
Cz!"# 16:

Przepisy obowi$zuj$ce motocyklistów

Motocykle stanowi! jedn! pi"#dziesi!t! wszystkich zarejestrowanych
pojazdów w Irlandii, ale motocykli$ci stanowi! jedn! ósm! wszystkich
$miertelnych ofiar wypadków. W razie kolizji, u%ytkownicy motocykli i
motorowerów maja znacznie mniejsz! ochron" ni% kierowcy lub
pasa%erowie podró%uj!cy samochodami osobowymi.
Ten rozdzia& poswi"cony jest motocyklistom i osobom u%ytkuj!cym
motorowery. Okre$la zasady, które mog! pomóc zachowa# bezpiecze'stwo
na drodze. Dobrze wyszkoleni motocykli$ci na ca&ym $wiecie mog! stanowi#
dowód na to, %e bezpieczna jazda motocyklem mo%e by# (ród&em rado$ci i
satysfakcji pod warunkiem, %e posiada si" w&a$ciwy stosunek do zasad
bezpiecze'stwa na drodze oraz szeroki zasób wiedzy i do$wiadczenia.

Prawo jazdy
W celu u%ytkowania motocykla lub motoroweru nale%y posiada# aktualne
prawo jazdy, tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe. W
rozdziale 1 opisano która kategoria dotyczy danych typów pojazdów. Aby
inni u%ytkownicy ruchu byli $wiadomi, %e motocyklista obok to osoba ucz!ca
si" je(dzi# oraz by mogli podj!# wobec tego odpowiednie dodatkowe $rodki
bezpiecze'stwa, od 1 grudnia 2007 roku ka%dy motocyklista posiadaj!cy
tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe ma obowi!zek
umieszczenia litery )L* na %ó&tej kamizelce odblaskowej. Litera )L*musi
odpowiada# wielko$ci! i kolorem literze )L* umieszczonej na standardowej
naklejce u%ywanej w tym celu przez kierowców samochodów osobowych.

Ubezpieczenie i podatek
Zanim rozpoczniesz u%ytkowanie motocykla lub motoroweru na drodze
publicznej musisz umie$ci# w widocznym miejscu aktualn! dysk $widcz!cy
o op&acie podatku drogowego i posiada# ubezpieczenie.
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Przewóz pasa%erów
Osoba, która posiada tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe
nie mo%e przewozi# %adnych pasa%erów. Przewo%enie pasa%era stanowi
przest"pstwo. Je$li zamierza si" przewozi# pasa%era, nale%y upewni# si"
czy posiadane pe&ne prawo jazdy oraz ubezpieczenie pozwalaj! to zrobi#.

Jazda w dzie&
Upewnij si", %e jeste$ dobrze widoczny zarówno z boku, jak i z
przodu i z ty&u.
No$ bia&y kask i odblaskow! odzie% lub paski.
U%ywaj $wiate& mijania. Nawet przy dobrym $wietle dziennym, $wiat&a
czyni! ci" lepiej widocznym.

Jazda w nocy
No$ odblaskow! odzie% lub paski, aby by# bardziej widocznym.
Odbijaj! one $wiat&o przednich reflektorów innych pojazdów, co czyni
ci" lepiej widocznym z du%ej odleg&o$ci.

148

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



O"wietlenie
Musisz wyposa%y# swój motocykl lub motorower w:

bia&y lub %ó&ty reflektor przedni,
czerwone $wiat&o tylne,
czerwone $wiat&o odblaskowe tylne, i
o$wietlenie tablicy rejestracyjnej z ty&u.

Aby by# zawsze widocznym wa%ne jest aby":
Zawsze u%ywa& $wiate& mijania.
U%ywa& $wiate& w nocy, a tak%e w dzie', je%eli widoczno$# jest
znacznie ograniczona.
Zwolni&, lub je%eli to konieczne zatrzyma& si", je%eli zosta&e$ o$lepiony
przez $wiat&a nadje%d%aj!cego pojazdu.
U%ywa& $wiate& drogowych stosownie do warunków.
U%ywa& $wiate& awaryjnych, je%eli zatrzyma&e$ motocykl lub
motorower w niebezpiecznym miejscu.
Upewnij si", je%eli je(dzisz noc!, %e w&!czy&e$ wszystkie $wiat&a
boczne i o$wietlenie tablicy rejestracyjnej.

