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Treść: 

 

Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA: seniorom poruszającym się 
na rowerach o napędzie elektrycznym grozi duże niebezpieczeństwo 

W nowym Raporcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA odnotowano znaczny 
wzrost liczby wypadków z udziałem kierujących rowerami o napędzie elektrycznym. 
Tylko w ciągu dwóch lat, od roku 2017 do roku 2019, podwojeniu uległa liczba ofiar 
wśród użytkowników rowerów o napędzie elektrycznym. Najliczniejszą grupę ryzyka 
tworzą seniorzy, wśród których rower o napędzie elektrycznym cieszy się rosnącą po-
pularnością. 

 

Konflikty podczas wykonywania manewru skrętu: każdego roku ponad 31.000 
rannych  

Między uczestnikami ruchu drogowego wykonującymi manewr skrętu i pieszymi albo 
rowerzystami wciąż dochodzi do konfliktów, ostrzegają eksperci z zakresu badania wy-
padków drogowych z DEKRA. „Na przykład dla wielu kierujących nie jest oczywiste, że 
piesi i rowerzyści gdy przekraczają jezdnię mają zasadniczo pierwszeństwo przed skrę-
cającym pojazdem, o ile nie zostało to rozwiązane w inny sposób sygnalizacją świetlną“, 
stwierdza Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w 
DEKRA. 

 

Pozostałe tematy: 

Większe bezpieczeństwo zautomatyzowanych pojazdów: diagnostom potrzebne są dane pojazdu. 

Na śliskich jezdniach nie należy tylko polegać na systemach ESP i ABS.  

Rowery o napędzie elektrycznym w okresie zimowym: szybsze rozładowanie akumulatora.   

Nowy Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA: mobilność na dwóch kołach. 
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Kierujący rowerami o napędzie elektrycznym: dwa razy więcej ofiar  

Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA: 

Seniorom poruszającym się na rowerach o napędzie elektrycznym 
grozi duże niebezpieczeństwo 

W nowym Raporcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA odnotowano znaczny wzrost liczby wypadków 

z udziałem kierujących rowerami o napędzie elektrycznym. Tylko w ciągu dwóch lat, od roku 2017 do roku 

2019, podwojeniu uległa liczba ofiar wśród użytkowników rowerów o napędzie elektrycznym z 5100 do 10600. 

Wśród ofiar śmiertelnych odnotowano wzrost z 68 do 118 osób. Największą grupę ryzyka tworzą seniorzy, 

wśród których rower o napędzie elektrycznym cieszy się rosnącą popularnością. W roku 2019 60% ofiar śmier-

telnych wśród osób poruszających się na rowerach o napędzie elektrycznym to osoby w wieku powyżej 70 lat.  

„Starsze osoby mają często mniejszą wprawę jako rowerzyści, jeśli przez dłuższy czas nie poruszały się na 

klasycznym rowerze. Teraz - odważając się na ponowne użycie z roweru - korzystają z większego komfortu jaki 

oferuje napęd elektryczny“, wyjaśnia Luigi Ancona, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

„Ponadto nie tylko seniorzy często bagatelizują możliwości przyspieszenia rowerów elektrycznych, do których 

nie są przyzwyczajeni.“  

Ponadto w zaawansowanym wieku pogarszają się: zdolność do szybkiej reakcji, wzrok i poczucie równowagi. W 

przypadku starszych osób wyraźnemu spadkowi ulega także sprężystość ciała. Prowadzi to do sytuacji, w któ-

rych podczas upadku szybciej  niż młodzi rowerzyści odnoszą oni obrażenia i przede wszystkim są one poważ-

niejsze. „W przypadku starszych osób już drobny upadek może mieć fatalne skutki“, stwierdza ekspert z zakresu 

badania wypadków drogowych.  

Podczas przeprowadzania badań przyjęto założenie, że z uwagi na strukturę wiekową społeczeństwa i popular-

ność rowerów o napędzie elektrycznym w kolejnych latach problem będzie jeszcze narastać. Roczniki wyżu 

demograficznego [w Niemczech] osiągną wiek, w przypadku którego możemy mówić o większym niebezpieczeń-

stwie odniesienia obrażeń podczas jazdy na rowerze. W roku 2018 93,2% kierujących rowerami o napędzie 

elektrycznym, które odniosły śmiertelne obrażenia ciała miało 45 lat i więcej. 

