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Treść: 

 

Zimowy zator na autostradzie: gdy trwa to trochę dłużej 

Podróżując zimą po autostradach należy zawsze być przygotowanym na wystąpienie 
dłuższych zatorów drogowych. Gdy z nieba pada deszcz, śnieg, dochodzi do burzy śnież-
nej i nawierzchnia jezdni przemarza, wtedy wskutek trwania ekstremalnych warunków 
pogodowych przywrócenie ruchu drogowego może nawet potrwać kilka godzin, albo na-
wet całą noc. 

 

Przekroczenie prędkości o 10 km/h w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h: 
mała różnica, poważne skutki 

Czy sprawia to jakąkolwiek istotną różnicę, czy w strefie ograniczenia prędkości do 30 
km/h kierowcy samochodów poruszają się o 10 km/h szybciej niż jest to dozwolone, za-
miast przestrzegać ograniczenia prędkości? Na to pytanie udzielali odpowiedzi rzeczo-
znawcy z DEKRA w przygotowanym przez nich raporcie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego „Dzieci w ruchu drogowym”.  

 

 

Pozostałe tematy: 

Bez stresu na śliskich drogach: bezpieczna jazda po śniegu i lodzie 

Obowiązek używania zimowego ogumienia – co to oznacza? 
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Podróżowanie zimą: zachować spokój, nawet jeśli nie przychodzi to łatwo 

 

Bezstresowe podróżowanie po śliskich drogach 

Bezpieczna jazda po śniegu i lodzie 

Kiedy zima powita nas śliską nawierzchnią, śniegiem, błotem pośniegowym i złą widocz-

nością, wtedy od kierowców samochodów oczekuje się roztropności, ponieważ samo-

chód nie reaguje już tak, jak zwykle, droga hamowania się wydłuża, pojazd łatwiej wy-

pada z obranego toru jazdy. W takiej sytuacji przyda się kilka wskazówek, które także 

zimą pomogą kierowcom bezpiecznie dotrzeć do celu.  

„Zimą jest wskazane, aby na podróż zaplanować sobie więcej czasu“, stwierdza Tho-

mas Gut z działu zajmującego się w DEKRA analizą wypadków drogowych. „Pośpiech, 

niecierpliwość i energiczny sposób kierowania pojazdem na śliskich drogach w okresie 

zimowym prowadzą, jeszcze szybciej niż zwykle, do niebezpiecznych sytuacji i w kon-

sekwencji do wypadków.           

Dlatego na podróż należy zaplanować więcej czasu i wyruszyć w drogę wcześniej niż 

zwykle.“ 

Zamiast gwałtownego ruszania z miejsca, w przypadku zalegającego na drodze śniegu, 

oblodzenia i szadzi zaleca się postępować z dużą dozą wyczucia: gwałtowne hamowa-

nie, energiczne przyspieszanie i wykonywanie szybkich manewrów kierownicą na śliskim 

podłożu mogą łatwo wprowadzić pojazd w poślizg. Niekiedy wystarczy już silne naciśnię-

cie na dźwignię przyspieszenia, aby pojazd wypadł z obranego toru jazdy. Szczególną 

ostrożność należy zachować w przypadku pojazdów z napędem na tylne koła. 

„Systemy bezpieczeństwa, takie jak: ABS, ESP oraz napęd na wszystkie koła sprawiły, 

że poruszanie się po śliskiej nawierzchni stało się bezpieczniejsze. Nie zastępują one 

jednak ostrożnej jazdy, ponieważ nie mogą zniwelować wpływu obowiązujących praw 

fizyki“, stwierdza analityk ds. badania wypadków drogowych. Pojazdy wchodzące ze zbyt 

dużą prędkością w zakręty, także przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicz-

nych, wylądują w rowie albo doprowadzą do kolizji z uczestnikami ruchu drogowego nad-

jeżdżającymi z przeciwnego kierunku ruchu. „Przed takim scenariuszem może nas uchro-

nić tylko sposób jazdy dostosowany do warunków pogodowych i drogowych. Oznacza to, 

że należy zachować spokój, nie podejmować niepotrzebnego ryzyka, zachować większy 
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odstęp od poprzedzającego pojazdu i przede wszystkim nie poruszać się ze zbyt dużą 

prędkością.“ 

Na śliskich drogach i przy złej widoczności kierujący pojazdem powinien ponadto zacho-

wać pełną koncentrację. W takiej sytuacji należy zrezygnować ze sprawdzania e-maili, 

programowania nawigacji, czy też szukania konkretnego tytułu piosenki, ponieważ zbyt 

mocno odrywa to kierującego od prowadzenia pojazdu, skutkuje powstaniem niepewno-

ści w kierowaniu i bardzo często stwarza niebezpieczne sytuacje. Już przy prędkości  50 

km/h dwie sekundy dekoncentracji oznaczają jazdę „na ślepo“ na odcinku 28 metrów, co 

jest odcinkiem, na którym wiele może się wydarzyć, nie tylko w obszarze zabudowanym.