Wyposa%enie ochronne
No$ odpowiedni! odzie% i gwarantuj!cy bezpiecze'stwo kask zawsze, gdy
wsiadasz na motor.

Sprz!t ochrony osobistej
Kurtki i spodnie powinny zapewni# ci wystarczaj!c! ochron" w razie
wypadku, otarcia, zimna i warunków pogodowych.
Zak&adaj ochraniacze na nara%one miejsca takie jak plecy, kolana,
&okcie, ramiona, biodra i golenie. Ochraniacze powinny poddawa# si"
regulacji tak, aby bezpiecznie przylega&y i nie przemieszcza&y si" w
razie wypadku.
Aby by# lepiej widocznym na drodze powiniene" nosi# dobr! kurtk"
odblaskow!.
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No$ r"kawice ochronne i obuwie si"gaj!ce przynajmniej za kostk".

Kaski
Kupuj u renomowanych dilerów. Przymierz kilka ró%nych rozmiarów i
marek. Upewnij si", %e diler wie jak dopasowa# kask.
Nigdy nie kupuj lub nie u%ywaj kasków z drugiej r"ki.
Nigdy nie po%yczaj swojego kasku.
Je%eli twój kask jest uszkodzony - wymie' go.
Przeczytaj instrukcj" obs&ugi kasku i post"puj zgodnie ze
wskazówkami.
Delikatnie przemyj szyb" wizjera ciep&a wod! z myd&em.
U%ywaj kasku z jasn! szyb! wizjera. Je%eli u%yjesz ciemnej,
praktycznie niemo%liwe b"dzie dostrze%enie oleju na mokrej drodze.
Wymie' szyb" wizjera, je%eli jest porysowana.
Upewnij si", %e twój kask jest dobrze zapi"ty. Niezapi"ty kask jest
niedozwolony i bezu%yteczny w razie wypadku.
Zanim dokonasz zakupu zapoznaj si" z tym, co jest dost"pne na
rynku. Upewnij si", %e ca&y sprz"t odpowiada standardom UE.
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'rodki ochrony oczu i uszu
Podczas d&ugich podró%y stosuj $rodki ochrony uszu.
Je%eli u%ywasz kasku otwartego (bez os&ony podbródka) u%ywaj
$rodków ochrony oczu.
Podczas jazdy na motocyklu nie korzystaj z przeno$nego sprz"tu
graj!cego.

Sprz!t ochrony osobistej
Ze sprz!tem ochronnym

uszkodzenie s!uchu

uraz barku

wbudowana ochrona
barku

kurtka odporna na otarcia

wbudowana
ochrona !okci

powa"ne rany
szarpane

powa"ne
posiniaczenia
powa"na utrata

skóry
uszkodzenie r#ki i

palców

wbudowana
ochrona pleców

urazy pleców

r#kawice motocyklowe
(wzmocnione i
podszyte)

skórzane spodnie
(odporne na otarcia)

wbudowane
nakolanniki
ochronne

zaka"enia po kontakcie z
drog$

otarcia i uszkodzenia
nerwów

amputacja palców u
nóg

powa"na utrata
skóry buty motocyklowe

(bezpieczne i
wzmocnione)

kask z ochron$ oczu

Bez sprz!tu ochronnego

w oparciu o Transport Accident Commission, Australia, 2001

powa"ny uraz mózgu
ochrona uszu
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Jazda motocyklem
Jako motocyklista musisz przestrzega# zasad rz!dz!cych ruchem
drogowym. Musisz rozwin!# nast"puj!ce umiej"tno$ci:

wysoki stopie' uwagi;
$wiadomo$# mo%liwego niebezpiecze'stwa;
dobr! umiej"tno$# przewidywania; i
doskona&! umiej"tno$# obserwacji.

