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Treść: 

 

Ciemne strony zwiększonego ruchu rowerów. Ostrożnie! Oto najczęstsze zagroże-
nia. 

Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że z większą ochotą w celach sportowych, jak 
i w czasie wolnym korzystamy z rowerów. Aż do jesieni włącznie należy liczyć się z więk-
szą ilością czasu spędzanego w domu i ze wzmożonym ruchem rowerzystów udających 
się do miejsc przeznaczenia. Drugą stroną tego trendu jest znaczna liczba wypadków z 
udziałem rowerzystów. Należy tutaj zaznaczyć, że liczba śmiertelnych ofiar wśród rowe-
rzystów od roku 2010 wzrosła [w Niemczech] o prawie 17%. Eksperci DEKRA z zakresu 
badania wypadków drogowych informują o niebezpieczeństwach czyhających na rowe-
rzystów. 

 

Większe niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku w miejscach przebudowy auto-
strad. 

Na autostradach, gdzie są prowadzone prace budowlane, szczególnie w okresie wzmo-
żonego ruchu występuje zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków. Obec-
nie [w Niemczech] prace są wykonywane na około 650 odcinkach. "W miejscach, gdzie 
są prowadzone prace budowlane kierujący samochodami muszą się nastawić na zwęże-
nia jezdni i większe zagrożenie powstawania zatorów drogowych", stwierdza Markus 
Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

 

Aby droga do szkoły była bezpieczna: nie należy na ślepo przebiegać przez drogę 

Z początkiem roku szkolnego rodzice powinni jeszcze raz wyjaśnić dzieciom najważniej-
sze zasady bezpieczeństwa pozwalające na bezpieczne poruszanie się do i ze szkoły.   
Często można zaobserwować, że dzieci, nie zważając na ruch drogowy, na ślepo prze-
biegają przez jezdnię, gdy tylko światło na sygnalizatorze zmieni się na zielone“, stwier-
dza Luigi Ancona, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. „Przede 
wszystkim na skrzyżowaniach, gdzie mamy do czynienia ze skręcającymi pojazdami czę-
sto dochodzi do spotkania się pieszych i pojazdów.  

Pozostałe tematy: 

Wyprzedzać i umożliwiać wyprzedzanie: „często jest to zwykła lekkomyślność!“ 

Poradnik: urlop z przyczepą kempingową i kamperem 
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Miejsce budowy na autostradzie: robotnicy bezpośrednio przy jezdni 

 

Większe niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku w miejscach przebudowy autostrad 

Wąsko i nieprzyjemnie 

Na autostradach, gdzie są prowadzone prace budowlane, szczególnie w okresie wzmo-

żonego ruchu występuje zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków. Obec-

nie [w Niemczech] prace są wykonywane na około 650 odcinkach. "W miejscach, gdzie 

są prowadzone prace budowlane kierujący samochodami muszą się nastawić na zwęże-

nia jezdni i większe zagrożenie powstawania zatorów drogowych, poza tym należy liczyć 

się z występowaniem zabrudzeń na jezdni oraz z robotnikami budowlanymi znajdującymi 

się bezpośrednio obok albo na jezdni", stwierdza Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu 

badania wypadków drogowych DEKRA. Dlatego należy przestrzegać ograniczeń pręd-

kości i zachowywać wystarczający odstęp.  

Do krytycznych sytuacji dochodzi często podczas wykonywania manewru wyprzedzania 

na zwężonych pasach jezdni. Przede wszystkim podczas wyprzedzania samochodów 

ciężarowych, autobusów albo zestawów z przyczepą kempingową często z boku pozo-

staje mało miejsca. W przypadku szerszych pojazdów, takich jak samochody dostawcze, 

vany i SUV-y, ale także dużych limuzyn koniecznie należy zwracać uwagę na ogranicze-

nia szerokości obowiązujące dla lewego pasa jezdni. Okazuje się, że obecnie  duża liczba 

samochodów klasy średniej ma większą szerokość niż 2 metry. Z tego powodu lepiej jest 

jednorazowo wykonać pomiary, szczególnie, że szerokość lusterka nie jest uwzględniana 

w dokumentach pojazdu. 