Luigi Ancona poza przewidującą, rozważną i ostrożną jazdą zaleca kierującym rowerami o napędzie elektrycz-

nym, jak również osobom poruszającym się na klasycznych rowerach zakładanie odpowiedniego kasku ochron-

nego. W ostatnim czasie kaski stosuje mniej niż co czwarty dorosły rowerzysta. W okresie jesiennozimowym 

należy ponadto zwrócić uwagę na dobrą widoczność. Podróżując o zmierzchu i w nocy należy zakładać odzież 

odblaskową, jak np. kamizelki ostrzegawcze, które znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa. Więcej infor-

macji można znaleźć na stronie: www.dekra-roadsafety.com.        DEKRA Info  
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Na śliskich jezdniach nie należy tylko polegać na systemach ESP i ABS 

Poruszając się w okresie zimowym po drogach nie należy tylko opierać się na wsparciu ze strony elektro-

nicznych systemów wspomagających kierowcę, które są zamontowane w pojeździe, przypominają rzeczo-

znawcy z DEKRA. „Nawet takie systemy, jak elektroniczny system stabilizacji toru jazdy albo system zapo-

biegający zablokowaniu kół nie są w stanie naprawić każdego błędu popełnionego przez kierowcę“, stwier-

dza Stefanie Ritter, ekspertka z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. „A już na pewno elek-

troniczne systemy nie są w stanie przekroczyć granic wyznaczonych przez prawa fizyki. Jeśli zostaną one 

przekroczone, na przykład w przypadku zbyt dużej prędkości jazdy, wtedy żaden system nie może zapo-

biec wyrzuceniu pojazdu z zakrętu. Także najnowocześniejsze rozwiązania elektroniczne znajdujące się w 

samochodzie, w szczególności przy mokrej nawierzchni, oblodzeniu i leżącym na jezdni śniegu nie zwal-

niają z ostrożnego i rozważnego prowadzenia pojazdu.“ Aby elektroniczne systemy towarzyszące kierowcy, 

takie jak: asystent hamowania awaryjnego, asystent trzymania się pasa ruchu albo systemy ostrzegające 

przed zbyt małym odstępem od innych pojazdów zawsze działały prawidłowo, kierujący samochodami 

przed wyruszeniem w drogę powinni zwrócić uwagę, aby czujniki i kamery wokół pojazdu były czyste i 

wolne od śniegu i oblodzenia.  DEKRA Info 

 

Rowery o napędzie elektrycznym w okresie zimowym: szybsze rozładowanie akumulatora   

Kierujący rowerami o napędzie elektrycznym w okresie jesiennozimowym muszą się nastawić na ich mniej-

szy zasięg. Podczas chłodu zwiększa się oporność elektryczna akumulatora, co oznacza, że może on 

dostarczyć mniej energii niż podczas wyższych temperatur. „Aby poruszając się rowerem o napędzie elek-

trycznym uzyskać optymalny zasięg, z akumulatorem w zimne miejsce należy się udać dopiero na krótko 

przed samym wyruszeniem w drogę“, zaleca Andreas Richter z Competence Center Elektromobilität w 

DEKRA. Także osłona termiczna pozwoli akumulatorowi dłużej utrzymać ciepło i wpłynie na zwiększenie 

zasięgu pojazdu. Efekt zależy jednak w znacznym stopniu od sposobu jazdy. Co do zasady osłona ter-

miczna ma sens tylko wtedy, gdy zasięg akumulatora ulega wyczerpaniu i po drodze nie ma możliwości 

jego ogrzania albo doładowania. Podczas dłuższych podróży w zimne dni rozsądne może się okazać za-

bieranie ze sobą ładowarki, aby po drodze móc doładować akumulator. Osoby, które w okresie zimowym 

raczej zostawiają swój rower o napędzie elektrycznym w piwnicy powinny zwrócić uwagę na to, aby łado-

warka nie była przez cały czas podłączona do akumulatora. Najlepiej, aby podczas przerwy w użytkowaniu 

akumulator był naładowany mniej więcej w połowie.  DEKRA Info 
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Droga dla rowerów obok jezdni: skręcający muszą zaczekać 

Konflikty podczas wykonywania manewru skrętu  

Każdego roku ponad 31.000 rannych [w Niemczech] 

Między skręcającymi i pieszymi albo rowerzystami wciąż dochodzi do konfliktów, ostrzegają eksperci z 

zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA. Nie chodzi przy tym o pojedyncze przypadki, na co 

wskazuje spojrzenie w urzędową statystykę. W roku 2019 z powodu błędów popełnionych przez kierują-

cych podczas wykonywania manewru skrętu  [w Niemczech] ogółem ponad 31000 osób odniosło obra-

żenia ciała, a 172 osoby straciły życie. „Na przykład dla wielu kierujących nie jest oczywiste, że piesi i 

rowerzyści gdy przekraczają jezdnię mają zasadniczo pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem, o ile 

nie zostało to rozwiązane w inny sposób sygnalizacją świetlną“, stwierdza Markus Egelhaaf, ekspert z 

zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

W Kodeksie drogowym jasno zapisano, że szczególną uwagę należy zwrócić na pieszych. Jeśli jest to 

konieczne, pojazd wykonujący manewr skrętu musi zaczekać. Taka sama sytuacja występuje także wtedy, 

gdy rowerzyści i pojazdy szynowe poruszają się w tym samym kierunku po jezdni albo obok niej. Manewr 

skrętu występuje zawsze wtedy, gdy pojazd poprzez zmianę kierunku opuszcza dotychczas używaną jezd-

nię i wyjeżdża z ruchu skierowanego na wprost, na przykład w inną ulicę, na parking albo przy wyjeździe z 

autostrady. Podobnie jest zresztą także przy zjeździe z ronda. Tym samym piesi i rowerzyści także tutaj 

maja pierwszeństwo.  

