
Cz!"# 4:

Bezpiecze$stwo pojazdu

Prawo okre!la standardy odno!nie stanu Twojego pojazdu. Musisz zna" te
standardy i zapewni", aby Twój pojazd odpowiada# wymaganiom prawnym.
W tej cz$!ci znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. Szczegó#owe
informacje na temat badania stanu pojazdu otrzymasz odwiedzaj%c stron$
www.ncts.ie lub dzwoni%c pod numer 1890 927 977 (koszt po#%czenia
lokalnego, 9.00-16.00).
Jako kierowca musisz zapewni", &e Twój pojazd jest w dobrym stanie.
Musisz zapewni" regularne kontrole uk#adu kierowniczego, hamulcy, lamp
tylnych i przednich, reflektorów, lusterkek wstecznych, pasów
bezpiecze'stwa, pr$dko!ciomierza, opon, wycieraczek, klaksona i t#umika.

Pojazdy mechaniczne musz% by" poddane badaniu dopuszczenia do ruchu.
W tej cz$!ci znajdziesz minimalne standardy wymagane od Twojego
pojazdu. Powiniene! regularnie sprawdza" nast$puj%ce elementy:

Opony
G&!boko"# bie'nika: Nie pozwól, aby opony zbytnio si$ zu&y#y. Wi$kszo!"
pojazdów musi mie" minimaln% g#$boko!" bie&nika nie mniejsz% ni& 1,6mm
na g#ównym bie&nikowaniu. W przypadku motocykli i pojazdów
zabytkowych, minimalna g#$boko!" bie&nika wynosi 1mm. Jednak pami$taj
o wymianie opon zanim zu&yj% si$ do tego stopnia.
Ci"nienie: Regularnie sprawdzaj ci!nienie w ka&dej oponie, tak&e w kole
zapasowym zwracaj%c specjaln% uwag$ na zalecany poziom ci!nienia.

PAMI(TAJ
Prowadzenie pojazdu zagra'aj%cemu bezpiecze$stwu w miejscu

publicznym jest powa'nym wykroczeniem.
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Sprawdzanie usterek: Regularnie ogl%daj opony w poszukiwaniu przeci$",
p$kni$" i wybrzusze', które mog% prowadzi" do niespodziewanego
“z#apania gumy”.
Wymiana opon: Kupuj opony na wymian$ u renomowanego dilera i nie
zak#adaj opon radialnych i diagonalnych w jednej osi.
Ko&a zapasowe tymczasowe (oszcz!dzaj% miejsce): U&ywaj tego rodzaju
opon tylko po to, aby doko'czy" podró& lub dojecha" do dilera opon. Nie
jed( szybko i nie przekraczaj zalecanej pr$dko!ci wybitej na oponie.

)wiat&a i reflektory
Pojazdy mechaniczne (z wyj%tkiem motocykli i pojazdów elektrycznych o
maksymalnej pr$dko!ci 38km/h) musz% posiada" nast$puj%ce !wiat#a i
reflektory.

Z przodu:
Dwa !wiat#a przednie (bia#e lub &ó#te)
Dwa bia#e !wiat#a pozycyjne
Kierunkowskazy (wy#%cznie pomara'czowe)
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Z ty#u:
Dwa tylne czerwone !wiat#a
Dwa czerwone !wiat#a stopu
Dwa czerwone reflektory
O!wietlenie tablicy rejestracyjnej
Kierunkowskazy (wy#%cznie pomara'czowe)

Pami$taj:
Musisz u&ywa" !wiate# przeciwmgielnych, ale tylko podczas g$stej
mg#y lub opadów !niegu. Wy#%cz je podczas dobrej widoczno!ci,
poniewa& mog% razi" i o!lepia" innych kierowców.
Mo&esz zamontowa" dodatkowe wy&sze !wiat#o stopu, ale
mocowanie innych dodatkowych !wiate# jest ograniczane przez
prawo.

Cz$!" 16, 17 i 20 opisuj% wymagane o!wietlenie dla motocykli, rowerów i
pojazdów konnych.

