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listopad 2020 

 

Treść: 

Ostrożnie! Kierowca nie włączył kierunkowskazu! Co drugi kierowca nie zawsze 
używa kierunkowskazów. 

Podczas egzaminu na prawo jazdy jeszcze trzeba było mieć we krwi nawyk włączania 
kierunkowskazu, w przeciwnym razie prawo jazdy by przepadło. Jednak w ruchu drogo-
wym kierujący samochodami podczas wykonywania manewru skrętu często rezygnują z 
jego użycia i podczas zmiany pasa ruchu zbyt często rezygnują z wskazania kierunku 
jazdy. Przeciętnie tylko co drugi kierowca samochodu (50%) prawidłowo sygnalizuje 
zmianę kierunku jazdy, co wynika z badań przeprowadzonych [w Niemczech] przez 
DEKRA Unfallforschung. 

 

Na przejazdach kolejowych zaleca się zachować ostrożność. Pociągi mają zawsze 
pierwszeństwo! 

Przejazdy kolejowe wciąż jeszcze są niebezpiecznymi punktami w ruchu drogowym, 
ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych. Tylko w sieci nie-
mieckich kolei (Deutsche Bahn) jest jeszcze około 16400 przejazdów (stan na koniec 
2018 roku). Według danych pochodzących z [niemieckiego] Federalnego Urzędu Staty-
stycznego w roku 2019 doszło do 184 wypadków, podczas których nie udzielono pierw-
szeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu. W wyniku tych zdarzeń 22 osoby straciły ży-
cie.  

 

Bezpieczne podróżowanie w okresie zimowym. W zimie na podróż należy przewi-
dzieć więcej czasu. 

W okresie zimowym z reguły poruszamy się po drogach wolniej. Śliskie jezdnie i zła wi-
doczność hamują potok pojazdów, niekiedy z powodu wypadków i pojazdów oczyszcza-
jących drogi dochodzi jeszcze do zatorów i spowolnienia ruchu. Kto w podróż wyruszy 
zbyt późno, tego nieuchronnie dopadnie stres, który łatwo może przyczynić się do po-
wstania niebezpiecznych sytuacji. 

 

Pozostałe tematy: 

Wypadek z udziałem pojazdu o napędzie elektrycznym: „Kluczowe jest prawidłowe wezwanie pomocy“ 

DEKRA intensyfikuje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Systemowa kontrola samochodów używanych: sprawdzenie elektroniki 
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Zagrożenia o zmroku: duża liczba źródeł światła 

Ostrożnie! Kierowca nie włączył kierunkowskazu! 

Co drugi kierowca nie zawsze używa kierunkowskazów 

Podczas egzaminu na prawo jazdy jeszcze trzeba było mieć we krwi nawyk włączania 

kierunkowskazu, w przeciwnym razie prawo jazdy by przepadło. Jednak w ruchu drogo-

wym kierujący samochodami podczas wykonywania manewru skrętu często rezygnują z 

jego użycia i podczas zmiany pasa ruchu zbyt często rezygnują z wskazania kierunku 

jazdy. Przeciętnie tylko co drugi kierowca samochodu (50%) prawidłowo sygnalizuje 

zmianę kierunku jazdy, co wynika z badań przeprowadzonych [w Niemczech] przez 

DEKRA Unfallforschung na grupie 5700 pojazdów w 48 miejscach. 42% kierowców wcale 

nie używało kierunkowskazów, a 8% używało ich w niewłaściwy sposób.  

Jednakże - w zależności od sytuacji w ruchu drogowym - występują znaczne różnice. 

Najczęściej prawidłowo używane są kierunkowskazy na autostradach (67%), na skrzyżo-

waniach z i bez pasa do skrętu (56%) i podczas wyjeżdżania ze skrzyżowania (53%). W 

przypadku rozwidlających się dróg z pierwszeństwem przejazdu jest to już tylko 22%. 

Kierujący samochodami bardzo cenią sobie takie zachowanie u innych kierowców, jed-

nak nie u siebie samych. W ankiecie przeprowadzonej wśród 500 kierowców udział kie-

rowców prawidłowo używających kierunkowskazu oszacowano na około 50%, ale własne 

zachowania w kwestii używania kierunkowskazów zostały ocenione znacznie lepiej.  

