
Cz!"# 5:

Dobre praktyki kierowcy

Cz!"# ta opisuje w jaki sposób wykonywa# najpopularniejsze manewry
bezpiecznie i bior$c pod uwag! innych u%ytkowników dróg. Skupili"my si!
na:

ruszaniu z miejsca
ustawieniu na drodze,
zmianie pasa,
wyprzedzaniu,
cofaniu,
zawracaniu,
zwalnianiu i zatrzymywaniu si!,
holowaniu,
"wiat&ach nawigacyjnych u%ywanych w ci$gu dnia,
je'dzie noc$, oraz
u%ywaniu klaksona.

Ruszanie z miejsca
Zanim w&$czysz silnik, sprawd' czy:
• lusterka s$ czyste i odpowiednio ustawione,
• wszystkie drzwi, maska i baga%nik s$ zamkni!te,
• wszystkie pasy bezpiecze(stwa (Twoje i Twoich pasa%erów z
przodu i z ty&u) s$ zapi!te, oraz

• Twoje siedzenie i zag&ówek s$ odpowiednio ustawione.
Kiedy jeste" gotowy do ruszenia z miejsca, zasygnalizuj swój zamiar
w&$czenia si! do ruchu.
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Ruszaj$c z kraw!%nika musisz ust$pi# pierwsze(stwa innym
samochodom i pieszym.
Kiedy droga jest wolna, w&$cz si! do ruchu i dostosuj swoj$ pr!dko"#
do normalnego strumienia ruchu drogowego.
Zawsze patrz w lusterka, ale pami!taj o martwych punktach, wi!c
tak%e odwracaj si! przez rami!. Samochody i piesi mog$ przeje%d%a#
lub przechodzi# za Twoim pojazdem. Ruszaj$c z miejsca, sprawd'
martwe punkty obracaj$c si! naoko&o.

Twoje ustawienie na drodze
Upewnij si!, %e jedziesz wystarczaj$co blisko lewej strony, aby inne
samochody mog&y bezpieczne omini$# lub wymin$# Ci! z prawej strony, ale
te% nie zbyt blisko lewej, aby nie wje%d%a# na "cie%k! rowerow$ ani nie
blokowa# lub nara%a# rowerzystów lub pieszych.
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Co zrobi# gdy musisz zmieni# swoje ustawienie na drodze
Je%eli wyprzedzasz, skr!casz w prawo lub mijasz pieszych,
rowerzystów, je'd'ców konnych, innych u%ytkowników drogi lub
zaparkowane pojazdy, upewnij si!, %e wykonanie takiego manewru
jest bezpieczne.
Zawsze sprawdzaj w lusterku czy z prawej strony nie nadje%d%aj$
%adne pojazdy lub czy nikt nie wyprzedza Ci! z ty&u. Nie zapomnij
sprawdzi# martwych punktów.
W&$cz kierunkowskaz, aby w por! powiadomi# innych u%ytkowników o
swoim zamiarze i kontynuuj manewr.

Ostro$no"# w pobli$u autobusów i pieszych
Powiniene" pozwoli# autobuom z powrotem w&$czy# si! do ruchu po tym jak
wysiedli i wsiedli do niego pasa%erowie. Szczególnie uwa%aj na
wsiadaj$cych i wysiadaj$cych z autobusu pasa%erów, dzeci w pobli%u
szko&y, a przeje%d%aj$c ko&o szko&y zawsze b$d' przygotowany na to, aby
si! zatrzyma#.

