnie – tak brzmią zdaniem ekspertów 
DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych najważniejsze zasady bezpieczeństwa 
dla rowerzystów w okresie sezonu rowerowego. Każdego roku około 80.000 rowerzystów 
odnosi obrażenia w wyniku zdarzeń, do których dochodzi w ruchu drogowym. W roku 
2018 znacznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. 

 

Pozostałe tematy: 

Jazda z przyczepą: zawsze należy poruszać się trochę ostrożniej  

Materiały pierwszej pomocy: przeprowadzanie corocznej kontroli 

Lista kontrolna: otwarcie sezonu motocyklowego 
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Karta ratownicza za przysłoną przeciwsłoneczną: szybka pomoc w razie wypadku 

Szybka pomoc w razie wypadku drogowego 

Bezpieczniejsze podróżowanie z kartą ratowniczą 

W nowoczesnych samochodach coraz częściej mają zastosowanie wysoko wytrzymałe 
tworzywa, poduszki powietrzne oraz inne technologie. „To, co zwykle zwiększa bezpie-
czeństwo, w razie poważnego wypadku może utrudnić udzielenie szybkiej pomocy przez 
służby ratownicze“, wyjaśnia Andreas Schäuble, ekspert DEKRA z zakresu badania wy-
padków. Dlatego dla służb ratunkowych ważne jest posiadanie wiedzy, w jakim miejscu 
karoserii można przyłożyć podnośnik albo nożyce, albo jakie kroki bezpieczeństwa są 
konieczne, aby po fakcie nie wyzwolić poduszek bezpieczeństwa. Istotne jest także, w 
jakim miejscu znajdują się zbiornik paliwa, akumulator albo elementy, gdzie płynie prąd 
o wysokim napięciu.  

Służby ratownicze znajdą potrzebne informacje na karcie ratowniczej. Tutaj dla każdego 

typu pojazdu jest w prosty sposób przedstawione położenie poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych. Aby w krytycznej sytuacji nie tracić cennego czasu, na obszarze całej 

Europy uzgodniono, aby kartę ratowniczą umieszczać za przysłoną przeciwsłoneczną po 

stronie kierowcy. Dodatkowa nalepka na szybie czołowej daje służbom ratowniczym in-

formację o występowaniu karty i tym samym przyczynia się do przyspieszenia akcji ra-

tunkowej.  

W taki sposób przyspieszycie Państwo akcję ratowniczą w razie wypadku: 

• Należy wydrukować w kolorze odpowiednią dla Państwa pojazdu kartę ratowniczą, 

aby problematyczne strefy były wyraźnie widoczne. Pod adresem www.dekra.de są 

dostępne do pobrania karty ratownicze dla różnych producentów.   

• Należy sprawdzić przy wykorzystaniu oznaczenia typu i konturów, czy wydruko-

wana karta ratownicza jest właściwa dla Państwa pojazdu. (Zawsze jest prezento-

wane potencjalnie maksymalne wyposażenie pojazdu w poduszki powietrzne.) 

• Służby ratownicze w różnych krajach zostały poinformowane, że karta ratownicza 

może być umieszczana tylko za przysłoną przeciwsłoneczną po stronie kierowcy. 

Kartę należy złożyć zadrukowaną stroną do środka, aby uniknąć wyblaknięcia wy-

druku.  

Zdjęcie: DEKRA 
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Nalepkę „W pojeździe znajduje się karta ratownicza“ należy umieścić przy lewej górnej 

lub dolnej krawędzi szyby czołowej. Można ją bezpłatnie uzyskać na stronie              

www.dekra.de.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

Rowerzyści: większe niebezpieczeństwo dla starszych rowerzystów 

W roku 2018 znacznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów 

Na rowerze nie należy jeździć bez założonego kasku 

Założyć kask, skontrolować rower i jeździć ostrożnie – tak brzmią zdaniem ekspertów 
DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych najważniejsze zasady bezpieczeństwa 
dla rowerzystów w czasie trwania sezonu rowerowego. Każdego roku około 80.000         
rowerzystów odnosi obrażenia w wyniku zdarzeń, do których dochodzi w ruchu drogo-
wym. Tylko od stycznia do listopada 2018 roku według aktualnych urzędowych statystyk 
zginęło o 50 rowerzystów więcej niż w roku 2017, co oznacza wzrost o 13,6%. Eksperci 
zalecają aby od zaraz rowerzyści poruszali się na jednośladach z założonymi kaskami 
ochronnymi, aby w razie upadku albo wypadku byli skuteczniej chronieni. 

