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Treść: 

 

Należy zachować ostrożność w pobliżu przystanków autobusowych: nie przebie-
gać przez jezdnię przy autobusie! 

Autobus jest wprawdzie jednym z najbezpieczniejszych środków transportu dla uczennic 
i uczniów, pomimo tego w Niemczech każdego roku prawie 5000 dzieci w wieku szkolnym 
odnosi obrażenia podczas podróży autobusem. Aby dzieci będące najsłabszymi i naj-
mniej doświadczonymi uczestnikami ruchu drogowego były chronione w jeszcze więk-
szym stopniu, DEKRA wprowadza autobus szkoleniowy, by unaocznić, na co należy 
zwracać uwagę podczas podróżowania tym środkiem transportu.       

 

Z początkiem sezonu należy przeprowadzić kontrolę opon motocyklowych. Chodzi 
o przyczepność. 

Gdy dni znów stają się dłuższe i rosną temperatury, dla wielu miłośników jednośladów 
oznacza to wkrótce także koniec okresu, w którym nie korzystają z motocykli. Spośród 
wielu rzeczy, na które należy zwrócić uwagę wraz z początkiem sezonu, na szczególną 
troskę zasługują opony. Eksperci DEKRA z zakresu ogumienia informują, na czym mo-
tocykliści powinni się szczególnie skoncentrować. 

 

Pozostałe tematy: 

Przekroczenie prędkości o 10 km/h: niewielka różnica, poważne skutki 

Kamizelka ostrzegawcza: należy przechowywać ją w zasięgu kierowcy 

Systemy bezpieczeństwa w samochodzie: to, co znajduje się w samochodzie musi dzia-

łać 
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Należy zachować ostrożność podczas wjeżdżania i wyjeżdżania: zachodzące auto-

busy 

Dzieci! – Należy zachować ostrożność w okolicy przystanków autobusowych 

Nie przebiegać przez jezdnię przy autobusie! 

Autobus jest wprawdzie jednym z najbezpieczniejszych środków transportu dla uczennic 

i uczniów, pomimo tego w Niemczech każdego roku prawie 5000 dzieci w wieku szkolnym 

odnosi obrażenia podczas podróży autobusem: albo w autobusie, podczas wsiadania/wy-

siadania, w czasie oczekiwania na przystanku, albo podczas przekraczania jezdni, co 

potwierdzają urzędowe dane z ubezpieczenia od wypadków. Aby dzieci będące najsłab-

szymi i najmniej doświadczonymi uczestnikami ruchu drogowego móc chronić w jeszcze 

większym stopniu, DEKRA wprowadza autobus szkoleniowy, by unaocznić, na co należy 

zwracać uwagę podczas podróżowania tym środkiem transportu. Tutaj podajemy kilka 

ważnych wskazówek: 

Należy zaczekać, aż autobus odjedzie. Najważniejsza zasada związana z autobusami 

brzmi: nigdy nie należy przebiegać przez ulicę z przed albo zza tyłu stojącego autobusu. 

Bardzo ważne jest, aby zaczekać, aż autobus odjedzie. Wtedy faktycznie widać, czy jezd-

nia jest wolna i można przez nią przejść bez ryzyka. 

Należy odpowiednio wcześnie wyjść z domu. Aby nie prowokować niebezpiecznych 

sytuacji należy zaplanować odpowiednio dużo czasu na dotarcie do  autobusu. Osoby 

przybywające na autobus w ostatniej chwili często próbują szybko przebiec przez jezdnię, 

nie zwracając uwagi na poruszające się pojazdy. Tym samym wiele osób naraża się na 

niebezpieczeństwo. 

Należy zachować metr odstępu. Na przystankach autobusowych należy zachować 

ostrożność. Nie wolno tutaj biegać, przepychać się i szaleć. Podczas oczekiwania należy 

zachować przynajmniej 1 metr odstępu od krawędzi chodnika. Podczas wjeżdżania oraz 

odjazdu autobusy trochę zachodzą i mogą potrącić osoby stojące w zbyt bliskiej odległo-

ści od krawężnika. Niektóre przystanki są zabezpieczone specjalnymi kratami. W takich 

miejscach także szczególnie niecierpliwe osoby muszą zaczekać za kratą, aby nie ulec 

zakleszczeniu pomiędzy kratą a autobusem.  
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Należy najpierw pozwolić wysiąść pasażerom. Gdy autobus stoi na przystanku należy 

najpierw pozwolić wysiąść pasażerom, a dopiero potem zająć miejsce w pojeździe. Tak 

będzie szybciej i bezpieczniej. Także przepychanie się nie jest dobrą metodą. Łatwo 

może ono doprowadzić do potknięcia się albo nawet do upadku.  