Ostro$no"# w pobli$u rowerzystów
Je%eli znajdujesz si! na skrzy%owaniu, na którym linia stopu dla
rowerzystów znajduje si! przed lini$ dla samochodów, powiniene" pozwoli#
rowerzy"cie na przejechanie przed Twój pojazd.
Podczas skr!tu w lewo, wszyscy kierowcy, a w szczególno"ci kierowcy
ci!%arówek musz$ uwa%a# na jad$cych prosto lub skr!caj$cych
rowerzystów i motocyklistów.
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Podczas skr!tu w lewo, uwa%aj na rowerzystów i motorowerzystów jad$cych
blisko kraw!%nika przed Tob$ lub nadje%d%aj$cych z Twojej lewej strony. Nie
wyprzedzaj rowerzysty zbli%aj$c si! do skrzy%owania je%eli skr!casz w lewo
- rowerzysta mo%e kontynuowa# jazd! prosto.
Powiniene" zachowa# wi!ksz$ odleg&o"# wyprzedzaj$c rowerzyst!,
poniewa% mo%e si! zdarzy#, %e b!dzie on musia& omin$# nierówn$
nawierzchni! lub przeszkod!. Jest to szczególnie wa%ne w deszczow$ i
wietrzn$ pogod!.

Zmiana pasa
Nie zmieniaj pasa bez dobrego powodu ku temu.
Musisz ust$pi# pierwsze(stwa pojazdom, które ju% znajduj$ si! na pasie, na
który chcesz wjecha#.
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Jak bezpiecznie zmienia# pas
Je%eli masz dobry powód, aby zmieni# pas, skorzystaj z lusterek i
sprawd' du%o wcze"niej czy droga jest wolna. Aby sprawdzi# martwe
punkty, gdy jedziesz z du%$ pr!dko"ci$, szybko rozejrzyj si! na boki,
aby sprawdzi# ustawienie pojazdu, który móg& ju% znikn$# Ci z
lusterka.
Zasygnalizuj swój zamiar i zmie( pas, gdy droga jest wolna, a
wykonanie takiego manewru bezpieczne.
Kiedy jedziesz danym pasem i zbli%asz si! do skrzy%owania,
przestrzegaj znaków drogowych lub oznakowania drogi (zwykle
strza&ki), które wskazuje kierunek, w jakim musz% jecha# pojazdy z
danego pasa.

Wyprzedzanie
Wyprzedzaj tylko gdy jest to bezpieczene dla Ciebie i innych. Zwracaj
szczególn$ ostro%no"# na elementy, które mog$ utrudnia# widoczno"# drogi
przed Tob$, takie jak pagórki, pochylenia terenu, zakr!ty, mosty, zw!%enia
dróg lub przej"cia dla pieszych. Zwracaj uwag! na przepisy okre"lone na
znakach drogowych i oznakowaniu dróg (bia&a linia ci$g&a, przerywana,
pojedyncza, podwójna), które zosta&y opisane w cz!"ci 6.

Jak bezpiecznie wyprzedza#
Upewnij si!, %e droga przed Tob$ jest wolna na tyle, aby" mia&
wystarczaj$c$ odleg&o"#, która pozwoli Ci na wyprzedzenie oraz
powrót na swoj$ stron! drogi bez potrzeby zmuszania innych
u%ytkowników drogi do zjechania na bok, aby Ci! omin$#.
Nigdy nie jed' bezpo"rednio za pojazdem, który wyprzedza.
Ust$p pierwsze(stwa szybszym pojazdom, które zacz!&y Ci! ju%
wyprzedza# z ty&u.
Przed manewrem wyprzedzania, sprawd' czy droga jest wolna,
sprawd' lusterka i martwe punkty, aby upewni# si!, %e inny pojazd nie
zbli%a si! z ty&u. W&$cz kierunkowskaz z wyprzedzeniem, przejed' na
drugi pas kiedy b!dzie to bezpieczne, przyspiesz i bezzw&ocznie
wyprzed' drugi pojazd.
Kiedy ju% oddalisz si! od wymijanego pojazdu, spójrz w lusterko,
w&$cz kierunkowskaz i stopniowo zjed' na swój pas upewniaj$c si!,
%e nie zaje%d%asz drogi pojazdowi, który w&a"nie min$&e".
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Zachowaj dodatkow$ ostro%no"# przy wyprzedzaniu pojazdu
oznaczonego znakiem )LONG VEHICLE* (d&ugi pojazd). Oznacza on,
%e pojazd ma przynajmniej 13 metrów d&ugo"ci i b!dziesz
potrzebowa& du%ej odleg&o"ci, aby go omin$# i bezpiecznie powróci#
na lew$ stron! jezdni.
Nie mo$esz przekracza# ograniczenia pr!dko"ci, nawet podczas
wyprzedzania.