Jazda z przesunięciem oferuje większe bezpieczeństwo. Z reguły funkcjonuje tylko 

wtedy, gdy ruch drogowy po obydwu pasach porusza się z podobną prędkością. Głów-

nymi obszarami występowania wypadków są także miejsca, gdzie na autostradach wy-

stępuje ruch wahadłowy, na początku i na końcu miejsc budowy. W miejscach przekiero-

wania ruchu drogowego na jezdnię znajdującą się po przeciwnej stronie, niebezpieczeń-

stwo wystąpienia poślizgu zwiększają często występujące na autostradzie wyboje, szcze-

gólnie przy mokrej nawierzchni i przy większej prędkości jazdy. Oznacza to, że nie należy 

tam wjeżdżać ze zbyt dużą prędkością, wykonywać manewru wyprzedzania i uwzględnić 

większe zapotrzebowanie na miejsce samochodów ciężarowych i autobusów. 

Zwiększona ostrożność jest zalecana także w przypadku wystąpienia awarii albo wy-

padku w strefie prowadzonych prac budowlanych. Uszkodzony pojazd należy możliwie 
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szybko odstawić do najbliższej zatoczki awaryjnej albo pomiędzy dwie latarnie, tak brzmi 

zalecenie eksperta. Uwaga! W takiej sytuacji pasażerowie są poważnie zagrożeni ze 

strony poruszających się pojazdów. W celu ich ochrony należy natychmiast włączyć świa-

tła awaryjne, założyć kamizelki ostrzegawcze i nakazać pasażerom opuszczenie auta od 

strony pojazdu, która nie wychodzi na poruszające się pojazdy i czekać za barierkami 

ochronnymi na pomoc drogową. Z zachowaniem dużej ostrożności należy ustawić trójkąt 

ostrzegawczy i w każdym przypadku wykonać połączenie alarmowe. Jeśli to konieczne 

policja może wtedy to miejsce odpowiednio zabezpieczyć. W żadnym wypadku przy po-

ruszających się pojazdach nie należy samodzielnie usuwać pojazdu z jezdni. DEKRA Info 

 

  

 

 

 

 

 

 

Droga do szkoły: przy zielonym świetle nie należy wbiegać na jezdnię 

 

Rady zapewniające bezpieczną drogę do szkoły 

Nie należy na ślepo przebiegać przez drogę 

Z początkiem roku szkolnego rodzice powinni jeszcze raz wyjaśnić dzieciom najważniej-

sze zasady bezpieczeństwa, pozwalające na bezpieczne poruszanie się do i ze szkoły.   

Często można zaobserwować, że dzieci, nie zważając na ruch drogowy, na ślepo prze-

biegają przez jezdnię, gdy tylko światło na sygnalizatorze zmieni się na zielone“, stwier-

dza Luigi Ancona, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. „Przede 

wszystkim na skrzyżowaniach, gdzie mamy do czynienia ze skręcającymi pojazdami czę-

sto dochodzi do spotkania się pieszych i pojazdów. Dzieci jako najsłabsi uczestnicy ruchu 

drogowego muszą sobie wziąć do serca, że nawet przy zielonym świetle nie wolno po 

prostu wbiec na jezdnię, lecz najpierw należy się rozejrzeć, czy pojazdy faktycznie się 

zatrzymują.“ 

Ponadto ekspert z zakresu badania wypadków drogowych zaleca, aby poinformować 

swoje dzieci, aby nigdy nie wchodziły na jezdnię z pomiędzy zaparkowanych samocho-

dów albo innych przeszkód ograniczających widoczność. Niebezpieczeństwo, że dziecko 

zostanie zauważone przez kierujących samochodami zbyt późno jest zbyt duże. Dla 

dzieci obowiązuje zasada: jezdnię przekraczamy tylko w zabezpieczonych miejscach, ta-

kich jak przejścia dla pieszych albo sygnalizacja świetlna. Powinny one także wiedzieć, 