Aby lepiej chronić pieszych i rowerzystów podczas wykonywania manewru skrętu, [w Niemczech] pojazdy 

mechaniczne powyżej 3,5 t od kwietnia 2020 w terenie zabudowanym podczas wykonywania manewru 

skrętu w wielu przypadkach nie mogą poruszać się szybciej niż z prędkością kroku pieszego (4 do maksy-

malnie 10 km/h). Ta regulacja ma się przyczynić do tego, aby uniknąć większości wypadków o często 

ciężkim przebiegu, których przyczyną jest występowanie martwego pola w przypadku dużych pojazdów. 

Pieszym i rowerzystom nadal zaleca się zachowanie w takich sytuacjach maksymalnej ostrożności i sku-

pienia: przy sygnalizatorze świetlnym rowerzyści nie powinni czekać w bezpośredniej bliskości samocho-

dów ciężarowych, czy też autobusów, ale pozostać z tyłu pojazdu i brać pod uwagę pojazdy skręcające w 

prawo. Dla pieszych jest ważne, aby koncentrowali się na ruchu drogowym i na przykład nie doprowadzali 

do rozkojarzenia  spoglądając na smartfon. Natomiast kierowcy nie mogą zapomnieć o odpowiednio wcze-

snym włączaniu kierunkowskazów i oczywiście podczas wykonywania manewru skrętu powinni zwracać 

uwagę na krzyżujący się ruch pieszych.  DEKRA Info 
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Większe bezpieczeństwo zautomatyzowanych pojazdów: diagnostom są po-

trzebne dane pojazdu 

W odniesieniu do tworzenia w przyszłości  sieci i automatyzacji samochodów organizacja rzeczoznawcza 

DEKRA domaga się uregulowanego w przepisach dostępu do danych pojazdów z obszarów bezpieczeń-

stwa i ochrony środowiska. „Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyszłości będzie decydujące, aby 

systemy wysoce zautomatyzowanych pojazdów przez cały ich okres eksploatacji działały niezawodnie. Aby 

to zagwarantować musi być możliwość ich przebadania w rozsądny sposób“, stwierdził Prezes Zarządu 

DEKRA Stefan Kölbl. Aby to jednak zrealizować organizacje sprawujące nadzór potrzebują  wiarygodnego 

i pełnego dostępu do części danych pojazdów, która ma znaczenie dla przeprowadzania nadzoru pojaz-

dów. Tylko w ten sposób o każdym czasie będzie możliwe sprawdzenie systemów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i kwestie ochrony środowiska pod kątem uszkodzeń, usterek w działaniu albo niedozwo-

lonych manipulacji. Dostarczenie danych za pośrednictwem serwera producenta pojazdów nie jest wystar-

czające do spełnienia tych warunków. DEKRA proponuje powołanie jako powiernika danych „Trust-Center“, 

które na zlecenie państwa, jako godna zaufania i niezależna instancja, będzie zarządzać danymi. Stefan 

Kölbl zwrócił także uwagę na to, że pojazd można zasadniczo zmienić wprowadzając aktualizacje danych. 

Dlatego w perspektywie średnioterminowej nie będzie wystarczające, jak dotychczas, badanie stanu po-

jazdu podczas badań okresowych co dwa lata [przykład niemiecki]. Wtedy będzie konieczne przeprowa-

dzenie kompleksowego badania. DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA: mobilność na dwóch 

kołach 

„Mobilność na dwóch kołach“ jest w centrum uwagi Raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 

2020. Eksperci z organizacji badają wypadki z udziałem rowerów, rowerów o napędzie elektrycznym, hu-

lajnóg elektrycznych i motocykli zwracając szczególną uwagę na tematy związane z człowiekiem, techniką 

pojazdową i infrastrukturą, które zostały uzupełnione przykładami wypadków z praktyki analityków przepro-

wadzających badania zdarzeń komunikacyjnych. Badanie dostarcza impulsy do przemyśleń  i konkretne 

zalecenia obejmujące działania ze strony świata polityki, producentów pojazdów, świata nauki i zrzeszeń 

oraz agituje na rzecz zwiększenia kwestii świadomości bezpieczeństwa  wśród kierujących jednośladami. 

Portal online www.dekra-roadsafety.com poza treściami zawartymi w raporcie oferuje także informacje uzu-

pełniające, animacje i grafiki interaktywne. Można tutaj także pobrać wszystkie wcześniejsze wydania Ra-

portu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  DEKRA. DEKRA Info 
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