Mo$esz wyprzedzi# z lewej strony, gdy
Chcesz jecha# prosto, a kierowca przed Tob$ zjecha& na bok i w&$czy&
kierunkowskaz syganlizuj$c, %e chce skr!ci# w prawo.
Sygnalizujesz, zamiar skr!tu w lewo.
Pojazdy na obu pasach poruszaj$ si! wolno, a pojazdy na lewym
pasie poruszaj$ si! szybciej ni% pojazdy na pasie prawym.

PAMI&TAJ
Zwykle musisz wyprzedza# z prawej strony. Jednak w sytuacjach
wymienionych poni$ej dozwolone jest wyprzedzanie z lewej.
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Nie mo$esz wyprzedza# gdy
Jeste" na lub w pobli%u przej"cia dla pieszych, niezale%nie od rodzaju
przej"cia.
Zabrania tego znak drogowy lub oznakowanie drogi.
Zbli%asz si! do skrzy%owania.
Zbli%asz si! do zakr!tu, skr!tu drogi, pochylenia terenu, mostu
&ukowego, szczytu wzgórza lub w$skiej ulicy.
Jeste" na lewym pasie drogi dwujezdniowej lub autostrady, kiedy ruch
odbywa si! z normaln$ szybko"ci$.

Co robi#, gdy kto" Ci! wyprzedza
Nie zmieniaj pr!dko"ci.
Trzymaj si! tak blisko lewej strony na ile pozwala bezpiecze(stwo.
Nie przyspieszaj.
Zachowaj ostro%no"#, w razie gdyby pojazd wyprzedzaj$cy nagle
wjecha& przed Ciebie.

Cofanie
Jak bezpiecznie cofa#

Rozejrzyj si! uwa%nie dooko&a, przed siebie, za siebie, przez oba
ramiona i spójrz w lusterka, aby upewni# si! czy nie ma w pobli%u
pieszych lub innych pojazdów.
B$d' szczególnie ostro%ny w miejscach, gdzie mog$ zbiera# si! ma&e
dzieci, na przyk&ad w pobli%u szkó&, na placach zabaw, drogach
wewn!trznych, parkingach lub na swoim w&asnym podje'dzie.
Je%eli masz ograniczon$ widoczno"#, popro" o pomoc przy cofaniu.
Ust$p pierwsze(stwa innym pojazdom lub pieszym.
Podczas cofania z drogi g&ównej na podporz$dkowan$, poczekaj na
bezpieczny moment, wycofaj wolno w boczn$ drog!, na tyle daleko
aby" móg& przyj$# prawid&owe ustawienie po lewej stronie drogi
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podczas ponownego w&$cznia si! do ruchu na g&ównej drodze.
B$d' szczególnie ostro%ny podczas cofania w ciemno"ci.
Je%eli masz w$tpliwo"ci, wysi$d' z pojazdu i sprawd' okolic!.
Nie mo$esz cofa# z drogi podporz$dkowanej na g&ówn$, poniewa%
jest to niebezpieczne.

Zawracanie
Powiniene" zawraca# tylko kiedy warunki na drodze pozwalaj$ na
ca&kowicie bezpieczne wykonanie takiego manewru.