że najkrótsza droga do szkoły niekoniecznie jest najbezpieczniejsza. „Jeśli na bezpośred-

niej drodze do przystanku autobusowego albo do szkoły znajdują się niebezpieczne 

skrzyżowania, przejścia albo inne niebezpieczne miejsca, wtedy lepiej jest wybrać mniej 

ryzykowną trasę“, stwierdza Luigi Ancona. 
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Do bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły przynależy ponadto jasne, jedno-

znaczne zachowanie się na pasach. Mam tutaj na myśli to, że najpierw należy stanąć 

przy krawędzi jezdni, dać znak ręką, rozejrzeć się w obydwie strony i przed przekrocze-

niem jezdni nawiązać kontakt wzrokowy z kierującym samochodem. Ponadto należy za-

chować spokój i gdy pojazdy w widoczny sposób się zatrzymują, sprawnie przejść przez 

jezdnię. 

Dzieci są bezpieczniejsze w ruchu drogowym także wtedy, gdy są lepiej widoczne. Z tego 

powodu już w pierwszych szarych, jesiennych dniach należy im zakładać kontrastującą 

odzież. Ważnymi detalami poprawiającymi widoczność są elementy odblaskowe na obu-

wiu, kurtce, oraz tornistrze. Także czerwone czapeczki DEKRA, które w wielu miejscach 

są rozdawane uczniom rozpoczynającym naukę w szkole, znacznie poprawiają widocz-

ność dziecka z uwagi na umieszczony na nich pasek odblaskowy i ich czerwony kolor.

 DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy utrudnionej widoczności należy zrezygnować z wyprzedzania 

 

Wyprzedzanie w ruchu drogowym 

„Często jest to zwykła lekkomyślność!“ 

Błędy podczas wyprzedzania wciąż prowadzą do poważnych wypadków, ostrzegają eks-

perci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA. W roku 2019 [w Niemczech] 

wydarzyło się ponad 13.000 wypadków, podczas których doszło do uszkodzeń ciała, któ-

rych przyczyną było nieprawidłowe zachowanie podczas wykonywania manewru wyprze-

dzania. „Nie należy skłaniać się do podejmowania prób wyprzedzania, gdy sytuacja na 

drodze jest niejasna. Gdy dochodzi do wypadku z pojazdem poruszającym się z przeciw-

nego kierunku, wtedy prędkości pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka i pojazdu wy-

przedzającego się sumują. Jeśli dojdzie do zderzenia, wtedy należy się liczyć z bardzo 

poważnymi konsekwencjami“, ostrzega Luigi Ancona, ekspert z zakresu badania wypad-

ków drogowych w DEKRA wzywając do wzajemnej rozwagi. 

Niemniej jednak wciąż wielu kierujących pojazdami mechanicznymi podczas wykonywa-

nia manewru wyprzedzania nie bierze pod uwagę ruchu z przeciwnego kierunku. „Tym 
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samym narażają nie tylko siebie na niebezpieczeństwo utraty życia, lecz także innych 

uczestników ruchu drogowego“, podkreśla Luigi Ancona. Najczęstszą przyczyną takich 

wypadków jest wyprzedzanie pomimo niejasnej sytuacji na drodze. „Wyprzedzając w za-

krętach o słabej widoczności albo przed wzniesieniami, kierowcy lekkomyślnie igrają ży-

ciem ludzkim“, ostrzega ekspert. „Jeśli do czegoś dojdzie, wtedy wynika to z czystej lek-

komyślności.“ 

Nierzadko dochodzi do zderzenia już w początkowej fazie manewru wyprzedzania. Kie-

rowcy często rozpoczynają manewr wyprzedzania nie zważając na to, czy poruszający 

się za nimi pojazd już nie rozpoczął tego manewru. „Przed rozpoczęciem manewru wy-

przedzania należy obserwować pojazdy znajdujące się z tyłu i odpowiednio wcześnie 

załączyć kierunkowskaz“, podkreśla ekspert z zakresu badania wypadków drogowych. 

