
Cz!"# 19:

Poszanowanie dla innych
u$ytkowników dróg

Ta cz!"# skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija
informacje zawarte w cz!"ci 5, po"wi!conej dobrym nawykom w kierowaniu
pojazdami. Poniewa$ pojazd nie ma pierwsze%stwa przed innym
u$ytkownikiem drogi, dla bezpiecze%stwa, jed& defensywnie. Oznacza to, $e
powiniene" by# przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje i je$eli to
konieczne ust!powa# innym u$ytkownikom.
Niektóre dzia'ania, które mo$liwe, $e przyjdzie ci podj(# w zwyk'ych
warunkach to:

ust(pi# miejsca pogotowiu ratunkowemu, stra$y po$arnej lub Gardzie
obserwowa# czy spomi!dzy samochodów nie wychodz( dzieci,
zatrzyma# si! przed nimi, i
przed wyjazdem z bocznej drogi zaczeka#, a$ nadje$d$aj(cy pojazd
rozpocznie zakr!t w lewo.

Aby zapewni# bezpiecze%stwo wszystkim u$ytkownikom dróg nie zapominaj
o odpowiedzialno"ci wobec:

pieszych, dzieci, osób starszych, osób niepe'nosprawnych i
u$ytkowników wózków inwalidzkich,
rowerzystów, motocyklistów, i
jakichkolwiek zwierz(t uczestnicz(cych w ruchu drogowym.

Piesi
Jako kierowcy nie wolno ci nara$a# pieszego na ryzyko. Musisz go
przepu"ci# zw'aszcza:

na lub w pobli$u pasów dla pieszych (nawet je$eli piesi tylko czekaj(,
aby przej"#),
na lub w pobli$u przej"cia z sygnalizacj( uruchamian( przez pieszych
gdy pulsuje $ó'te "wiat'o
je$eli ruszasz z miejsca (na przyk'ad na "wiat'ach lub z miejsca
postojowego) a pieszy przechodzi przez jezdni!, i
na skrzy$owaniu, je$eli pieszy w'a"nie przechodzi przez jezdni!.
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Uwa$aj na pieszych, którzy mog( usi'owa# przej"# przez jezdni! wychodz(c
nagle spoza zaparkowanych samochodów. Zwró# uwag! na osoby starsze,
niepe'nosprawne i dzieci. Uwa$aj na pieszych id(cych do i z autobusów.

Dzieci
Z natury dzieci maj( mniejsze do"wiadczenie w korzystaniu z jezdni, dlatego
powiniene" zwróci# szczególn( uwag! na ich zachowanie.
Zachowaj ostro$no"# je$eli:

kierujesz pojazdem obok chodnika, na której przebywaj( ma'e dzieci,
wyje$d$asz z bocznej drogi wjazdowej lub podjazdu,
kierujesz pojazdem na parkingu, i
cofasz, zw'aszcza w miejscach, w których przebywaj( ma'e dzieci.
Nie jeste" w stanie dostrzec przez lusterko ma'ego dziecka
znajduj(cego si! z ty'u pojazdu. Je$eli masz w(tpliwo"ci, wysi(d& i
sprawd&.

Szko%y
Nie parkuj przed wej"ciem do szko'y. Nierozwa$ne parkowanie mo$e
wprowadzi# zamieszanie w"ród rodziców i ich dzieci lub zablokowa#
wej"cie/wyj"cie do/ze szko'y. Mo$e równie$ spowodowa#, $e dzieci b!d(
zmuszone wyj"# na drog!, aby omin(# twój pojazd.
Je$eli twój pojazd blokuje chodnik lub drog! dla rowerów jest to uznane za
wykroczenie.
Powiniene" równie$ zachowa# ostro$no"# w pobli$u autobusu szkolnego,
zw'aszcza je$eli wyprzedzasz w momencie, gdy dzieci wsiadaj( lub
wysiadaj( z autobusu. Autobusy szkolne s( wyra&nie oznaczone naklejkami.
Nie wahaj si!. Je$eli widzisz dzieci w wieku szkolnym, zw'aszcza ma'e
dzieci, mo$esz u$y# klaksonu, aby je zawiadomi# o swojej obecno"ci

PAMI&TAJ
Kierowanie pojazdem cz!"ciowo lub ca%kowicie wzd%u$ lub w
poprzek chodnika, chyba $e przeje$d$asz przez chodnik, aby

wjecha# lub wyjecha# z budynku lub innego miejsca
znajduj'cego si! w pobli$u, jest uznane za wykroczenie.
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B(d& ostro$ny, gdy w pobli$u s( dzieci na rowerach. Zachowaj szczególn(
ostro$no"# w pobli$u szko'y, gdzie rowerzy"ci mog( pojawi# si! grupach.
Pami!taj, $e trudno przewidzie# zachowanie m'odego rowerzysty i jego
zdolno"# utrzymania równowagi.