Należy dobrze trzymać się w autobusie. Jeśli nie uda się zająć miejsca siedzącego, 

wtedy podczas jazdy zawsze należy dobrze się trzymać. Podczas jazdy nie wolno zdej-

mować tornistrów szkolnych, w przeciwnym razie mogą się one stać przeszkodami po-

wodującymi potknięcia. DEKRA Info 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

Zbyt mały odstęp: ponad 71.000 wypadków roczniei  

 

Bezpieczny odstęp 

Połowa wskazań prędkościomierza w metrach 

„Proszę zachować odstęp!“ – ta zasada obowiązuje nie tylko przy okienku w banku albo 

w terminalu odlotów, lecz także w szczególny sposób także w ruchu drogowym. Kodeks 

drogowy nie traktuje tego jednak jak miłą prośbę. Aby na drogach nie dochodziło zbyt 

często do kolizji, zapisano nawet, jak duży powinien być bezpieczny odstęp. „Odstęp od 

poprzedzającego pojazdu musi być z reguły na tyle duży, żeby także za nim można się 

było zatrzymać, gdy dojdzie do gwałtownego hamowania.“  

Spojrzenie w statystykę wypadków wyjaśnia, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego 

odstępu bezpieczeństwa. W roku 2018 w wyniku wypadków spowodowanych niezacho-

waniem właściwego odstępu bezpieczeństwa w Niemczech obrażenia odniosło ponad 

71.000 osób, a 216 osób straciło życie. 

„Niezbędny bezpieczny odstęp zależy bezpośrednio od prędkości poruszania się“, stwier-

dza Thomas Gut, ekspert z zakresu wypadków drogowych w DEKRA. „Jako żelazną za-

sadę stosuje się ‚połowę prędkości wskazywanej na prędkościomierzu w metrach. Przy 

prędkości 50 km/h wymagany odstęp wynosi więc około 25 metrów, przy prędkości 80 

km/h - około 40 metrów.“ Przy szacowaniu odległości pomocne są słupki, które są sta-

wiane przy krawędzi jezdni co 50 metrów.  
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„Ta zasada obowiązuje jednak tylko w warunkach normalnej widoczności i w standardo-

wych warunkach na drodze. W przypadku wystąpienia mgły, silnych opadów deszczu, 

ośnieżenia albo oblodzenia nawierzchni, jak również w razie niejasnej sytuacji drogowej  

należy znacznie zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu“, stwierdza  Thomas 

Gut. W takich okolicznościach kierujący pojazdami powinni ponadto dostosować pręd-

kość do panujących warunków i być skoncentrowani na drodze.  

Zasada zachowania odstępu od poprzedzającego pojazdu obowiązuje ponadto także 

podczas wyprzedzania. Oznacza to, że będąc na pasie przeznaczonym do wyprzedzania 

nie wolno zbyt blisko podjeżdżać do innych pojazdów. Na przykład przy prędkości 130 

km/h i przy odstępie 15 metrów nie jest możliwe uniknięcie zderzenia, gdy pojazd poprze-

dzający gwałtownie zahamuje. Podczas wracania na dotychczas zajmowany pas ruchu 

należy pamiętać o tym, aby nie zajechać drogi wyprzedzanemu pojazdowi zachowując 

odpowiedni odstęp bezpieczeństwa z tyłu. DEKRA Info 
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Opony motocyklowe: podstawa stabilnej jazdy 

Z początkiem sezonu należy przeprowadzić kontrolę opon motocyklowych. 

Chodzi o przyczepność 

Gdy dni znów stają się dłuższe i rosną temperatury, dla wielu miłośników jednośladów 

oznacza to wkrótce także koniec okresu, w którym nie korzystają z motocykli. Spośród 

wielu rzeczy, na które należy zwrócić uwagę wraz z początkiem sezonu, na szczególną 

troskę zasługują opony.  

„Opony nie tylko stykają się z jezdnią i wpływają na tak cenioną przez wielu motocyklistów 

dynamikę jazdy. Ruch obrotowy opon i kół przyczynia się także do stabilnej jazdy“, wyja-

śnia ekspert DEKRA z zakresu ogumienia Christian Koch. „Dla kierujących jednośladami 

jest to o wiele ważniejsze niż dla kierujących samochodami, ponieważ z reguły w przy-

padku utraty przyczepności samochód się nie przewraca.“  

Dla uzyskania odpowiedniej przyczepności głębokość bieżnika opony motocyklowej, po-

dobnie jak w przypadku samochodów osobowych, powinna wynosić przynajmniej 1,6 

mm. „Przede wszystkim w przypadku tylnej opony zaleca się przeprowadzenie samokry-

tycznej kontroli“, stwierdza Christian Koch. „Gdy wysokość bieżnika jest właśnie na po-

ziomie nieznacznie przewyższającym określone w przepisach minimum, należy postawić 

sobie pytanie: jak szybko zużywa się opona przy moim stylu jazdy? Różnica pomiędzy 
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stanem dopuszczalnym i niedopuszczalnym jest tutaj bardzo mała, przy czym zużyta 

opona oznacza wyraźny wzrost zagrożenia.“ 

Z uwagi na ich obwód nowoczesne opony motocyklowe z reguły w średniej strefie zuży-

wają się wyraźnie szybciej niż na krawędziach. Dlatego głębokość bieżnika należy mie-

rzyć pośrodku bieżnika, i to na całym obwodzie. Obowiązkiem jest także sprawdzenie 

ciśnienia powietrza w ogumieniu i jego ewentualna korekta, przy czym należy uwzględnić 

zalecenia producenta motocykla oraz jego obciążenie.  