„Należy jeszcze raz zaznajomić się z sytuacją na drodze, gdy zbliżacie się Państwo do 

wyprzedzanego pojazdu i w przypadku niejasnej sytuacji na drodze w żadnym razie nie 

wolno wyprzedzać.“ 

„W takich sytuacjach wszystkich kierowców, których to dotyczy, powinna obowiązywać 

zasada współodpowiedzialności za innych uczestników ruchu drogowego“, stwierdza  Lu-

igi Ancona. „Jeśli dostrzeżemy chociażby niewielki poziom zagrożenia oznacza to, że 

należy zrezygnować z wyprzedzania. Uzyskane kilka minut czasu nie jest warte ryzyko-

wania życiem swoim oraz innych ludzi.“ Należy więc ćwiczyć cierpliwość, zachowywać 

odpowiedni, bezpieczny odstęp i nie wywierać presji na kierującego pojazdem znajdują-

cym się z przodu. DEKRA Info 
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Jazda na rowerze: duża liczba wypadków bez udziału innych uczestników 

  

Ciemne strony zwiększonego ruchu rowerów 

Ostrożnie! Oto najczęstsze zagrożenia 

Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że z większą ochotą w celach sportowych, jak 

i w czasie wolnym korzystamy z rowerów. Aż do jesieni włącznie należy liczyć się z więk-

szą ilością czasu spędzanego w domu i ze wzmożonym ruchem rowerzystów udających 

się do miejsc przeznaczenia. Drugą stroną tego trendu jest znaczna liczba wypadków z 

udziałem rowerzystów. Od 2016 roku do 2019 roku zgodnie z danymi [niemieckiego] 
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urzędu statystycznego liczba rowerzystów, którzy odnieśli obrażenia ciała wzrosła o 7,5% 

do 87240 osób. Należy tutaj zaznaczyć, że liczba śmiertelnych ofiar wśród rowerzystów 

od roku 2010 wzrosła [w Niemczech] o prawie 

17%. Eksperci DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych informują o niebezpie-

czeństwach czyhających na rowerzystów. 

Niebezpieczne skrzyżowania Typowymi niebezpiecznymi strefami są skrzyżowania, 

wjazdy i rozgałęzienia dróg. Podczas wykonywania manewru skrętu rowerzyści bywają 

często przeoczeni przez kierujących samochodami, albo ich prędkość poruszania się jest 

nieprawidłowo oceniana. Szczególnie źle wypadają na tym tle rowery o napędzie elek-

trycznym. Z tego powodu rowerzyści powinni przestrzegać zasady: poruszać się defen-

sywnie, nie polegać wyłącznie na zasadach pierwszeństwa przejazdu/drodze z pierw-

szeństwem, lecz zawsze się upewniać, czy jest się widocznym dla innych uczestników 

ruchu drogowego i czy zachowują się oni w sposób prawidłowy. 

Ostrożnie, martwe pole. Ważne: Nigdy nie należy zatrzymywać się z prawej strony obok 

oczekującego samochodu ciężarowego, albo obok niego przejeżdżać, lecz należy się 

zatrzymać z tyłu. W przeciwnym razie grozi wypadek będący skutkiem przeoczenia w 

martwym polu. „Dla kierujących samochodami osobowymi, ciężarówkami i autobusami 

oznacza to, że skręcając w prawo należy postępować szczególnie rozważnie i ostrożnie. 

Należy być także przygotowanym na pojawienie się szybko poruszających się rowerzy-

stów“, stwierdza Luigi Ancona, ekspert z zakresu badania wypadków w DEKRA.  