PAMI(TAJ
)wiat&%, reflektory, o"wietlenie tablicy rejestracyjnej i kierunkowskazy
s% skuteczne tylko je'eli utrzymujesz je w czysto"ci i dobrym stanie.
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Zmieniaj%c wygl%d swojego pojazdu na przyk#ad poprzez montowanie
reflektorów, orurowania lub ozdób, miej na uwadze bezpiecze'stwo innych
u&ytkowników dróg, w szczególno!ci tych bardziej nara&onych na
niebezpiecze'stwa, czyli na przyk#ad rowerzystów i pieszych. Nie mo'esz
zak#ada" migaj%cych niebieskich lub czerwonych !wiate#, które s%
zarezerwowane wy#%cznie dla policji, karetek pogotowia i innych pojazdów
uprzywilejowanych. Szczegó#y na stronie www.transport.ie.
Nie powiniene! dokonywa" &adnych technicznych modyfikacji swojego
pojazdu bez uprzedniego kontaktu z profesjonalist%, poniewa& takie
modyfikacje mog% wi%za" si$ z konekwencjami prawnymi i wp#ywa" na
bezpiecze'stwo pojazdu. Powiniene! tak&e poinformowa" swoje
towarzystwo ubezpieczeniowe o wszelkich modyfikacjach, poniewa& mog%
one uniewa&ni" Twoj% polis$ ubezpieczeniow%.

Przednia szyba
Rodzaje przednich szyb: Przednia szyba pojazdów mechanicznych
rejestrowanych od stycznia 1986 roku musi by" zrobiona ze szk#a
laminowanego. Taka szyba musi by" u&yta podczas wymiany uszkodzonych
szyb przednich starszych pojazdów.
Wycieraczki przednie: Utrzymuj wycieraczki przednie i ich pióra w dobrym
stanie i cz$sto dolewaj p#ynu do spryskiwaczy.
Dobra widoczno"#: Utrzymuj przedni% szyb$ i okna w czysto!ci i porz%dku,
aby! dobrze widzia# drog$ i innych jej u&ytkowników.

Lusterka
Twój pojazd musi by" wyposa&ony w lusterka, aby! zawsze wiedzia# co si$
dzieje za Tob% i po bokach. Samochody ci$&arowe i autobusy powinny mie"
lusterka typu “cyclops” i “lusterka szerokok%tne”, aby wyeliminowa" martwy
punkt oraz chroni" pieszych i rowerzystów znajduj%cych si$ z przodu i po
bokach pojazdu.
Kiedy korzysta# z lusterek: Musisz korzysta" z lusterek pojazdu zanim
ruszysz, zmienisz pas, wyprzedzisz, zwolnisz, skr$cisz lub otworzysz drzwi.
Powiniene! regularnie spogl%da" w lusterka podczas jazdy.
Dobra widoczno!": Tak samo jak w przypadku !wiate# i reflektorów, lusterka
tak&e musisz utrzymywa" w czysto!ci, dobrym stanie i odpowiednim
ustawieniu, aby skutecznie spe#nia#y swoj% rol$.
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Pasy bezpiecze$stwa
Musisz zapina" pasy bezpiecze'stwa. Jedyne wyj%tki to:

osoby, które maj% pas dla niepe#nosprawnych,
osoby, które maj% za!wiadczenie od lekarza, &e z powodów
medycznych nie powinny zapina" pasów bezpiecze'stwa,
instruktorzy nauki jazdy lub egzaminatorzy podczas lekcji lub
egzaminu i
policja lub cz#onkowie si# obronnych podczas wykonywania
obowi%zków s#u&bowych.

Systemy mocowania dla dzieci
Pasy bezpiecze'stwa s% zaprojektowane g#ównie dla doros#ych i starszych
dzieci. Prawo na temat bezpiecze'stwa dzieci nakazuje, aby wszystkie
dzieci mia#y podczas jazdy odpowiedni fotelik, siedzenie podwy&szaj%ce lub
poduszk$ podwy&szaj%c%. Mniejsze dzieci poni&ej 150 centymetrów wzrostu
i 36 kilogramów wagi musz% by" przypi$te do odpowiedniego systemu
mocowania dla dzieci podczas jazdy w samochodzie osobowym lub
poje(dzie dostawczym. Przyk#ady odpowiednich systemów mocowania to
foteliki dla niemowl%t i siedzenia podwy&szaj%ce.
Musisz stosowa" si$ do poni&szych zasad:

Je&eli pojazd posiada pasy bezpiecze'stwa, musisz z niego
skorzysta".
Dzieci poni&ej 3 roku &ycia nie mog% podró&owa" w samochodzie lub
poje(dzie dostawczym (z wyj%tkiem taksówek), o ile nie maj%
odpowiedniego fotelika.
Dzieci powy&ej 3 roku &ycia lub te, które maj% poni&ej 150cm wzrostu
i 36 kilogramów wagi (tj. zwykle dzieci do 11,5 lat) musz% korzysta" z
odpowiedniego fotelika lub poduszki podwy&szaj%cej podczas jazdy
samochodem lub pojazdem dostawczym.
Dzieci powy&ej 3 roku &ycia musz% podró&owa" na tylnym siedzeniu
w pojazdach, które nie s% wyposa&one w pasy bezpiecze'stwa.

PAMI(TAJ
Brak zapi!tych pasów bezpiecze$stwa to przest!pstwo. Brak pasa,

brak wymówki.
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Fotelik dzieci$cy montowany ty#em do kierunku jazdy nie mo'e by"
u&ywany na przednim siedzeniu samochodów wyposa&onych w
dzia#aj%c% poduszk$ powietrzn%.
Fotelik samochodowy dla dziecka musi spe#nia" standardy Unii
Europejskiej lub Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Zawsze sprawd( czy pasa&erowie poni&ej 17 roku &ycia korzystaj% z
odpowiedniego fotelika, siedzenia podwy&szaj%cego, poduszki
podwy&szaj%cej lub pasów bezpiecze'stwa. Ka&degy kierowca ponosi
za to prawn% odpowiedzialno!".

Odpowiednie zapi$cie dziecka w foteliku mo&e zmniejszy" obra&enia o 90-
95% dla fotelików zwróconych ty#em do kierunku jazdy i o 60% dla fotelików
zwróconych przodem do kierunku jazdy*.
* )ród#o: AA Motoring Trust

Siedzenie podwy'szaj%ce
Waga: 15-23kg (33-55 funtów)

Przybli'ony przedzia& wiekowy: 4-6 lat

Poduszka podwy'szaj%ca
Waga: 22-36kg (48-79 funtów)

Przybli'ony przedzia& wiekowy: 6-12 lat

Foteliki mocowane ty&em do kierunku jazdy
Waga: dla dzieci do 13 kg (29 funtów)

Przybli'ony przedzia& wiekowy: od urodzenia do
12-15 miesi$cy

Foteliki mocowane przodem do kierunku jazdy
Waga: 9-18kg (20-40 funtów)

Przybli'ony przedzia& wiekowy: 9 miesi$cy do 4
lat
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O czym nale'y pamieta# u'ywaj%c systemów mocowania dla dzieci
Korzystaj z odpowiedniego fotelika dla Twojego dziecka.
Korzystaj z fotelika podczas ka&dej podró&y, niezale&nie od d#ugo!ci.
W przypadku ma#ych dzieci, wybierz fotelik, który:
• posiada znak E (który oznacza, &e spe#nia wymogi regulacji
prawnej 44 03 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ),

• jest odpowiedni do wagi i wzrostu dziecka, oraz
• jest odpowiedni do Twojego rodzaju samochodu.
Najlepiej nie kupowa" i nie korzysta" z u&ywanego fotelika.
Odpowiednio zamocuj fotelik, zgodnie z instrukcj% producenta.
Bezpieczniej jest zamocowa" fotelik na tylnym siedzeniu samochodu.

Zaleca si$ kupowanie fotelików tylko u producentów, którzy sprawdzaj% czy
dany fotelik jest dla Ciebie odpowiedni. Upewnij si$, &e fotelik jest
odpowiedni dla Twojego dziecka i samochodu. Wi$cej informacji znajdziesz
na stronie www.rsa.ie.

Systemy mocowanie dla pasa'erów poni'ej 17 roku 'ycia
Zgodnie z prawem, kierowca samochodu osobowego lub dostawczego jest
odpowiedzialny za to, aby pasa&erowie poni&ej 17 roku &ycia mieli zapi$te
pasy bezpiecze'stwa lub inny odpowiedni system mocuj%cy dla dzieci.
Mo&esz dosta" do 4 punktów karnych jezeli Twoi pasa&erowie z tej grupy
wiekowej nie maj% zapi$tych pasów lub systemu mocuj%cego.
Je&eli chcia#by! otrzyma" wi$cej informacji, mo&esz otrzyma" broszur$ i
DVD pt. Bezpiecze'stwo Dziecka w Samochodzie (ang. Child Safety in
Cars) z Urz$du ds. Bezpiecze'stwa Drogowego. Tel. (koszt po#%czenia
lokalnego): 1890 50 60 80.
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Baga'niki dachowe
Je&eli korzystasz z baga&nika dachowego, musisz:

