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Treść: 

Nisko położone słońce: znaczna liczba wypadków z powodu zbyt dużego natężenia 
światła 

Niskie położenie słońca w okresie jesienno-zimowym wciąż przyczynia się do powstawa-
nia niebezpiecznych sytuacji po stronie kierowców samochodów osobowych. Jeśli jezd-
nia jest ukierunkowana bezpośrednio w stronę słońca, wtedy kierowca często tylko w 
zarysie może zaobserwować zdarzenia drogowe mające miejsce przed nim. Otoczenie - 
w zestawieniu z jaskrawym światłem słonecznym - przechodzi na drugi plan. 

 

Prawidłowe przechowywanie opon: należy unikać negatywnego wpływu światła i 
substancji chemicznych  

Po przeprowadzeniu zmiany opon na zimowe należy znaleźć odpowiednie miejsce do 
przechowania letniego ogumienia, aby nie uległo ono uszkodzeniu w czasie, gdy opony 
nie są używane. Jeśli nieroztropnie trafią one w najbliższy narożnik piwnicy, wtedy może 
to skrócić ich żywotność i przyczynić się do powstania uszkodzeń. 

 

Przyznano nagrody DEKRA Award 2019. Po raz pierwszy nagroda za wkład na rzecz 
bezpieczeństwa została przyznana nowicjuszom (startup) 

Cztery przedsiębiorstwa z sektorów: ruch drogowy, praca, dom i początkowe stadium 
działalności („startupy”) mogą poszczycić się od teraz posiadaniem tytułu „Safety Cham-
pions 2019“. Zwycięzcami tegorocznego DEKRA Award są: Bosch eBike Systems, Linde 
Material Handling, GWS Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg i będąca w fazie rozwoju firma Serinus.  

 

Pozostałe tematy: 

W taki sposób przygotujecie Państwo swój pojazd do warunków zimowych 

Lista kontrolna DEKRA: bezpieczeństwo w zimie 
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Oślepienie przez nisko położone słońce: bagatelizowanie zagrożenia grozi wypad-

kiem 

Uwaga! Niskie położenie słońca! 

Znaczna liczba wypadków z powodu zbyt dużego natężenia światła 

Niskie położenie słońca w okresie jesienno-zimowym wciąż przyczynia się do powstawania nie-

bezpiecznych sytuacji po stronie kierowców samochodów osobowych. Jeśli jezdnia jest ukierun-

kowana  bezpośrednio w stronę słońca, wtedy kierowca często tylko w zarysie może zaobserwo-

wać zdarzenia drogowe mające miejsce przed nim. Otoczenie - w zestawieniu z jaskrawym świa-

tłem słonecznym - przechodzi na drugi plan. 

„Zagrożenie spowodowane przez oślepienie promieniami słonecznymi jest bardzo często baga-

telizowane“, ostrzega Danijel Cakeljic, ekspert z zakresu oświetlenia w DEKRA. W roku 2018 

według danych z [niemieckiego] Urzędu Statystycznego trzy na cztery wypadki, gdzie doszło do 

powstania uszczerbku na zdrowiu wywołanego przez wpływ warunków pogodowych, miały zwią-

zek właśnie z oślepieniem przez słońce.  

Do powstania niebezpiecznej sytuacji często dochodzi wtedy, gdy pojazd porusza się pod słońce 

i strumień silnego światła nagle oślepi kierowcę. W takiej sytuacji kierowca często nie ma już 

możliwości kontrolowania sytuacji na drodze. Piesi, rowerzyści i kierujący innymi pojazdami, ale 

także przebieg drogi, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych są rozpozna-

wane w tym momencie często już tylko w formie zarysów. Jest to sytuacja przyczyniająca się do 

powstawania wypadków drogowych. W minionym roku z tego powodu zginęło 45 osób, a 4881 

odniosło obrażenia ciała.   

W jaki sposób uczestnicy ruchu drogowego mogą się chronić? „W przypadku oślepienia należy 

nie tylko natychmiast obniżyć przysłonę przeciwsłoneczną, lecz także zredukować prędkość po-

ruszania się, zwiększyć odstęp i w aktualnej sytuacji drogowej zachować wzmożoną ostrożność“, 

stwierdza ekspert. Przede wszystkim szczególną ostrożność należy zachować w obszarze zabu-

dowanym. Powód jest następujący: tutaj dochodzi do ponad dwóch trzecich (69%) wypadków 

spowodowanych przez oślepienie. Ale także na drogach lokalnych i powiatowych  dochodzi do 

wypadków z powodu braku dostatecznej widoczności. Przekraczając jako pieszy jezdnię, rano 

albo po południu, przy nisko położonym słońcu należy uwzględnić potencjalne oślepienie kieru-

jących samochodami. 