 „W przypadku założonego kasku, w razie wystąpienia wypadku z reguły znacznemu 

zmniejszeniu ulega ciężar odniesionych obrażeń głowy“, stwierdza Stefanie Ritter,        

ekspertka DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych. Dotyczy to szczególnie    

starszych osób, w przypadku których niebezpieczeństwo utraty życia podczas poruszania 

się rowerem jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku osób młodych. W roku 2017 na 

grupę wiekową powyżej 65 roku życia przypadało około 59% ofiar śmiertelnych wśród 

rowerzystów. Ale także rodzice powinni się zatroszczyć o to, aby dzieci nigdy nie wsiadały 

na rower bez założonego kasku na głowie i aby sami swoim postępowaniem dawali dobry 

przykład.  

Największe zagrożenia dla rowerzystów czają się wszędzie tam, gdzie dochodzi do      

kontaktu z samochodami. W trzech na cztery przypadki do kolizji dochodzi z samocho-

dem osobowym i prawie tak samo często głównym sprawcą wypadku jest kierujący        

samochodem z uwagi na zbyt dużą prędkość jazdy albo zbyt mały odstęp bezpieczeń-

stwa. Rowerzyści postąpią rozsądnie dostosowując swój sposób poruszania się do   

ewentualnych błędów popełnianych przez kierujących samochodami i tym samym, jeśli 

jest to tylko możliwe, schodząc z drogi samochodom w tym nierównym pojedynku. A więc 

należy korzystać z tras dla rowerów, unikać dróg o dużym natężeniu ruchu, preferować 

bezpieczne przejazdy, a na skrzyżowaniach zachować szczególną ostrożność. Kierowcy 

samochodów powinni natomiast zwracać większą uwagę na rowerzystów i w codziennym 

ruchu traktować ich na drodze z należnym szacunkiem.  
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Także po stronie rowerzystów istnieje potencjał, który można jeszcze zoptymalizować. 

Wciąż jeszcze dochodzi do wypadków, ponieważ poruszają się oni ze zbyt dużą prędko-

ścią, nie przestrzegają pierwszeństwa przejazdu, nie zatrzymują się przed emitowanym 

na sygnalizatorze czerwonym światłem, w nieostrożny sposób włączają się z dróg dla 

rowerów na jezdnię, nie korzystają z istniejących dróg dla rowerów, albo podczas wyko-

nywania manewru skrętu nie zwracają uwagi na pojazdy poruszające się po drodze.      

Konieczne jest także, aby podczas wyprzedzania pieszych albo innych rowerzystów      

odpowiednio wcześnie dać sygnał dzwonkiem i zachować odpowiedni odstęp bezpie-

czeństwa.  

    DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załadowana przyczepa oznacza wyraźnie dłuższą drogę hamowania  

Jazda z przyczepą 

Zawsze należy poruszać się trochę ostrożniej  

Gdy w domu i w ogrodzie jest dużo do zrobienia małe przyczepy są bardzo przydatne do 

przewozu różnego rodzaju towarów. Rzeczoznawcy z DEKRA przekazują ważne       

wskazówki, na  co należy zwrócić uwagę podczas przewozu towarów na przyczepkach.  

Należy skontrolować sprzęg holowniczy. Należy się upewnić, że głowica sprzęgu     

holowniczego jest właściwie połączona z pojazdem. Wiele nowoczesnych przyczep jest 

wyposażonych w wizualną kontrolkę. Po przyłączeniu przewodu elektrycznego należy 

także sprawdzić, czy działają kierunkowskazy, światła stopu oraz światło wsteczne.       

Ponadto ciśnienie powietrza w oponach powinno być odpowiednie dla przewidywanego 

obciążenia przyczepy.   

Dłuższa droga hamowania. Należy pamiętać o tym, że w przypadku ciągnięcia załado-

wanej przyczepy znacznie wydłuża się droga hamowania. Do pełnego wyhamowania    

pojazdu z prędkości 80 km/h potrzeba 46 zamiast 31 metrów; to prawie o połowę więcej. 