bezpieczenie zamocowa" go na poje(dzie,
upewni" si$, &e #adunek nie zas#ania widoczno!ci w &adnym kierunku,
nigdy nie przekracza" jego #adowno!ci,
nigdy nie umieszcza" #adunku w taki sposób, który zagra&a jego
spadni$ciem, oraz
nigdy nie mocowa" baga&nika sposób, który mo&e spowodowa"
utrat$ stabilno!ci pojazdu.

Dla pewno!ci, powiniene! sprawdzi" przed odjazdem czy baga&nik dachowy
jest poprawnie zamontowany, a #adunek ca#kowicie zabezpieczony. Nale&y
to tak&e sprawdzi" je&eli u&ywasz tylnego lub dachowego baga&nika
rowerowego.

Tablice rejestracyjne pojazdu
Prawo okre!la, w jaki sposób musz% wygl%da" tablice rejestracyjne.
Poni&sze dwa schematy pokazuj% jedyne mo&liwe rodzaje tablic dla
pojazdów zarejestrowanych w Irlandii po 1 stycznia 1991.
Schemat 1: Schemat 2:

Tablice rejestracyjne musz% by" czyste i czytelne. Wszystkie liczby i litery
musz% by" napisane czarnym prostym pismem na wyra(nym bia#ym
odblaskowym tle. Nie powinno si$ u&ywa" kursywy ani cieniowania. Nie
mo'esz modyfikowa" tablic rejestracyjnych.
Je&eli chcia#by! otrzyma" wi$cej infomacji na temat tablic rejestracyjnych, na
poni&szej stronie urz$du skarbowego znajduje si$ broszura na ten temat:
www.revenue.ie/leaflets/carplate.pdf.
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Inne obowi%zki dotycz%ce bezpiecze$stwa
Jako kierowca, masz kilka innych obowi%zków wobec swoich pasa&erów.

Dzieci w pojazdach mechanicznych
Nie mo'esz zostawia" niemowl%t lub ma#ych dzieci samych w poje(dzie
mechanicznym, nawet je&eli opuszczasz pojazd na krótko. Dzieci mo&e
spotka" wiele niebezpiecze'stw, na przyk#ad:

wybuch po&aru,
trudno!ci z oddychaniem w ciep#e dni (je&eli wszystkie okna s%
zamkni$te), oraz
mog% zosta" przyci$te szyb% elektryczn%, co mo&e spowodowa"
powa&ne obra&enia lub !mier".

Zwierz!ta w pojazdach mechanicznych
Nigdy nie powiniene! zostawia" zwierz%t samych w pojazdach. Jest to
okrutne i niebezpieczne, mo&e powodowa" obra&enia u zwierz$cia i/lub
uszkodzenia pojazdu.

Korzystanie z telefonu komórkowego
Nie mo'esz korzysta" z telefonu komórkowego trzymanego w r$ce gdy
prowadzisz pojazd lub jedziesz motocyklem. Jest to wykroczenie, za które
mo&esz dosta" do 4 punktów karnych. Rowerzy!ci nigdy nie powinni
korzysta" z telefonu komórkowego podczas jazdy, a piesi powinni zachowa"
ostro&no!" podczas rozmowy przez telefon.

Urz%dzenia przeno"ne
Jako u&ytkownik drogi, powiniene! unika" korzystania z urz%dze'
przeno!nych przez s#uchawki. Urz%dzenia te, na przyk#ad przeno!ne radia i
odtwarzacze MP3 mog% Ci$ rozprasza" i stwarza" niebezpiecze'stwo
podczas jazdy lub przechodzenia przez ulic$.
W szczególno!ci rowerzy!ci powinni unika" tych urz%dze', poniewa&
podczas jazdy polegaj% w du&ej mierze na swoim s#uchu.
Je&eli korzystasz z urz%dze' przeno!nych lub samochodowych, odtwarzaj
muzyk$ na tyle cicho, aby! móg# bez problemu us#ysze" karetk$ na sygnale
lub klakson.
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