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Zagrożenia dla rowerzystów w bardziej zaawansowanym wieku: co druga ofiara 
śmiertelna to senior 

Coraz więcej ludzi wykorzystuje rower dla celów codziennej mobilności i rekreacji w 
czasie wolnym. Seniorzy są narażeni na szczególnie duże niebezpieczeństwo, 
ostrzegają eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA. Pokazują to 
najnowsze dane z niemieckiego Urzędu Statystycznego za okres od stycznia do maja 
2019 roku: więcej niż co druga ofiara śmiertelna miała ponad 65 lat. 

 

Ostrożnie, krawężnik! Uszkodzenia opon pozostawiają trwałe ślady 

Do powstania uszkodzenia opony niekiedy wystarczy tylko ułamek sekundy. Krótka 
dekoncentracja podczas jazdy samochodem i już przednia prawa opona uderza w 
krawężnik. Także gwałtowne uderzenie oponą o krawędź krawężnika podczas par-
kowania może doprowadzić do uszkodzeń niosących za sobą długofalowe konse-
kwencje, ostrzegają rzeczoznawcy DEKRA z zakresu badania ogumienia.  

 

Pozostałe tematy: 

Baterie litowe: konieczność prawidłowego segregowania śmieci 

Dzieci poruszające się na rowerach: niebezpieczny wrzesień  

  



 
 

 

DEKRA Info  wrzesień 2019 
 

2

 

• ) 

•  

 

 

 

 

Niebezpieczny zjazd: w takich miejscach należy jeździć powoli 

Zagrożeni rowerzyści w zaawansowanym wieku 

Co druga ofiara śmiertelna to senior 

Coraz więcej ludzi wykorzystuje rower dla celów codziennej mobilności i rekreacji w 

czasie wolnym. Seniorzy są narażeni na szczególnie duże niebezpieczeństwo, 

ostrzegają eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA. Pokazują to 

najnowsze dane z niemieckiego Urzędu Statystycznego za okres od stycznia do maja 

2019 roku: około 72 procent ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów to osoby w wieku 

55 lat albo starsze, więcej niż co druga ofiara śmiertelna (54,4 procent) miała ponad  

65 lat. Udział rowerzystów w zaawansowanym wieku wzrósł także w grupie ofiar 

śmiertelnych, jak również wśród osób ciężko oraz lekko rannych  

Także w innych grupach wiekowych daje się zauważyć wzrost liczby osób poruszających 

się na rowerach. Od stycznia do maja 2019 roku o 11,3 procent wzrosła liczba ofiar śmier-

telnych wśród rowerzystów. Największy wzrost zaobserwowano w grupie wiekowej od 45 

do 55 lat, gdzie wzrost ten wyniósł  plus 50 procent. Także większa liczba rowerów o 

napędzie elektrycznym ma swoją cenę: już co dziesiąta ofiara poruszała się rowerem 

wyposażonym w elektryczny silnik, przed rokiem było to jeszcze 7,7 procent.   

Te wyniki powinny stać się dla rowerzystów zachętą do ostrożniejszej jazdy i do zakłada-

nia kasku ochronnego, stwierdzają eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z 

DEKRA. „Tak, jak regułą jest kask ochronny zakładany dzieciom poruszającym się na 

rowerach, podobnie dorośli, a przede wszystkim osoby starsze w żadnym razie nie po-

winny wyruszać w drogę na rowerze bez założenia kasku ochronnego“, zaleca Stefanie 

Ritter, ekspertka z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. „Wiele ofiar śmier-

telnych mogłoby pozostać przy życiu, gdyby miały założony na głowie kask ochronny. 