Powiniene$ równie% maksymalnie wykorzysta# przewag" jak! zapewnia
motocykl: wysoko$#, ustawno$#, manewrowo$#. Umiej"tno$# przeczuwania
zagra%aj!cego niebezpiecze'stwa rozwija si" wy&!cznie wraz z
do$wiadczeniem, dlatego powiniene" zawsze je(dzi# w granicach swoich
umiej"tno$ci.
Zawsze sprawdzaj, czy miejsce na drodze, które zamierzasz zaj!# jest
ca&kowicie bezpieczne i pami"taj, %e inni kierowcy mog! si" koncentrowa#
na wi"kszych obiektach, a nie w!skiej sylwetce motocykla. +wir, piasek,
ka&u%e i wyboista nawierzchnia mog! doprowadzi# do utraty równowagi
przez motocykl i sta# si" przyczyn! wypadku. W razie zagro%enia jak
wymienione powy%ej zredukuj pr"dko$# i kontynuuj jazd" ze wzmo%on!
ostro%no$ci!.
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Post"puj zgodnie z poni%szymi zasadami.
Unikaj jazdy pomi"dzy pasami ruchu.
Podczas wyprzedzania zachowaj nale%yty odst"p od wyprzedzanych
pojazdów. Pami"taj, %e kierowcy nie zawsze s! w stanie ci" dostrzec,
je%eli znajdujesz si" w ich “martwym punkcie”.
Je%eli twój pojazd jest wyposa%ony w kierunkowskazy i $wiat&a
hamownia u%ywaj ich. Jednak%e, je%eli inni u%ytkownicy drogi nie
dostrzegaj! tej sygnalizacji, lub je%eli uwa%asz, %e sygnalizacja nie
dzia&a, powiniene" równie% wyra(nie sygnalizowa# manewry r"k!.
Patrz cz"$# 7 dotycz!ca sygnalizacji r"cznej.
U%ywaj lusterek wstecznych, je%eli twój motocykl lub motorower zosta&
w nie wyposa%ony. Pami"taj jednak, %eby nie polega# na lusterkach
podczas ruszania, zmiany pasów, skr"tu w prawo i wyprzedzania.
Powiniene" równie% spojrze# przez rami" i sprawdzi# wszystkie
martwe punkty.
Opony w twoim motocykla musz$ mie# bie%nik o grubo$ci co
najmniej 1mm, ale powiniene" je wymieni# zanim b"d! tak zu%yte.
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Dziesi!# taktyk przetrwania dla motocyklisty
1. Obserwuj swoje otoczenie. Patrz:
• daleko, $rednio daleko i blisko, i
• za siebie, korzystaj!c z lusterek i ogl!daj!c si" przez rami" zanim
zmienisz ustawienie lub skr"cisz.

2. Zachowaj odpowiedni odst"p. Stosuj “zasad" dwóch sekund” (patrz
cz"$# 8). Przy mokrej lub oblodzonej nawierzchni zawsze zwi"ksz
odst"p.

3. B!d( widoczny. Upewnij si", %e twoje ustawienie jest prawid&owe.
U%ywaj $wiate& mijania i no$ odzie% odblaskow! (typu kamizelka
odblaskowa i odblaskowy pas “Sam Browne”).

4. Nie zaskakuj innych. Nigdy, nie rób na drodze nic, co zmusi&oby
innego u%ytkownika drogi do zredukowania szybko$ci, zahamowania,
gwa&townego skr"tu lub mog&oby przestraszy# pieszych.

5. My$l podobnie jak inni u%ytkownicy dróg. Staraj si" przewidzie# jak
mog! zareagowa#.

6. Obserwuj drog". Innymi s&owy - jed( zgodnie z aktualnymi warunkami
drogowymi, pogodowymi i stosownie do nat"%enia ruchu drogowego.

7. Dostosuj prawid&ow! pr"dko$# do warunków. Nigdy nie pozwól by inni
narzucali ci tempo.

8. Nigdy nie prowad( motoru po spo%yciu alkoholu lub narkotyków.
9. Ufaj swojemu pojazdowi i dbaj o jego sprawno$#. Post"puj wed&ug
skrótu POWDERS i sprawdzaj benzyn" (petrol), olej (oil), wod"
(water), uszkodzenia (damage), elektryk" (electrics), opony (rubber) i
zabezpieczenie (security).

10 We( lekcje u do$wiadczonego instruktora. ,wicz i traktuj ka%d! jazd"
jako szans" na popraw" swoich umiej"tno$ci.

Szczegó&owe informacje na temat bezpiecze'stwa, a tak%e jak
konserwowa# i dba# o swój motocykl znajdziesz w broszurze This is Your
Bike wydanej przez Urz!d ds. Bezpiecze'stwa Drogowego. Zadzwo' pod
numer 1890 50 60 80, napisz na adres info@rsa.ie lub odwied( stron"
internetow! www.rsa.ie.
Cz!"# 17:
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