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Treść: 

Uwaga! Początek roku szkolnego: „W takich miejscach nigdy nie należy przecho-
dzić na drugą stronę jezdni!“ 

Z początkiem nowego roku szkolnego należy znowu zwrócić szczególną uwagę na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. Przede wszystkim w pobliżu szkół, przedszkoli i obiek-
tów sportowych  kierowcy powinni zredukować prędkość jazdy i być przygotowani na 
gwałtowne hamowanie. Wielu uczniów z początkiem nowego roku szkolnego musi się 
przyzwyczaić do pokonywania drogi do szkoły i niekiedy dokonują tego po raz pierwszy 
bez pomocy osób dorosłych, stwierdzają eksperci z zakresu wypadków drogowych 
DEKRA.  

 

Ostrożnie w upalne dni: krem chroniący przed poparzeniami słonecznymi uszka-
dza lakier samochodowy 

Nacierając się w upalne dni kremem przeciwsłonecznym w pobliżu samochodu należy 
pamiętać, aby przypadkiem nie przedostał się on na lakier samochodowy. Z powodu 
wpływu wysokich temperatur lakier staje się wrażliwy na substancje biologiczne i che-
miczne. „Jeśli na lakier zaparkowanego w pełnym słońcu samochodu dostanie się krem 
przeciwsłoneczny, wtedy mogą się na nim utworzyć matowe, jasne plamy. W niektórych 
przypadkach mogą one nawet napęcznieć i się złuszczyć“ ostrzega Anton Schmidt, eks-
pert z zakresu lakierów w DEKRA. 

 

Poruszanie się samochodem w górach: bezpieczny podjazd pod górę, bezpieczny 
zjazd 

Jadąc w czasie urlopu samochodem w góry nie należy się tylko cieszyć z odludnych gór-
skich dróg i atrakcyjnych widoków, ale przygotować się na szczególne wyzwania dla kie-
rowcy i pojazdu. Dla wszystkich, którzy na co dzień nie poruszają się w terenie górskim 
Stefanie Ritter, ekspertka z zakresu badania wypadków drogowych, przygotowała zesta-
wienie ważnych wskazówek. 

Pozostałe tematy: 

Gdy na autostradzie tworzy się zator: bezpieczna jazda w korkach 

W przypadku podróży zagranicznych należy zabierać ze sobą zieloną kartę ubezpiecze-
nia 
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W przypadku złej widoczności przy krawędzi jezdni nigdy nie należy przechodzić 

na drugą stronę!  

Uwaga! Początek roku szkolnego  

„W takich miejscach nigdy nie należy przechodzić na drugą stronę 
jezdni” 

Z początkiem nowego roku szkolnego należy znowu zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. Przede wszystkim w pobliżu szkół, przedszkoli i obiektów sportowych kierowcy 

powinni zredukować prędkość jazdy i być przygotowani na gwałtowne hamowanie. Wielu uczniów z 

początkiem nowego roku szkolnego musi się przyzwyczaić do pokonywania drogi do szkoły i niekiedy 

dokonują tego po raz pierwszy bez pomocy osób dorosłych, stwierdzają eksperci z zakresu wypadków 

drogowych DEKRA. Szczególną ostrożność należy zachować w porze występowania największej 

liczby wypadków, od godziny 7 do godziny 8 oraz od godziny 12 do godziny 20. 

Także rodzice, nauczyciele i wychowawcy mogą przyczynić się do bezpiecznego dojścia dzieci do 

szkoły i powrotu ze szkoły do domu. „Należy ćwiczyć z dziećmi przechodzenie przez jezdnię“, zaleca 

Andreas Schäuble, ekspert z zakresu badania wypadków w DEKRA. W takiej sytuacji dzieci jako piesi 

najczęściej popełniają błędy (88%), co wynika z urzędowych  statystyk. Szczególnie często dochodzi 

do wypadków, gdy dzieci przekraczają jezdnię nie zważając na poruszające się pojazdy.  