„Używanie kierunkowskazu nie jest zbytecznym działaniem. Służy ono komunikacji w ru-

chu drogowym, pomaga uniknąć nieporozumień i nieprawidłowej oceny sytuacji, które w 

niektórych okolicznościach mogą prowadzić do zaistnienia wypadku“, stwierdza Luigi An-

cona, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. Przepisy Kodeksu 

drogowego mówią tutaj wyraźnie: „chcąc wykonać manewr skrętu , trzeba to odpowiednio 

wcześnie i wyraźnie zasygnalizować; należy przy tym użyć kierunkowskazów.“ Czego nie 

wie 12% kierowców? Obowiązek użycia kierunkowskazu występuje zawsze, a więc także 

wtedy, gdy nie jest widoczny żaden inny uczestnik ruchu drogowego. 

Poza wykonywaniem manewru skrętu kierunkowskazów należy używać także w przy-

padku zmiany pasa ruchu, podczas ruszania z miejsca od krawędzi drogi, przejeżdżania 

obok przeszkody, jak również podczas wyprzedzania i ponownego powrotu na swój pas 

ruchu, poza tym także wtedy, gdy podczas skręcania kierujemy się wskazaniami strzałek 

kierunkowych umieszczonych na jezdni. Także opuszczanie skrzyżowania jest trakto-

wane jako manewr skrętu. Podczas zjazdu należy użyć kierunkowskazu, podczas wjazdu 
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jest to jednak zakazane. Opuszczając rozgałęzioną drogę z pierwszeństwem należy uży-

wać kierunkowskazów, kto jedzie prosto, temu nie wolno tego robić.  DEKRA Info 

 

                      

 

  

 
 
 
Przejazd kolejowy: należy poruszać się w sposób skupiony i unikać dekoncentra-
cji 

Na przejazdach kolejowych zaleca się zachować ostrożność 

Pociągi mają zawsze pierwszeństwo 

Przejazdy kolejowe wciąż jeszcze są niebezpiecznymi punktami w ruchu drogowym, 

ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych. Tylko w sieci nie-

mieckich kolei (Deutsche Bahn) jest jeszcze około 16400 przejazdów (stan na koniec 

2018 roku). Według danych pochodzących z [niemieckiego] Federalnego Urzędu Staty-

stycznego w roku 2019 doszło do 184 wypadków, podczas których nie udzielono pierw-

szeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu. W wyniku tych zdarzeń 22 osoby straciły ży-

cie. W większości przypadków przyczyną jest lekkomyślność, niecierpliwość albo niezna-

jomość zasad pierwszeństwa przejazdu.  

„Zasadniczo pociągi mają na przejazdach kolejowych pierwszeństwo przejazdu przed po-

jazdami poruszającymi się po drogach i pieszymi, to musi być oczywiste dla wszystkich 

uczestników ruchu drogowego“, przypomina Thomas Gut, analityk z zakresu wypadków 

drogowych w DEKRA. Przyczyna: duża masa pociągów prowadzi przy większych pręd-

kościach do znacznie dłuższej drogi hamowania niż w przypadku samochodu. Pociąg 

osobowy do pełnego wyhamowania z prędkości 100 km/h potrzebuje na przykład około 

kilometra.  

„Na wszystkich przejazdach, które są zabezpieczone krzyżem św. Andrzeja, znakami 

świetlnymi, pełnymi zaporami albo półzaporami, należy zachować szczególną ostroż-

ność“, podkreśla Thomas Gut. Oznacza to, że w takich miejscach należy poruszać się w 

sposób skoncentrowany, nie używać telefonu i unikać rozkojarzenia. „Radio należy ści-

szyć, aby móc usłyszeć ostrzegawcze sygnały akustyczne, powoli podjechać do prze-

jazdu i rozejrzeć się w obydwie strony, czy zbliża się pociąg.“  

Bardzo ważne: migające czerwone światło ostrzegawcze zawsze oznacza „stój!“, nawet 

wtedy, gdy zapory nie są jeszcze zamknięte. „Nie należy nigdy próbować przejechać 

przez tory przed zbliżającym się pociągiem. Jest to śmiertelnie niebezpieczne. Pociągi 

potrafią poruszać się z prędkością do160 km/h i dopiero chwilę przed pojawieniem się 

można je zobaczyć i usłyszeć“, stwierdza ekspert. 
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W najwyższym stopniu niebezpieczne jest także zatrzymywanie się bezpośrednio na to-

rach. Dlatego w przypadku gęstego ruchu należy zachować odpowiedni odstęp od po-

przedzającego pojazdu. Jeśli na torach doszłoby do awarii, wtedy natychmiast należy 

opuścić niebezpieczną strefę. Po przejechaniu pociągu przez przejazd, przed wyrusze-

niem w dalszą drogę należy koniecznie odczekać, aż zgaśnie czerwone światło, albo 

zapora się zupełnie otworzy. Istnieje możliwość przejazdu kolejnego pociągu.  DEKRA 

Info 

 

 

 

 

 

 

Wypadek albo pożar: prawidłowe wezwanie pomocy pomaga służbom ratowniczym 

Wypadek z samochodem o napędzie elektrycznym 

„Kluczowe jest prawidłowe wezwanie pomocy“ 

Obecnie w Niemczech dopiero około 2,5% samochodów osobowych posiada w pełni 

elektryczny napęd albo napęd hybrydowy. Jednak wraz z rosnąca liczbą takich samo-

chodów także coraz częściej biorą one udział w wypadkach, albo są dotknięte pożarami. 