Ponadto zalegający na szybie czołowej samochodu brud dodatkowo pogarsza widoczność w 

przypadku oślepienia z naprzeciwka. Może to prowadzić do nieprzyjemnych odbić światła i 

wzmocnić jeszcze efekt oślepienia. Dlatego ważne jest regularne mycie szyby czołowej. Nie na-

leży przy tym zapominać o cienkiej warstwie zabrudzeń odkładającej się po wewnętrznej stronie 

szyby, którą często można zauważyć dopiero po bliższym przyjrzeniu się. DEKRA Info 
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Nieprawidłowe przechowywanie opon może prowadzić do uszkodzeń 

Prawidłowe przechowywanie ogumienia 

Należy unikać negatywnego wpływu światła i substancji chemicznych 

Po przeprowadzeniu zmiany opon na zimowe należy znaleźć odpowiednie miejsce do prze-

chowania letniego ogumienia, aby nie uległo ono uszkodzeniu w czasie, gdy opony nie są 

używane. Jeśli nieroztropnie trafią one w najbliższy narożnik piwnicy, wtedy może to skrócić 

ich żywotność i przyczynić się do powstania uszkodzeń. 

 „Wprawdzie producenci aplikują w oponach środki zapobiegające starzeniu, ale opony sta-

rzeją się szybciej, jeśli są narażone na wpływ wilgoci, promieniowania ultrafioletowego, ozonu 

i wysokich temperatur. Czas, w którym nie są one używane najlepiej powinny spędzić w su-

chym, chłodnym i ciemnym pomieszczeniu“, stwierdza Christian Koch, ekspert z zakresu 

ogumienia w DEKRA. 

Także paliwa, oleje, farby, smary i inne chemikalia mają negatywny wpływ na ogumienie i nie 

powinny mieć z nim kontaktu. Podobnie maszynownie są zdecydowanie złym miejscem do 

przechowywania opon. Powód jest następujący: silniki elektryczne, transformatory i spawarki 

uwalniają szkodliwy dla opon ozon. 

Zanim opony trafią w odpowiednie miejsce, gdzie będą przechowywane, swoje zadanie ma 

do wypełnienia jeszcze monter opon. Przed zdjęciem letniego ogumienia należy zwiększyć 

ciśnienie o około 0,5 bar, ponieważ z biegiem czasu ciśnienie powietrza w oponach spada i 

mogą one ulec zdeformowaniu. Zaleca się także zaznaczyć za pomocą kredki woskowej po-

zycję montażu w pojeździe letnich opon, na przykład: TP oznacza tył, prawa strona.  

Kolejna kwestia: „należy skontrolować opony pod kątem pęknięć, nakłuć i wybrzuszeń, a w 

razie pozytywnego wyniku sprawdzenia zwrócić się do specjalisty. Jeśli bieżnik jest zużyty 

ukośnie, wtedy problem może być związany z geometrią osi. Nierównomierne zużycie opon 

jest często wynikiem uszkodzonych amortyzatorów“, wyjaśnia Christian Koch. W przypadku 

występowania takich usterek zaleca się wyjaśnić, czy opona może być dalej użytkowana.  

Następną czynnością jest umycie letnich opon za pomocą wody, a następnie ich wysuszenie. 

Gdy bieżnik zostanie oczyszczony z kamyków i innych ciał obcych, wtedy oponę umiesz-

czamy na zimę w przechowalni. Opony bez felg przechowujemy w pozycji stojącej i od czasu 

do czasu je trochę obracamy, aby nie utworzyły się odgniecenia. Ogumienie na felgach 

układa się w pozycji leżącej jedne na drugich, maksymalnie do czterech kół leżących na sobie 

albo wiesza się je na ścianie. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego miejsca do przechowywa-

nia opon, wtedy za opłatą można skorzystać z usług przechowalni ogumienia.   
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Przyznano nagrody DEKRA Award 2019 

Po raz pierwszy nagroda za działania na rzecz bezpieczeństwa została 
przyznana nowicjuszom 

Cztery przedsiębiorstwa z sektorów: ruch drogowy, praca, dom i początkowe stadium 

działalności („startupy”) mogą poszczycić się od teraz posiadaniem tytułu „Safety Cham-

pions 2019“. Zwycięzcą tegorocznego DEKRA Award  w kategorii  Ruch drogowy został 

system Bosch eBike za system zapobiegający zablokowaniu kół „Bosch eBike ABS”. 

Linde Material Handling uzyskał nagrodę za stworzenie interaktywnej kamizelki ostrze-

gawczej, która miga i wibruje, jeśli zbliża się wózek widłowy. Spółka GWS Gesellschaft 

für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württenberg zwyciężyła w kategorii „Bezpie-

czeństwo w domu“ dzięki wyposażeniu Smart Home - FutureLiving. W przypadku po raz 

pierwszy nagradzanych firm będących w fazie rozwoju („startupy“) zwyciężyło rozwiąza-

nie zaprezentowane przez firmę Serinus, a związane z inteligentnym zarządzaniem kry-

zysowym. „Nagroda DEKRA Award inspiruje, daje innowacyjne impulsy i dodaje otuchy, 

aby inwestować w zadania przyszłości, które są istotne ze względów bezpieczeństwa“, 

stwierdził Stefan Kölbl, Prezes Zarządu DEKRA e.V. i DEKRA SE podczas przyznawania 

nagród w siedzibie firmy Deutsche Telekom w Berlinie. Zorganizowane wspólnie z Wirt-

schaftsWoche przyznanie nagród corocznie premiuje wychodzące w przyszłość szczy-

towe osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa. 