Eksperci zalecają, by drogę do szkoły zaplanować w taki sposób, aby dzieci musiały przechodzić 

przez jezdnię jak najrzadziej i aby trasa przebiegała najlepiej w obszarze, gdzie obowiązuje ograni-

czenie prędkości do 30 km/h. Ponadto, jeśli jest to możliwe, dzieci powinny przechodzić przez jezdnię 

tylko w zabezpieczonych miejscach, takich jak na przykład przejścia dla pieszych albo sygnalizacja 

świetlna. „Niewielkie nadłożenie drogi oznacza często znaczny wzrost bezpieczeństwa“, stwierdza 

Andreas Schäuble. Rozsądnie jest także dowiedzieć się, czy wyznaczono specjalne trasy przewi-

dziane dla bezpiecznego poruszania się uczniów. Wiele gmin [w Niemczech] wytycza trasy, którymi 

dzieci w możliwie bezpieczny sposób mogą dotrzeć do szkoły.   

Zaleca się ćwiczyć prawidłowe zachowania na drodze tak często, aby stały się dla dziecka nawykiem: 

najpierw stoimy na chodniku przy krawędzi jezdni, spoglądamy w lewo, w prawo, w lewo, wyciągamy 

rękę na wysokość ramion i sygnalizujemy zamiar przejścia przez jezdnię, nawiązując przy tym kontakt 

wzrokowy z kierowcą. Dopiero, gdy kierowca się zatrzyma, albo jezdnia jest wolna można przejść na 

drugą stronę Bardzo niebezpieczną sytuacją jest nagłe wtargnięcie na jezdnię zza przeszkody, jak na 
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przykład zza zaparkowanych samochodów, znaków albo krzaków. W takich sytuacjach należy pamię-

tać przesłanie: „w takich miejscach nigdy nie należy przechodzić na drugą stronę jezdni!“                      

DEKRA Info 

Voraussetzung.“  (DEKRA Info) 

 

 

 

 

 

Krem przeciwsłoneczny na lakierze samochodowym: matowe, jasne plamy 

Ostrożnie w gorące dni 

Krem przeciwsłoneczny uszkadza lakier samochodowy 

Nacierając się w upalne dni kremem przeciwsłonecznym w pobliżu samochodu należy pamiętać, aby 

przypadkiem nie przedostał się on na lakier samochodowy. Z powodu wpływu wysokich temperatur 

lakier staje się wrażliwy na substancje biologiczne i chemiczne. „Jeśli na lakier zaparkowanego w 

pełnym słońcu samochodu dostanie się krem przeciwsłoneczny, wtedy mogą się na nim utworzyć 

matowe, jasne plamy. W niektórych przypadkach mogą one nawet napęcznieć i się złuszczyć“, 

ostrzega Anton Schmidt, ekspert z zakresu lakierów w DEKRA. W takich przypadkach uszkodzeń nie 

uda się już naprawić poprzez polerowanie, więc konieczne jest zeszlifowanie, a następnie wypolero-

wanie powierzchni. Dlatego wszelkie zanieczyszczenia należy od razu usunąć chusteczką higie-

niczną.  

Okazuje się, że nie tylko krem przeciwsłoneczny szkodzi lakierowi w przypadku wystawienia go na 

wpływ wysokich temperatur. To samo dotyczy żelu do włosów, ptasich odchodów, biodiesla oraz tak 

lubianych przez dzieci kredek świecowych. Lakiery samochodowe są wrażliwe na zawarte w nich 

agresywne kwasy i roztwory, gdy lakier nagrzeje się do temperatury 50 - 60 stopni Celsjusza albo 

wyższej – a więc do temperatury, która w upalne dni w pełnej ekspozycji jest łatwo osiągalna.  

Szczególną ostrożność powinni wykazać posiadacze pojazdów z lakierem o ciemnej barwie, albo la-

kierów metalizowanych. Ponieważ takie lakiery odbijają mniej promieni słonecznych niż lakiery jasne, 

temperatury mogą wzrosnąć do 80 stopni. Wraz z rosnącą temperaturą lakieru wielokrotnie wzrasta 

jego podatność na uszkodzenia i reakcje chemiczne w samym lakierze. 