Osoby poruszające się na rowerach wyposażonych w silnik elektryczny powinny także 

uwzględnić fakt, że większa prędkość ich roweru jest często nieprawidłowo oceniana 

przez kierujących samochodami.“  

Do najczęściej popełnianych błędów podczas jazdy rowerem należy nieprawidłowe ko-

rzystanie z drogi, na przykład poruszanie się po niewłaściwej jezdni, pod prąd albo po 

drogach przeznaczonych dla ruchu pieszego. Także podczas wykonywania manewru 

skrętu, podczas włączania się do ruchu albo dojeżdżania do drogi często dochodzi do 

niebezpiecznych sytuacji. Do innych przyczyn powstawania wypadków należą według 
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statystyki: nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, zbyt 

mały odstęp od poprzedzającego pojazdu i alkohol. Pocieszająca wiadomość: w pierw-

szym półroczu 2019 roku rowerzyści poruszający się w Niemczech popełnili znacznie 

mniejszą liczbę błędów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (minus 9,8 procent).

 DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga na krawężniki: struktura opony może ulec uszkodzeniu 

Ostrożnie, krawężnik! 

Uszkodzenia opon pozostawiają trwałe ślady 

Do powstania uszkodzenia opony niekiedy wystarczy tylko ułamek sekundy. Krótka 

dekoncentracja podczas jazdy samochodem i już przednia prawa opona uderza w 

krawężnik. Także gwałtowne uderzenie oponą o kant krawężnika podczas parkowa-

nia może doprowadzić do uszkodzeń niosących za sobą długofalowe konsekwencje, 

ostrzegają rzeczoznawcy DEKRA z zakresu badania ogumienia. W zależności od 

sytuacji uszkodzeniu może ulec bok opony albo struktura nośna opony, karkas.  

Nawet, jeśli w kwestii właściwości jezdnych pojazdu wkrótce po zdarzeniu nie zaobser-

wujemy żadnej zmiany, nie należy takich sytuacji bagatelizować, ostrzega DEKRA. Nie-

bezpieczeństwo polega na tym, że mniejsze uszkodzenia opony na początku pozostają 

niezauważone i mogą ewoluować. Ostatecznie może to prowadzić do kompletnej awarii 

opony. „Opony mają pamięć jak słonie. Oznacza to, że takie uszkodzenia nie znikają „tak 

po prostu”, mogą one raczej prowadzić w późniejszym okresie czasu do powstania za-

grożenia“, stwierdza Christian Koch, rzeczoznawca z zakresu ogumienia w DEKRA.  

Szczególnie niebezpieczne są na przykład krawężniki o ostrych krawędziach, które są 

wykorzystywane jako obwódki kwiatów. Mogą one poważnie przeciąć oponę. Dlatego 

znajdując się w pobliżu krawężnika należy ostrożnie manewrować pojazdem i zachować 

wystarczający odstęp. Jeśli absolutnie nie da się uniknąć przejechania przez krawężnik, 

wtedy należy poruszać się z możliwie niewielką prędkością i przejechać pod kątem pro-

stym. Dzięki temu obciążenie opony pozostanie na najniższym poziomie. 

Rzeczoznawcy z DEKRA zalecają, aby w przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak 

na przykład deformacje albo pęknięcia udać się do specjalisty zajmującego się ogumie-

niem i zlecić sprawdzenie opony. Jeśli podczas jazdy z dużą prędkością doszło do kolizji 

z ogranicznikiem jezdni, wtedy także należy wyjaśnić, czy podczas manewru nie doszło 
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do uszkodzenia podwozia. Jeśli na prostym i równym odcinku drogi pojazd ściąga w jedną 

ze stron oznacza to, że koniecznie należy udać się do warsztatu i zlecić sprawdzenie 

podwozia. DEKRA Info 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Baterie litowe: należy zwracać uwagę na prawidłowe segregowanie odpadów 

DEKRA: konieczne jest prawidłowe segregowanie zużytych baterii litowych 

Bomby zegarowe w punktach recyklingu 

DEKRA ostrzega o zagrożeniu pożarowym spowodowanym nieprawidłowo segregowa-

nymi bateriami litowymi. Szacuje się, że co tydzień z tego powodu w przedsiębiorstwach 

zajmujących się recyklingiem dochodzi do pożarów. Jedynym rozwiązaniem jest prawi-

dłowe segregowanie przez konsumentów odpadów oraz przeprowadzanie skutecznych 

kontroli.   