 DEKRA Info 

  

 
 
 
 
 
 
 

Zimą zator drogowy może trwać dłużej 

Zimowy zator na autostradzie 

Gdy trwa to trochę dłużej 

Podróżując zimą po autostradach należy zawsze być przygotowanym na wystąpienie 
dłuższych zatorów drogowych. Gdy z nieba pada deszcz, śnieg, dochodzi do burzy śnież-
nej i nawierzchnia jezdni przemarza, wtedy wskutek trwania ekstremalnych warunków 
pogodowych przywrócenie ruchu drogowego może nawet potrwać kilka godzin, albo na-
wet całą noc. Zdaniem DEKRA kierowcy mogą się jednak postarać, aby taką sytuację 
możliwie bezpiecznie przetrwać. 

W okresie zimowym oprócz zimowej odzieży, rękawiczek i czapki zawsze należy zabrać 

do samochodu także ciepłe koce. Na wypadek trudnej sytuacji należy ponadto mieć na 

pokładzie wodę i trochę trwałego prowiantu, jak na przykład mieszanka orzechów, aby w 

razie takiej konieczności móc przetrwać w samochodzie zimową noc z niskimi tempera-

turami.  

Ponadto w zimnej porze roku nie należy spalać paliwa w baku do poziomu ostatniej kre-

ski. Gdy zabraknie paliwa, wtedy ustanie także zaopatrzenie w ciepło we wnętrzu samo-

chodu i elektryczna sieć pokładowa przestanie pracować. Z tego powodu lepiej jest od-

powiednio wcześniej zatankować samochód. W połowie zatankowany 60-litrowy zbiornik 

wystarczy na przykład na pracę silnika na biegu jałowym trwającą ponad jeden dzień. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby spaliny nie przedostawały się do wnętrza po-

jazdu. 
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Gdy nie da się przewidzieć końca przymusowego postoju, wtedy należy oszczędnie ob-

chodzić się z dostępnym paliwem i wyłączyć odbiorniki energii, które nie są bezwzględnie 

konieczne. A więc należy na przykład zrezygnować z ogrzewanych szyb, siedzeń i 

zmniejszyć świetlenie do najbardziej potrzebnego.  

W przypadku dłużej trwającego przymusowego postoju w długim korku zaleca się na bie-

żąco zasięgać  informacji z radia o aktualnej sytuacji związanej z prowadzonymi pracami 

ratunkowymi lub porządkowymi. Właśnie w przypadku dłuższego postoju jest ważne, aby 

móc jeszcze uzyskać informację telefoniczną, za pośrednictwem poczty i Internetu. Dla-

tego zaleca się, aby w pojeździe posiadać ładowarkę do smartfonu, która pasuje do 

gniazda zapalniczki.  DEKRA Info 

 

(DEKRA Info) 

 

 

 

 

Niekiedy 10 km/h robi różnicę 

 

Przekroczenie prędkości o 10 km/h w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h 

Mała różnica, poważne skutki 

Czy sprawia to jakąkolwiek istotną różnicę, czy w strefie ograniczenia prędkości do 30 
km/h kierowcy samochodów poruszają się o 10 km/h szybciej niż jest to dozwolone, za-
miast przestrzegać ograniczenia prędkości? Na to pytanie udzielali odpowiedzi rzeczo-
znawcy z DEKRA w przygotowanym przez nich raporcie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego „Dzieci w ruchu drogowym”. Wynik: 10 km/h więcej lub mniej może sprawiać róż-
nicę i zadecydować, czy dojdzie do wypadku i powstania poważnych obrażeń ciała u 
osób, czy też nie wydarzy się żaden wypadek. 

Przyczyny wypadków między pojazdami i pieszymi albo rowerzystami są różnorodne: 

nieostrożność, dekoncentracja, dziecko biegnące za piłką, należą do nich tak samo jak 

ograniczenie widoczności poprzez zaparkowane pojazdy, tablice reklamowe albo 

skrzynki rozdzielcze, czy też późne zaobserwowanie osoby z uwagi na słabo widoczną 

odzież w warunkach zmierzchu. W takich sytuacjach odgrywa dużą rolę, czy pojazd po-

rusza się z dopuszczalną prędkością czy ją przekracza – niezależnie od tego, czy ogra-

niczenie prędkości dotyczy 30 czy 50 km/h. 