Rzeczoznawca zaleca, aby możliwie szybko usuwać powstałe na lakierze samochodowym zabrudze-

nia, szczególnie w gorące dni. Oprócz kremów przeciwsłonecznych dotyczy to także ptasich odcho-

dów oraz rozlanego podczas tankowania paliwa, przede wszystkim wtedy, gdy zawiera większą         

zawartość biodiesla. „Zanieczyszczenia należy usuwać możliwie szybko, ponieważ wszystko to, 

czego nie ma na lakierze nie może go także uszkodzić.“ Zresztą trudno jest zabezpieczyć lakier przed 

wpływem wymienionych substancji. Jedną z możliwości jest przeprowadzane dwa razy w roku profe-

sjonalne zabezpieczenie lakieru. Działa ono wprawdzie tylko przez pewien czas, pozwala jednak ogra-

niczyć powstawanie uszkodzeń.  DEKRA Info 
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W górach: Zjazd na takim samym biegu jak podjazd pod wzniesienie 

 

Poruszanie się samochodem w górach 

Bezpieczny podjazd pod górę, bezpieczny zjazd 

Jadąc samochodem w czasie urlopu w góry nie należy się tylko cieszyć z odludnych górskich dróg i 

atrakcyjnych widoków, ale przygotować się na szczególne wyzwania dla kierowcy i pojazdu. Dla 

wszystkich, którzy na co dzień nie poruszają się w terenie górskim Stefanie Ritter, ekspertka z zakresu 

badania wypadków drogowych, przygotowała zestawienie ważnych wskazówek. 

Należy ćwiczyć podjeżdżanie pod wzniesienia i wcześniej się dowiedzieć, czy planowana trasa jest 

przejezdna. Należy wziąć ze sobą drukowane mapy drogowe, ponieważ GPS i nawigacje nie wszę-

dzie działają. Latem górskie drogi mogą być zablokowane przez osuwiska ziemi, natomiast zimą – 

zablokowane przez śnieg. Należy zwrócić uwagę, aby   zbiornik paliwa był odpowiednio zatankowany. 

W regionach górskich jest mniej stacji benzynowych i rzadko znajdują się na większej wysokości. Dla 

bezpieczeństwa, w zimnych miesiącach należy posiadać w pojeździe łańcuchy przeciwśniegowe. 

Podczas podjeżdżania pod wzniesienie zaleca się stosowanie niskiego biegu, aby podczas dodawa-

nia gazu samochód od razu przyspieszył. Podczas zjeżdżania należy zasadniczo stosować taki sam 

bieg jak podczas podjazdu. Należy przełączyć automatyczną skrzynię biegów w tryb manualny. Nie 

należy zapomnieć, że droga hamowania podczas zjazdu jest dłuższa niż na płaskiej powierzchni. 

Przed wykonaniem manewru wyprzedzania wolniejszego pojazdu należy uwzględnić, że droga wy-

przedzania pod górę ulega wydłużeniu. Jeśli jedziecie Państwo raczej wolno i za Państwem utworzyła 

się już kolumna pojazdów, wtedy należy się w odpowiednim miejscu zatrzymać i przepuścić pojazdy. 

„W górach należy poruszać się w sposób szczególnie przewidujący", zaleca Stefanie Ritter. „Za naj-

bliższym zakrętem mogą pojawić się samochody, autobusy, albo rowerzyści, albo nawet krowy czy 

też odłamki skalne." W Niemczech, przed ciasnymi zakrętami o złej widoczności, w celu ostrzeżenia 

innych uczestników ruchu drogowego jest dozwolone używanie sygnału dźwiękowego. W innych kra-

jach obowiązują często inne regulacje. Dotyczy to także omijania na wąskich drogach: czy musi ustą-

pić pojazd wjeżdżający pod wzniesienie, czy też zjeżdżający na dół jest zależne od przepisów  obo-

wiązujących w danym kraju. „Najlepiej", stwierdza Stefanie Ritter, „jest w takim przypadku zachować 

zdrowy rozsądek i nie domagać się od innych uczestników ruchu drogowego przestrzegania przepi-

sów." DEKRA Info 
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W korku należy unikać niepotrzebnej zmiany prędkości i zmiany pasa ruchu 