„W kwestii zabezpieczenia, pierwszej pomocy i pierwszych działań gaśniczych nic się 

jednak nie zmienia ani dla osób udzielających pierwszej pomocy, ani dla straży pożarnej. 

Ale także tutaj obowiązuje zasada: możliwie szybkie i prawidłowe wezwanie fachowej 

pomocy przy wykorzystaniu funkcjonującego na terenie całej Europy jednakowego nu-

meru ratunkowego 112 w istotny sposób przyczynia się do szybkiego i skutecznego wy-

słania pomocy“, stwierdza Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków dro-

gowych w DEKRA. 

„Jeśli osoba zgłaszająca zdarzenie ma świadomość, że chodzi tutaj o pojazd wyposażony 

w alternatywny napęd, albo źródło zasilania, wtedy podczas zgłoszenia problemu należy 

o tym koniecznie poinformować. Niektóre jednostki pytają również w związku z tym także 

o numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Na podstawie tych infor-

macji jest możliwe odczytanie dokładnych danych i wysłanie na pomoc odpowiednich 

oddziałów ratowniczych“, stwierdza ekspert. 

Jeśli występują oznaki pożaru, wtedy – podobnie jak w przypadku konwencjonalnych po-

jazdów – konieczne jest szybkie działanie. Jeśli podczas jazdy zostanie zaobserwowany 

dym, albo wyczujemy zapach spalenizny oznacza to, że pojazd należy zaparkować przy 

krawędzi jezdni pamiętając o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych pojazdów, 

palnych przedmiotów albo budynków, dźwignię zmiany biegów ustawić w pozycji „P”, za-

ciągnąć hamulec ręczny i wyłączyć zapłon. 
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Następnie wszyscy pasażerowie muszą opuścić pojazd. Pomimo zdenerwowania nie 

wolno zapomnieć o obserwowaniu ruchu drogowego i o założeniu kamizelki ratunkowej. 

Tak jak w razie każdego innego wypadku pojazd należy zabezpieczyć poprzez ustawie-

nie w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego, aby uniknąć kolejnych wypad-

ków. Możliwie szybko należy wykonać połączenie pod numer alarmowy 112.  

Jeśli do dyspozycji jest gaśnica, wtedy można spróbować zwalczyć ogień. „Kwestią prio-

rytetową także tutaj jest ochrona własnego bezpieczeństwa“, podkreśla Markus Egelhaaf. 

Należy zdecydowanie unikać zatrzymywania się w obrębie zadymienia i stawiania się na 

miejscu nadjeżdżającej straży pożarnej.“  DEKRA Info 

  

 

 

(DEKRA Info) 

 

 

Bezstresowe podróżowanie w okresie zimowym. Należy odpowiednio wcześnie wy-

ruszyć w podróż. 

Bezpieczne podróżowanie w okresie zimowym 

W zimie na podróż należy przewidzieć więcej czasu 

W okresie zimowym z reguły poruszamy się po drogach wolniej. Śliskie jezdnie i zła wi-

doczność hamują potok pojazdów, niekiedy z powodu wypadków i pojazdów oczyszcza-

jących drogi dochodzi jeszcze do zatorów i spowolnienia ruchu. Kto w podróż wyruszy 

zbyt późno, tego nieuchronnie dopadnie stres, który łatwo może przyczynić się do po-

wstania niebezpiecznych sytuacji. 

Należy wcześniej wyruszyć w drogę. „Jesienią i zimą zawsze należy zaplanować tro-

chę więcej czasu na podróż i zwracać uwagę na komunikaty nadawane przez radio kie-

rowców, aby nawet w przypadku niekorzystnych warunków na drodze i w ruchu drogo-

wym nie znaleźć się pod presją czasu“, stwierdza Thomas Gut, ekspert z zakresu wypad-

ków drogowych DEKRA. „Mając odpowiedni zapas czasu nie tak łatwo dopada nas po-

kusa rozwijania nadmiernej prędkości jazdy, czy też wykonywania niebezpiecznych ma-

newrów wyprzedzania”.  