 DEKRA Info 
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Sprawdzenie pojazdu przed zimą przyczynia się do uniknięcia awarii 

W taki sposób przygotujecie Państwo swój samochód do warunków zimowych 

Bezpieczne podróżowanie w zimie 

Osoby, które kompleksowo przygotują swój samochód do warunków jesienno-zimowych, 

bezpieczniej przetrwają zimne dni. Ponadto samochód przygotowany do trudnych warun-

ków pogodowych lepiej chroni przed nieprzyjemnymi awariami w warunkach zimna, ob-

lodzenia i śniegu. Rzeczoznawcy z DEKRA informują, o czym powinni pomyśleć kierowcy 

samochodów podczas przeprowadzania kontroli przed nadchodzącą zimą.  

„Widzieć i być widzianym“ – tak brzmi motto w okresie jesienno-zimowym. Kwestią bez-

pieczeństwa jest to, czy działają wszystkie światła i lampy, w tym kierunkowskazy i czy 

reflektory są prawidłowo ustawione. Dlatego bardzo zaleca się, aby wziąć udział [w prze-

prowadzanym w Niemczech] teście oświetlenia, czy to w warsztacie, czy też w stacji dia-

gnostycznej DEKRA. Ważne jest, aby szyba czołowa była czysta z zewnątrz jak i od we-

wnątrz, aby uniknąć niepotrzebnego oślepienia podczas podróżowania w nocy albo przy 

nisko położonym słońcu.  

Dla dobrej widoczności nieodzowna jest także obecność w płynie do spryskiwaczy środka 

zapobiegającego zamarzaniu. W zimowych warunkach pogodowych [w warunkach nie-

mieckich] jest to nawet określone w przepisach – w przypadku niestosowania się do wy-

mogów wysokość grzywny może sięgnąć 20 euro. Wycieraczki nie powinny na szybie 

pozostawiać pomazanych śladów, w innym przypadku zaleca się ich wymianę. Jeśli 

szyby pokrywają się mgłą, wtedy pomocne może okazać się włączenie klimatyzacji, po-

nieważ pozbawia ona powietrze wilgoci.  

Osoby czekające z wymianą opon na zimowe do pierwszych opadów śniegu, w warun-

kach zimowych, na śliskich odcinkach dróg [w Niemczech] muszą zasadniczo liczyć się 

z karą grzywny w wysokości od 60 do 100 euro oraz z uzyskaniem jednego punktu kar-

nego. „Dla dobrej przyczepności, szczególnie na śniegu,  opony zimowe powinny mieć 

jeszcze przynajmniej 4 mm bieżnika, także wtedy, gdy w [niemieckich] przepisach zaleca 

się tylko 1,6 mm“, stwierdzają eksperci ds. ogumienia z DEKRA.  

W okresie zimowym w niektórych sytuacjach bardzo pomocne może być dodatkowe wy-

posażenie. Zaliczamy do niego: dolewka środka przeciw zamarzaniu, skrobak, miotełka 

ręczna, kable rozruchowe, folia do przykrycia szyby czołowej, łańcuchy przeciwśniegowe 

oraz kilka ciepłych koców i trochę prowiantu na wypadek takiej konieczności. Aby 
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uszczelki gumowe nie przymarzły należy je natrzeć preparatem ochronnym do gumy. 

Jeśli pojazd długo nie był w warsztacie, wtedy zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia 

pojazdu przed zimą przez specjalistę, który skontroluje auto pod kątem gotowości do wa-

runków zimowych.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kontrolna DEKRA: bezpieczeństwo w zimie 

O czym muszą pamiętać kierowcy samochodów, aby w trasie nie dopadły ich problemy i  

pierwsze opady śniegu generujące powstanie niebezpiecznie śliskich dróg nie skutko-

wały pasmem poślizgów, możecie Państwo przeczytać w zestawieniu sporządzonym 

przez DEKRA. Lista obejmuje przygotowanie pojazdu do zimy i uwzględnia takie pozycje 

jak: preparat zabezpieczający przed mrozem, akumulator i olej silnikowy, podobnie jak 

ochrona lakieru i felgi ze stopów metali lekkich. Dalsza część mówi o tym, na co należy 

zwrócić uwagę podczas przeprowadzania zmiany opon na zimowe. Na końcu mamy 

wskazówki w kwestiach dobrej widoczności, pomocy przy rozruchu i na co należy zwrócić 

uwagę podczas jazdy po śniegu i lodzie. Praktyczna lista kontrolna: „Bezpieczne podró-

żowanie w zimie“ jest bezpłatnie dostępna do pobrania w Internecie na stronie  www.de-

kra-infoportal.de.  DEKRA Info 
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