Nawet w przypadku wystarczającej głębokości bieżnika w niektórych przypadkach opona 

może się kwalifikować do wymiany. Guma starzeje się pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego i ozonu, ulega ona utwardzeniu i staje się krucha. Może to doprowadzić 

do utraty zębów bieżnika mających kontakt z nawierzchnią i do wyraźnego pogorszenia 

przyczepności. Poza tym dochodzi do powstania pęknięć, najczęściej we wgłębieniach 

bieżnika, co może prowadzić do dalszego rozerwania opony. 

Ponadto ekspert zaleca, aby z początkiem sezonu dobrze oczyścić opony w celu zmycia  

kurzu po zimie, który jako warstwa zabrudzeń może zmniejszyć przyczepność opony. 

Christian Koch: „Także zakazuje się od razu, podczas początku pierwszej jazdy, maksy-

malnego obciążania opony. Ważne jest, aby ją najpierw nagrzać podczas jazdy w celu 

osiągnięcia wymaganej dla danego typu bieżnika temperatury opony.“  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

Kamizelka ostrzegawcza: należy przechowywać ją w zasięgu kierowcy 

 

Kierujący samochodami powinni zawsze mieć w samochodzie, w zasięgu ręki kamizelkę 

ostrzegawczą, aby w razie takiej potrzeby mogli szybko po nią sięgnąć z fotela kierowcy, 

przypominają rzeczoznawcy z DEKRA. Dlatego powinna być ona przechowywana w 

schowku na rękawiczki, pod fotelem, w bocznym schowku przy drzwiach albo w kieszeni 

z tyłu fotela pasażera, a nie w bagażniku. W Niemczech, podobnie jak w wielu innych 

krajach europejskich istnieje obowiązek posiadania w pojeździe przynajmniej jednej ka-

mizelki ostrzegawczej. DEKRA zaleca, aby dla każdego pasażera posiadać jedną kami-

zelkę. Motocykliści są wyłączeni z obowiązku posiadania kamizelki ostrzegawczej. W 

przypadku awarii albo wypadku kierujący powinien nosić kamizelkę podczas opuszczania 

pojazdu, aby był on lepiej widoczny przez innych kierujących pojazdami. Brak kamizelki 

w pojeździe może kosztować w Niemczech 15 euro. Kupując kamizelkę należy zwrócić 
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uwagę na to, czy spełnia ona europejską normę EN ISO 20471:2013. Zgodnie z normą 

składa się ona z materiału fluorescencyjnego w kolorach: żółtym, pomarańczowym albo 

czerwono – pomarańczowym i posiada jeden pas odblaskowy z przodu i z tyłu, przez co 

jest dobrze widoczna ze wszystkich stron.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

Systemy bezpieczeństwa w samochodzie: to, co znajduje się w samochodzie musi 

działać 

 

Poduszki powietrzne, asystent awaryjnego hamowania, czy też ESP: nowoczesne samo-

chody są naszpikowane elektronicznymi systemami towarzyszącymi kierowcy. Nawet je-

śli nie są one obowiązkowe, dotyczy ich zasada: „to, co znajduje się w samochodzie musi 

także działać“, przypominają rzeczoznawcy z DEKRA. Dotyczy to w szczególności 

wszystkich systemów mających wpływ na bezpieczeństwo czynne i bierne. Systemy bez-

pieczeństwa czynnego pomagają w uniknięciu wypadku (przykład: ESP), natomiast sys-

temy bezpieczeństwa biernego zmniejszają skutki wypadku  (przykład: poduszki po-

wietrzne). Dlatego w  razie ich uszkodzenia takie podzespoły nie mogą zostać po prostu 

wyłączone, lecz muszą zostać poprawnie naprawione, ponieważ każdy kierowca i pasa-

żer liczy na to, że te systemy w każdej chwili prawidłowo funkcjonują. W ten sposób wy-

soki standard bezpieczeństwa w nowoczesnych pojazdach powinien zostać utrzymany 

także w przypadku starszych egzemplarzy, aby w sytuacji zaistnienia wypadku była za-

pewniona optymalna ochrona DEKRA Info 

i Dotyczy Niemiec 
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