Załóżmy, że dziecko wybiega na jezdnię około 13 metrów przed samochodem w strefie, 

gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jeśli kierowca dokładnie prze-

strzega ograniczenia prędkości do 30 km/h, wtedy przy pełnym hamowaniu może 

 

Zdjęcie: DEKRA 
 
W przypadku przedruku nie jest wymagana za-
płata honorarium. 
Uprasza się o podanie źródła i informacji o  
prawach autorskich. 
 
Informacja dla redakcji prasowych: Zdjęcie 
można uzyskać w redakcji  
prasowej DEKRA.  
Numer tel.: +49.711.7861-2122 
 



 
 

 

DEKRA Info grudzień 2019 
 

5

 

zareagować i jeszcze zatrzymać pojazd przed dzieckiem. Inaczej to wygląda, gdy samo-

chód jedzie z prędkością 40 km/h. Droga hamowania wydłuża się wtedy do 19,3m.  

W takim przypadku dziecko zostałoby potrącone jeszcze przy prędkości około 35 km/h. 

Bardzo poważne obrażenia ciała, do obrażeń śmiertelnych włącznie nie są przy takich 

prędkościach wcale rzadkością. Jeśli samochód porusza się z prędkością 50 km/h, wtedy 

dziecko zostałoby potrącone jeszcze w obrębie czasu reakcji kierowcy, a więc z pełną 

prędkością jazdy wynoszącą 50 km/h. 

„Dla kierujących samochodami jest ważne, aby nie przekraczali dopuszczalnej maksy-

malnej prędkości i na drogach, gdzie występują obszary o ograniczonej widoczności 

ewentualnie poruszali się wolniej niż wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość“, 

stwierdza Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

Piesi poruszając się o zmierzchu powinni koniecznie zadbać o dobrą widoczność zakła-

dając kontrastującą odzież i elementy odblaskowe i nie przekraczać jezdni w miejscach 

o słabej widoczności. W przypadku rowerzystów niezbędne jest dodatkowo sprawne 

oświetlenie. DEKRA Info 

Obowiązek używania zimowego ogumienia – co to oznacza? 

W Niemczech – zgodnie z zapisami w niemieckim Kodeksie drogowym (paragraf 2 

ust.3a) nie ma generalnego obowiązku stosowania opon zimowych, występuje natomiast 

obowiązek związany z warunkami panującymi na drodze. Oznacza to, że w przypadku 

panujących na drodze warunków zimowych takich jak gołoledź, śliski śnieg, błoto pośnie-

gowe, oblodzenie czy też szron wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi tylko 

wtedy, gdy wszystkie cztery koła są wyposażone w odpowiednie do warunków zimowych 

opony, informują rzeczoznawcy DEKRA z zakresu ogumienia. Tak więc osoby, które w 

przypadku niekorzystnych warunków pogodowych nie są zmuszone do korzystania ze 

swoich pojazdów nie mają obowiązku dokonywania  zamiany ogumienia na zimowe. 

Opony nadające się do stosowania w warunkach zimowych można rozpoznać po umiesz-

czonym na nich symbolu Alpina (piktogram gór z płatkiem śniegu). Obecnie dopuszcza 

się do stosowania jedynie opony posiadające oznaczenie  M+S, ale tylko wtedy, gdy zo-

stały wyprodukowane do 31 grudnia 2017 roku. Pojazdy jednośladowe, jak na przykład 

motocykle, jak również pojazdy użytkowe wykorzystywane w rolnictwie są wyłączone z 

obowiązku stosowania opon zimowych. W przypadku wykroczeń grozi grzywna w wyso-

kości przynajmniej 60 euro i uzyskanie jednego punktu karnego. Gdy dojdzie do utrud-

niania ruchu drogowego kwota ta wzrasta do 80 euro, w razie stwarzania zagrożenia 

kwota ta rośnie do 100 euro, a w sytuacji spowodowania wypadku wynosi 120 euro. 

DEKRA zaleca, aby dla bezpieczeństwa jazdy po drogach w warunkach zimowych bież-

nik posiadał minimalną wysokość na poziomie 4 milimetrów. W Austrii jest to minimalna 

wysokość bieżnika dla ogumienia zimowego. DEKRA Info

 