Coraz większe ilości baterii litowych lądują w sposób niekontrolowany w śmieciach razem 

z innymi odpadami, jak również w elektrośmieciach i odpadach metalowych, stwierdzają 

podczas przeprowadzanych audytów eksperci DEKRA. Już niewielkie uszkodzenia me-

chaniczne powłoki ochronnej baterii litowych spowodowane przez upadek albo deforma-

cję mogą prowadzić do powstania zwarcia w akumulatorze. Samozapłon skutkuje zapło-

nem metali, co prowadzi do powstania temperatur rzędu od 1000 stopni do 2000 stopni 

Celsjusza. W przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem dochodzi wskutek tego 

do niekontrolowanych pożarów zwałów śmieci, co może skutkować powstaniem trujących 

substancji. 

„Akumulatory często nie są przez konsumentów oddzielane od pozostałych śmieci tak, 

jak to zostało określone w przepisach“, stwierdza Andreas Biermann, ekspert z zakresu 

utylizacji w DEKRA Certification. „Ponadto w wielu magazynach recyklingu złom nie pod-

lega właściwej kontroli.“ Kolejnym problemem są kwestie konstrukcyjne różnych urzą-

dzeń elektrycznych, gdzie baterie są trwale zamknięte i mogą zostać wyciągnięte często 

tylko przez specjalistę.  

Odnośnie transportu i przechowywania baterii litowo - jonowych obowiązują obszerne 

przepisy i środki bezpieczeństwa. Trafiają one jednak w próżnię, gdy baterie litowe pozo-

staną niezauważone w hałdzie śmieci i w ten sposób trafią do zakładu zajmującego się 

recyklingiem. Eksperci DEKRA domagają się z tego powodu podjęcia kroków, które 
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zadziałają już na początku łańcucha recyklingu: przede wszystkim postulują wzmożony 

nacisk na edukację konsumentów, jak również przeprowadzanie skutecznych kontroli w 

miejscach, gdzie dokonywany jest odbiór surowców.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

Dzieci na rowerze: niebezpieczny wrzesień  

Wrzesień jest dla dzieci poruszających się na rowerach jednym z najniebezpieczniej-

szych miesięcy, ostrzegają eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA. 

Po miesiącach maju i czerwcu to właśnie we wrześniu ulega wypadkom na rowerach 

największa liczba dzieci w wieku od sześciu do czternastu lat. We wrześniu 2017 obra-

żenia odniosło 1061 dzieci z tej grupy wiekowej. Ponad dwie trzecie z tej grupy stanowią 

chłopcy, którzy są znacznie bardziej narażeni na odniesienie obrażeń niż dziewczynki. 

Ekspert z zakresu badania wypadków drogowych DEKRA, Markus Egelhaaf zaleca ro-

dzicom i nauczycielom: „Chodzi o to, aby dzieci nie tylko znały najważniejsze zasady 

poruszania się na rowerze, ale aby umiały je także wprowadzić w życie w ruchu drogo-

wym.“ Dotyczy to przede wszystkim: bycia ostrożnym, korzystania, jeśli jest to tylko moż-

liwe, z dróg dla rowerów albo ze stref, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 

km/h, przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu, spoglądania przez ramię podczas 

wykonywania manewru skrętu i pamiętanie o sygnalizowaniu go ręką, podczas dojeżdża-

nia do krawędzi jezdni i podczas zawracania, skierowanie bacznej uwagi na innych 

uczestników ruchu drogowego. W takich sytuacjach dochodzi do więcej niż do co dru-

giego wypadku drogowego z udziałem dzieci poruszających się na rowerach. DEKRA 

Info 
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