Gdy na autostradzie tworzy się zator 

Bezpieczna jazda w korkach 

Jest wiele wskazówek, które mogą pomóc w ograniczeniu liczby niechcianych postojów na autostra-

dach. Na przykład przed wyruszeniem w podróż należy sprawdzić sytuację drogową na obranej trasie, 

włączyć radio kierowców, wyruszać na urlop w dniach o mniejszym natężeniu ruchu, sprawdzić ob-

jazdy miejsc, gdzie często występują korki, albo pozwolić się pokierować przez system nawigacji – 

czy to pomoże, okaże się dopiero później. Dla tych wszystkich, którym także teraz nie zostanie          

oszczędzone zbiorowe wpatrywanie się w tylne światła pojazdów na autostradzie, eksperci z zakresu 

badania wypadków drogowych z DEKRA zebrali kilka wskazówek, aby uniknęli korków i najpiękniejsze 

dni w roku nie stały się dla nich koszmarem. 

• W niektórych przypadkach zator drogowy może trwać kilka godzin. Na wypadek takiej sytuacji 
należy zabrać ze sobą wystarczającą ilość napojów oraz prowiantu i odpowiednio wcześnie 
należy zatankować samochód. 

• W przypadku dużego zagęszczenia ruchu należy jechać w sposób przewidujący i unikać gwał-
townego hamowania. Należy zachowywać bezpieczny odstęp i zrezygnować z niepotrzebnej 
zmiany prędkości jazdy oraz ze zmiany pasa, co przyczynia się do powstawania niepotrzeb-
nego niepokoju.  

• W razie dużego zagęszczenia ruchu należy dobrze obserwować pojazdy znajdujące się z tyłu. 
Jeśli pojazdy poruszające się z przodu gwałtownie przyhamują albo się zatrzymają, wtedy 
należy włączyć światła awaryjne. Kierujący pojazdami poruszającymi się z tyłu zostaną w ten 
sposób ostrzeżeni o niebezpiecznym miejscu i mogą odpowiednio wcześnie wyhamować. 
Dzięki temu spada zagrożenie zaistnienia wypadku spowodowanego przez najechanie na tył 
pojazdu. 

• W przypadku ruchu kolumnowego wzrost bezpieczeństwa zapewnia jazda naprzemienna. 
Kierowca widzi dużo dalej światła stopu i może szybciej zareagować, gdy daleko z przodu 
pojazdy zahamują. 

• Należy pozostawić wolną drogę ratunkową. Pojazdy na prawym pasie trzymają się prawej 
krawędzi jezdni, a znajdujące się na lewym pasie – zawsze lewej krawędzi. Na autostradach 
z trzema i większą liczbą pasów należy pozostawić drogę między skrajnym lewym pasem i 
pasem obok, a więc między „najszybszym“ i „drugim najszybszym“ pasem. Jeśli musicie Pań-
stwo opuścić pojazd, wtedy wcześniej należy założyć kamizelkę ratunkową. Należy uważać 
przy tym na inne pojazdy, na przykład na przejeżdżające motocykle. DEKRA Info 
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W przypadku podróży zagranicznych należy zabierać ze sobą zieloną kartę ubez-

pieczenia 

Nawet jeśli zielona karta ubezpieczenia w wielu krajach nie jest już wymagana, kierowcy samochodów 

wyruszając zagranicę  powinni w każdym przypadku zabrać ze sobą dowód zawartego ubezpieczenia, 

zalecają rzeczoznawcy z DEKRA. Karta służy jako dowód ważnego ubezpieczenia od odpowiedzial-

ności cywilnej i w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego może znacznie ułatwić likwidację 

szkody. Można ją bezpłatnie uzyskać u swojego ubezpieczyciela. Z reguły jest ważna przez wiele lat. 

Szczególnie w krajach Europy Wschodniej i na Bałkanach karta jest jeszcze wciąż wymagana, przede 

wszystkim w Albanii, Bośni - Hercegowinie, Serbii i w Turcji. U ubezpieczyciela można również bez-

płatnie uzyskać Europejski raport zdarzenia drogowego z objaśnieniami w różnych językach, który w 

razie wypadku jest bardzo pomocny, także w kraju. DEKRA Info 
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