Opiekun drogowy
Doro"li opiekunowie drogowi zapewniaj( dzieciom bezpieczne
przechodzenie przez jezdni! w pobli$u i przed budynkiem szkolnym. S(
ubrani w czapk! i p'aszcz z elementami z materia'u odblaskowego. S(
wyposa$eni w specjalny znak drogowy i maj( prawo wstrzyma# ruch.
Je$eli opiekun unosi znak “Stop” (pokazany poni$ej, po lewej stronie),
musisz si! zatrzyma# i sta# do momentu, gdy:

dzieci przejd( przez ulic!,
znak zostanie opuszczony,
opiekun bezpiecznie wróci na chodnik.
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M%odsi opiekunowie
M'odsi opiekunowie s( uczniami klas starszych szko'y podstawowej, którzy
w sze"cioosobowych grupach zapewniaj( ten sam rodzaj us'ug, co doros'y
opiekun. Je$eli chc( wstrzyma# ruch, daj( znak pojazdom po obu stronach
jezdni. Gdy ruch zostanie wstrzymany, opiekunowie zajmuj( swoje miejsca i
przeprowadzaj( m'odsze dzieci przez ulic!. Wszystkie pojazdy musz' sta#
dopóki wszyscy m'odsi opiekunowie nie wróc( na chodnik.
Nigdy nie parkuj w miejscu, które blokuje widoczno"# opiekunowi.
Opiekunowie drogowi musz' wyra&nie widzie# drog!, aby wykonywa#
swoj( prac! w'a"ciwie i bezpiecznie.

Rowerzy"ci i motocykli"ci
Nigdy nie nara$aj na ryzyko rowerzystów lub motocyklistów i pami!taj o
obowi(zku zachowania wobec nich ostro$no"ci, poniewa$ s( szczególnie
nara$eni w razie zderzenia.
Na rowerzystów i motocyklistów uwa$aj zw'aszcza:

na skrzy$owaniach,
w miejscach, gdzie "cie$ki dla rowerów '(cz( si! z jezdni(,
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gdy zmieniasz pasy,
gdy otwierasz drzwi, aby wysi("# z pojazdu
gdy zatrzymujesz si! lub skr!casz, zw'aszcza, gdy skr!casz w lewo, i
gdy cofasz.

Najlepszym sposobem na zachowanie ostro$no"ci w pobli$u rowerzystów i
motocyklistów jest pos'ugiwanie si! lusterkami i wielokrotnie sprawdzanie
martwych punktów.

Wyprzedzanie
Nigdy podczas wyprzedzania nie zaje$d$aj drogi rowerzystom lub
motocyklistom. Zachowaj odpowiedni odst!p, zw'aszcza:

przy mokrej i deszczowej pogodzie,
je$eli droga jest oblodzona,
gdy ruszaj(. Rowerzy"ci maj( tendencje do chwiania si! dopóki nie
nabior( pr!dko"ci, i
przy z'ej nawierzchni. Rowerzy"ci i motocykli"cie mog( by# zmuszeni
do omini!cia dziur w jezdni

Skr!canie w lewo
Skr!caj(c w lewo, uwa$aj na rowerzystów i motorowerzystów jad(cych
przed tob( blisko kraw!$nika lub nadje$d$aj(cych z twojej lewej strony. Nie
wyprzedzaj rowerzysty je$eli zbli$asz si! do skrzy$owania, na którym
zamierzasz skr!ci# w lewo. Rowerzy"ci mog( jecha# prosto.

Skr!canie w prawo
Gdy skr!casz w prawo wykorzystuj(c przerw! w"ród nadje$d$aj(cych
pojazdów (na przyk'ad na skrzy$owaniu z $ó't( stref(), uwa$aj na
rowerzystów, którzy mog( si! przemieszcza# po stronie wewn!trznej (na
"rodku drogi) lub mog( si! porusza# pasem dla rowerów lub autobusów w
przeciwnym kierunku przy przeciwleg'ym brzegu jezdni. Korzystaj równie$ z
lusterek, aby sprawdzi# czy gdy zbli$asz si! do zakr!tu motocyklista nie
zacz(' ci! wyprzedza#.
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(cie$ki rowerowe i parkowanie
Nie parkuj i nie jed& po drogach dla rowerów. Zanim otworzysz drzwi
zaparkowanego samochodu, spójrz w lusterka, aby sprawdzi# czy
rowerzy"ci i motocykli"ci nie nadje$d$aj( z twojej prawej strony i zachowaj
odst!p, aby mogli ci! omin(#.

Zwierz!ta na drodze
Zawsze zwolnij i b(d& gotów zatrzyma# pojazd, gdy zbli$asz si! lub
wyprzedzasz zwierz!ta. Je$eli osoba odpowiedzialna za zwierz!ta da ci
znak, aby" zwolni' lub zatrzyma' si!, musisz si! jej podporz(dkowa#. Je$eli
zwierz!ta znajduj( si! bezpo"rednio przed tob(, unikaj u$ywania klaksonu,
gdy$ mo$esz je przestraszy#.
Je$eli jedziesz drog(, na której cz!sto pojawiaj( si! zwierz!ta, zwró# uwag!
na poni$sze znaki ostrzegawcze.

Byd'o i zwierz!ta
hodowlane

Zwierzyna p'owa lub
dzikie zwierz!ta Owce
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