Powoli, gdy droga się zwęża. Duże niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku występuje 

także na mało przejrzystych zwężeniach dróg, na przykład w ostrych zakrętach, w tune-

lach i na słabo widocznych odcinkach. Tutaj wszyscy uczestnicy ruchu drogowego po-

winni poruszać się w sposób przewidujący i ograniczyć prędkość jazdy. W strefie o słabej 

widoczności może wystąpić przeszkoda albo pojawić się inny uczestnik ruchu drogowego 

nadjeżdżający z przeciwnego kierunku. 

Zachować odstęp. Zachowanie właściwego odstępu jest obecnie szczególnie ważne, 

nie tylko z powodu koronawirusa, lecz także podczas wyprzedzania pieszych albo rowe-

rzystów. Podejmując się wykonania manewru wyprzedzania należy pomyśleć o tym, że 

pieszy może nieoczekiwanie wykonać krok w bok, a rowerzysta może się nazbyt wychylić 

ścinając drogę. Z tego powodu najlepiej jest zasygnalizować zamiar wyprzedzania po-

przez użycie klaksonu. Kierujących pojazdami mechanicznymi [w Niemczech] od nie-

dawna obowiązuje przepis zawarty tamtejszym Kodeksie drogowym nakazujący podczas 

wyprzedzania rowerzystów zachowanie minimalnej odległości 1,5 m z boku w terenie 

zabudowanym, a poza terenem zabudowanym nawet 2 m. Gdy ten odstęp nie może zo-

stać zachowany, wtedy należy pozostać z tyłu.  

Kontrolować prędkość. Czynnikiem ryzyka jest także duża prędkość na wielu drogach 

rowerowych, będąca po części skutkiem rozwoju techniki rowerowej i występowania tak 

lubianych rowerów o napędzie elektrycznym. Powoduje to nie tylko wzrost niebezpie-

czeństwa wystąpienia kolizji i zdarzeń bez udziału innych uczestników. W razie 
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wystąpienia wypadków należy się także liczyć z wystąpieniem bardzo poważnych obra-

żeń ciała. W większym stopniu są narażone przede wszystkim osoby starsze. A więc: 

gdzie jest to konieczne należy zredukować prędkość jazdy i oczywiście podczas poru-

szania się na rowerze należy nosić kask ochronny. W razie zaistnienia wypadku znacznie 

ograniczy to niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń.  

Duża liczba wypadków bez udziału innych uczestników. Nie zauważeni, nie uwzględ-

nieni w kalkulacjach, zignorowani albo nie potraktowani jak równoprawny uczestnik ruchu 

drogowego – rowerzyści ławo potrafią znaleźć się w trudnej sytuacji. Jednak nie zawsze 

winę ponoszą inni. W roku 2019 [w Niemczech] udział wypadków rowerowych ze skut-

kiem śmiertelnym, bez uczestnictwa innych osób wyniósł około 30%. Luigi Ancona pod-

kreśla: „Dla ochrony własnego zdrowia i własnego życia dla rowerzystów jest ekstremal-

nie ważne, aby opanować swój pojazd, realistycznie oceniać swoje umiejętności i dosto-

sować sposób jazdy do danej nawierzchni.“ DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik: Urlop z przyczepą kempingową i kamperem 

Urlop z przyczepą kempingową i kamperem dla wielu osób jest wciąż na topie. Jednak 

poruszając się z małym domem na kółkach należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Naj-

ważniejsze punkty zostały podane w poradniku „Pomoc dla miłośników przyczep kempin-

gowych i kamperów. Rady ekspertów DEKRA przed pierwszą dużą podróżą.“ Broszurka 

podaje informacje w takich kwestiach, jak obciążenie przyczepy, obciążenie dyszla, 

sprzęg holowniczy i waga całkowita. Można tam znaleźć istotne wskazówki w temacie 

załadunku, ale także zasad obchodzenia się z instalacją gazową oraz przepisów doty-

czących poruszania się z prędkością 100 km/h. Nie brakuje także wskazówek dotyczą-

cych bezpiecznego poruszania się zespołów z przyczepą kempingową i kamperów.  
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