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Treść: 

 

Ostrożnie! Przystanek autobusowy! W pobliżu przystanku należy poruszać się w 
tempie pieszego. 

Na przystankach autobusowych wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Większa 
rozwaga i przezorność pozwalają zdaniem rzeczoznawców z DEKRA uniknąć wielu wy-
padków. Poniżej zebrano informacje, na co kierowcy pojazdów mechanicznych muszą 
zwracać uwagę przed i przy przystankach autobusowych. 

 

Pozostałe tematy: 

Zagrożenie dla rowerzystów. Ostrożnie! Oblodzenie na mostach! 

Co trzecia nalepka z przeprowadzonych badań okresowych w Niemczech pochodzi z 

DEKRA 
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Włączone światła kierunkowskazów: nie należy wyprzedzać autobusów przed przystankami 

Ostrożnie! Przystanek autobusowy! 

W pobliżu przystanku należy poruszać się w tempie pieszego 

Na przystankach autobusowych wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W roku 2018 na przystankach w 

Niemczech, częściowo przy stojących autobusach z włączonymi światłami kierunkowskazów, z uwagi na niewła-

ściwe zachowanie obrażenia odniosło 691 osób, a pięć z nich poniosło śmierć. Większa rozwaga i przezorność 

pozwalają zdaniem rzeczoznawców z DEKRA uniknąć wielu wypadków. W tym celu kierujący pojazdami mecha-

nicznymi  przed i przy przystankach autobusowych muszą zwracać uwagę na następujące kwestie. 

Ostrożne omijanie. Przy przystankach autobusowych pojazdy mogą przejeżdżać obok stojącego autobusu 

szkolnego albo autobusu dalekobieżnego czy też tramwaju tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Do-

tyczy to także pojazdów nadjeżdżających z kierunku przeciwnego. Tak zostało to zapisane w [niemieckim] ko-

deksie drogowym. 

Nie wykonywanie manewru wyprzedzania. Jeśli autobusy szkolne albo autobusy dalekobieżne podczas pod-

jeżdżania do przystanku mają włączone światła kierunkowskazów, wtedy nie wolno ich wyprzedzać. 

Poruszanie się z prędkością pieszego. Jeśli stojący na przystanku autobus szkolny albo autobus dalekobieżny 

ma włączone światła kierunkowskazów, wtedy pojazdy mogą go omijać tylko poruszając się w tempie pieszego 

(5 do 7 km/h). Ważne! Dotyczy to także pojazdów nadjeżdżających z przeciwnego kierunku dla tej samej jezdni. 

Ponadto należy zachować na tyle duży odstęp, aby wykluczyć powstanie zagrożenia albo utrudnień dla pasaże-

rów. Jeśli jest to konieczne, pojazdy muszą zaczekać. 

Mijanie. Podczas przejeżdżania obok przystanku, na którym wsiadają albo wysiadają pasażerowie, także tutaj 

wolno poruszać się pojazdem tylko z prędkością pieszego. Ponadto należy zachować na tyle duży odstęp, aby 

wykluczyć powstanie zagrożenia albo utrudnień dla pasażerów. Jeśli jest to konieczne także tutaj oznacza to, że 

należy się zatrzymać i zaczekać!  

Pierwszeństwo podczas ruszania z przystanku. Autobusy szkolne i dalekobieżne podczas ruszania z przy-

stanku mają pierwszeństwo. Inne pojazdy muszą umożliwić im włączenie się do ruchu, a jeśli jest to konieczne 

– także się zatrzymać.  

„W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przystankach autobusowych kierujący samochodami powinni pamiętać 

o tym, że w pobliżu przystanków należy zmniejszyć prędkość jazdy, być przygotowanym na hamowanie i w 

każdej chwili brać pod uwagę obecność pieszych na jezdni. Dotyczy to szczególnie autobusów szkolnych“, 

stwierdza Thomas Gut, ekspert z zakresu wypadków drogowych w DEKRA.  DEKRA Info 
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Co trzecia nalepka z przeprowadzonych badań okresowych w Niemczech pochodzi z DEKRA 

Rzeczoznawcy z DEKRA badają w Niemczech co trzeci pojazd. W pierwszym półroczu 2019 inżynierowie w 

Niemczech przebadali o 73.000 więcej pojazdów niż w analogicznym okresie przed rokiem i tym samym zwięk-

szyli udział w rynku do 33,5%. Na całym świecie w ciągu dziesięciu lat wzrosła liczba przeprowadzanych corocz-

nie badań okresowych pojazdów z 22 milionów do 26 milionów. O ile jeszcze w roku 2009 badania przeprowa-

dzano w dziesięciu krajach, w roku 2019 było ich już 20. Od niedawna do tej grupy należą Chiny, a od czerwca 

Państwo Watykańskie. Po wygranym w 2019 roku przetargu, w roku 2020 Chile stanie się 21 krajem dołączają-

cym do zestawienia. Tym samym DEKRA podkreśliła swoją wyjątkową pozycję jako światowego lidera. Drugi co 

do wielkości dostawca w ciągu roku przeprowadza badania około 14 milionów pojazdów. Rok po rozpoczęciu 

działalności w Danii DEKRA dysponuje tam już siecią 29 stacji kontroli pojazdów i posiada udział w rynku na 

poziomie 10%. W Szwecji udział w rynku wzrósł do ponad 10%.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

Zagrożenie dla rowerzystów. Ostrożnie! Oblodzenie na mostach! 

Osoby poruszające się także w okresie zimowym na rowerach muszą wziąć po uwagę występowanie oblodzenia 

na mostach, ostrzegają eksperci z zakresu wypadków drogowych z DEKRA. Na wyeksponowanych miejscach 

już przy temperaturze na poziomie kilku stopni powyżej zera może tworzyć się oblodzenie, także wtedy, gdy 

pozostałe ulice i drogi są od niego wolne. Powód: wiatr i zimne powietrze mogą w tak znacznym stopniu od dołu 

schłodzić nawierzchnię mostów, że temperatury spadną poniżej zera stopni. Przy wilgotnej nawierzchni i tempe-

raturach w okolicy zera stopni należy zachować szczególną ostrożność. Jest to szczególnie ważne o zmierzchu 

i o zmroku, gdy na drogach dla rowerów trudno jest zauważyć tworzące się oblodzenie. Ze zwiększonym nie-

bezpieczeństwem oblodzenia rowerzyści muszą liczyć się także na obszarach, które są chronione przed wpły-

wem promieni słońca, takich jak zacienione tereny od strony północnej albo leśne drogi. Poza uważnym, ostroż-

nym sposobem jazdy zaleca się w każdym przypadku zakładanie na głowę klasku ochronnego, aby zminimali-

zować ryzyko odniesienia obrażeń.  DEKRA Info 
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