Dlatego poruszając się z przyczepą należy jechać trochę ostrożniej zachowując odpo-

wiedni odstęp. Jeśli zestaw się rozhuśta, wtedy natychmiast należy zdjąć nogę z gazu i 

Zdjęcie: DEKRA 
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honorarium. 
Uprasza się o podanie informacji o prawach autor-
skich. 
 
Informacja dla redakcji prasowych:  
Motyw można uzyskać w Dziale Prasowym 
DEKRA pod numerem telefonu: +49.711.7861-
2122. 
 

 



 
 

 

DEKRA Info  04.2019 
 

5

 

ostrożnie przyhamować. W przypadku poruszania się z przyczepą zasadniczo obowią-

zuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.  

Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia. Aby w trasie uniknąć przykrych      

niespodzianek, oprócz maksymalnej ładowności przyczepy należy także uwzględniać   

dopuszczalną masę przyczepy ciągnika. Powszechnie występujące przyczepy 750 kg 

najczęściej posiadają  ładowność około 600 kg. Jeśli przyczepa zostanie przeładowana, 

wtedy szybciej wypada z toru jazdy i łatwiej wpada w poślizg. Także maksymalna masa 

sprzęgu holowniczego nie może być zbyt wysoka. Należy pamiętać o tym, aby główny 

ciężar ładunku znajdował się bezpośrednio nad osią przyczepy, ponieważ przy zbyt du-

żym odciążenie tylnej osi samochodu osobowego negatywnie wpływa to na stabilność 

jazdy.  

Należy zabezpieczyć ładunek przed ześlizgnięciem. Ładunek należy zabezpieczyć 

pasami i matami przeciwpoślizgowymi, ciężki ładunek należy umieścić - jeśli jest to tylko 

możliwe - jak najniżej i rozłożyć go równomiernie. W przypadku lżejszych ładunków,        

takich jak liście albo gałązki siatki zabezpieczające zapobiegną gubieniu ładunku          

podczas jazdy.    

 DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pierwszej pomocy: przeprowadzanie corocznej kontroli 

Rzeczoznawcy z DEKRA zalecają, aby co roku sprawdzać i zastępować nowymi znajdu-

jące się w samochodzie materiały pierwszej pomocy, które już straciły swą ważność. 

Przede wszystkim w przypadku bandaży, plastrów i kompresów nie można zagwaranto-

wać, że po upływie daty ważności są nadal sterylne. Znajdujące się w samochodzie      

materiały opatrunkowe są z reguły narażone na działanie wysokich temperatur oraz       

dużych różnic wilgotności i z tego powodu muszą być regularnie aktualizowane, przypo-

minają rzeczoznawcy. Wszystkie apteczki posiadają ponadto datę ważności. Podczas 

przeprowadzania badań okresowych pojazdu brakujące, niekompletne albo przetermino-

wane materiały pierwszej pomocy są oceniane jako drobna usterka, która jest                    

zapisywana w raporcie z przeprowadzonego badania. Podczas dokonywania zakupu    

nowych materiałów pierwszej pomocy należy zwrócić uwagę na to, aby spełniały one 

warunki normy DIN 13164.   DEKRA Info 
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Lista kontrolna: otwarcie sezonu motocyklowego 

Aby początek nowego sezonu motocyklowego był udany rzeczoznawcy DEKRA specja-

lizujący się w tematyce motocyklowej sporządzili zestawienie w formie listy kontrolnej, 

które może być pomocne podczas przeprowadzania badania technicznego jednośladu. 

Przeprowadzenie kontroli zaleca się przede wszystkim wtedy, gdy motocykl ma za sobą 

dłuższą przerwę zimową. Lista kontrolna obejmuje różne elementy konstrukcyjne           

motocykla od ogumienia, silnika i skrzyni biegów poprzez resory i amortyzatory aż do 

układu kierowniczego, hamulców i przeniesienia napędu. Nie zapomniano także o takich 

aspektach jak urządzenia elektryczne, lusterka wsteczne, podnóżki, tablice rejestracyjne 

i zmiany techniczne. Badane punkty uzupełniono w niektórych przypadkach o dodatkowe 

wskazówki: na co na przykład należy zwrócić uwagę podczas napełniania płynu hamul-

cowego. Lista kontrolna jest dostępna do pobrania pod adresem:                                   

www.dekra.de/de/tipps-fuer-biker.  DEKRA Info 
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