Należy zachować większy odstęp. Do zmniejszenia prędkości i zwiększenia bezpie-

czeństwa przyczynimy się także zachowując większy odstęp bezpieczeństwa. Drogi ha-

mowania na mokrych, zabrudzonych drogach mogą się znacznie wydłużyć. Dlatego nie 

należy rezygnować z założenia opon zimowych o odpowiedniej głębokości bieżnika, pa-

miętając o tym, aby nie były one zbyt stare. Przede wszystkim przy ograniczonej widocz-

ności spowodowanej przez mgłę, deszcz albo opady śniegu należy koniecznie zachować 
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większy odstęp od poprzedzającego pojazdu. Poza tym zaleca się z wyczuciem używać 

hamulców oraz z rozwagą korzystać z dźwigni przyspieszenia. 

Nie należy ślepo wierzyć w rozwiązania techniczne. „Należy pamiętać również o tym, 

że nawet najbardziej wydajne systemy towarzyszące kierowcy zamontowane w nowo-

czesnych samochodach nie są panaceum na zbyt szybką i ryzykowną jazdę“, podkreśla 

Thomas Gut. Gdy podczas szybkiego poruszania się pojazdem w zakrętach po śliskiej 

jezdni opony pojazdu nie są w stanie go zatrzymać, oznacza to, że nawet najnowocze-

śniejsze rozwiązania techniczne dochodzą już do granic swych możliwości.  

Ostrożnie w razie opadów śniegu! W okresie jesienno-zimowym należy ponadto bar-

dziej niż zwykle „mieć oczy szeroko otwarte i „nie pozwalać się zdekoncentrować “. Z 

uwagi na występowanie strumieni zimnego wiatru na wyeksponowanych miejscach, ta-

kich jak mosty, wzniesienia dróg, tunele albo leśne ścieżki, nagle może wystąpić oblo-

dzenie. W takich miejscach zaleca się szczególnie ostrożną jazdę. DEKRA Info 

 

 

 

 

 

DEKRA intensyfikuje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym   

Organizacja rzeczoznawcza DEKRA intensyfikuje swoje zaangażowanie na rzecz bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym na płaszczyźnie europejskiej i od października współ-

pracuje jako Członek ze stowarzyszeniem European Transport Safety Council (ETSC). 

ETSC z siedzibą w Brukseli jest niezależną organizacją non profit, która od roku 1993 na 

bazie badań naukowych i przykładów najlepszych praktyk działa na rzecz zmniejszenia 

liczby i unikania wypadków w europejskim ruchu drogowym. ETSC doradza Komisji Eu-

ropejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i rządom poszczególnych krajów w Europie jako 

niezależny ekspert w sprawach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. „Jako innowacyjny  

wizjoner chcemy wspólnie, bezpiecznie towarzyszyć procesowi automatyzacji nowej mo-

bilności związanej z pojazdami o napędzie elektrycznym, zautomatyzowanym i pokrytym 

siecią ruchem drogowym“, stwierdził Prezes Zarządu DEKRA Stefan Kölbl przystępując 

do organizacji.  DEKRA Info 

 

 

Systemowa kontrola samochodó 
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Systemowa kontrola używanych samochodów: sprawdzenie elektroniki 

Bez przeprowadzenia specjalnego badania w samochodach używanych często nie 

można stwierdzić, czy drogie systemy elektroniczne odpowiedzialne za komfort i bezpie-

czeństwo są w nich zamontowane i czy działają poprawnie. Jeśli tak nie jest, wtedy w 

niektórych przypadkach na kupującego pojazd mogą spaść duże koszty. O większe bez-

pieczeństwo podczas dokonywania zakupu samochodu dbają eksperci DEKRA z zakresu 

samochodów używanych, dzięki przygotowanemu systemowi przeprowadzania kontroli. 

Podczas badania eksperci dokonują odczytu błędów z pamięci dotyczących elektroniki 

odpowiedzialnej za komfort i bezpieczeństwo, która daje wskazówki odnośnie usterek w 

systemach. „Wykonując to badanie bierzemy pod uwagę trend polegający na montowa-

niu w nowoczesnych samochodach coraz większej liczby systemów elektronicznych“, wy-

jaśnia Ronald Hufnagel, ekspert z zakresu samochodów używanych DEKRA. Badanie 

systemów może zostać przeprowadzone oddzielnie, podobnie jak badanie techniczne i 

sprawdzenie stanu karoserii. Razem te trzy moduły pozwalają sprawdzić wszystkie naj-

ważniejsze grupy konstrukcyjne występujące w pojazdach.  DEKRA Info 