Sprawd' czy nie ma znaków lub oznakowania dróg, które zabraniaj$
zawracania, na przyk&ad ci$g&ej bia&ej linii na "rodku drogi.
Sprawd' czy droga nie jest jednokierunkowa.
Znajd' bezpieczne miejsce, z którego wyra'nie mo%esz widzie#
wszystkie kierunki.
Ust$p pierwsze(stwa innym u%ytkownikom drogi.
Uwa%aj na rowerzystów i motocyklistów.
Nie zatrzymuj pieszych ani nie uniemo%liwiaj im bezpiecznego
przej"cia przez ulic!.
Upewnij si!, %e masz wystarczaj$co miejsca, aby zako(czy# manewr
bezpiecznie i bez przeszkód.

(Zasady/wytyczne dotycz$ce zawracania, patrz cz!"# 9)

Zwalnianie lub zatrzymywanie si! na poboczu

Zakaz zawracania
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Sprawd' w lusterkach, aby upewni# si!, %e mo%esz bezpiecznie
zwolni# i zatrzyma# si!.
Zasygnalizuj zamiar zmiany kierunku jazdy i zjed' na bok.
Zasygnalizuj zamiar zwolnienia za pomoc$ "wiate& stopu lub przez
poruszenie praw$ r!k$ w gór! i w dó& przez okno pojazdu (patrz
poni%ej), je%eli wydaje Ci si!, %e Twoje "wiat&a stopu nie dzia&aj$.

Skorzystaj z zatoczki, je%eli to mo%liwe lub zjed' na bok i zatrzymaj
si! blisko lewej kraw!dzi jezdni.

Holowanie
Je%eli holujesz inny pojazd lub przyczep! (w tym przyczep! pod&odziow$ lub
kempingow$) pami!taj o nast!puj$cych punktach.

Upewnij si!, %e belka haka holowniczego lub inne urz$dzenie
holuj$ce jest wystarczaj$co silne i bezpieczne przyczepione, aby nie
z&ama&o si! lub od&$czy&o podczas u%ycia.
Upewnij si!, %e linka zabezpieczaj$ca do przyczepy jest na swoim
miejscu i %e jest zabezpieczona.
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Nie przekraczaj odleg&o"ci 4,5 metra (ok. 15 stóp) mi!dzy pojazdami
lub pojazdem a przyczep$.
Je%eli mi!dzy pojazdami jest wi!cej ni% 1,5 metra, skorzystaj z
urz$dze( ostrzegawczych, takich jak na przyk&ad bia&a flaga o
wielko"ci przynajmniej 30 centymetrów kwadratowych, aby zwróci#
uwag! na belk! haka holowniczego.
Podczas holowania pojazdu, który posiada swoj$ w&asn$ przek&adni!
kierownicz$, upewnij si!, %e w poje'dzie holowanym zostanie kto",
kto zajmie si! kierowaniem.

Pojazd holuj%cy
(ci%gn%cy) Przyczepa

Ko'o podporoweBelka haka
holowniczego

Kula haka holowniczego

Linka
zabezpieczaj!ca

Dyszel
holowniczy

Sprz"g
przyczepy
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Podczas holowania, osoba, która kieruje pojazdem holowanym musi
posiada# prawo jazdy na t! sam$ kategori! pojazdu.
Upewnij si!, %e przyczepa wyposa%ona jest w hamulce, je%eli jej
ca&kowita masa przekracza 750kg lub po&ow! rzeczywistej masy
ca&kowitej pojazdu ci$gn$cego (którakolwiek warto"# jest ni%sza).
Po&$czenie pojazdów lub pojazd przegubowy, których d&ugo"#
przekracza 13 metrów musz% posiada# znak lub znaki )LONG
VEHICLE* (d&ugi pojazd) z ty&u ostatniej przyczepy.
Pami!taj o oznaczeniu czerwon$ flag$ lub tablic$ (w ci$gu dnia)
wszelkich &adunków, które wystaj$ ponad 1 metr z ty&u przyczepy.
Je%eli holujesz tego typu &adunek w nocy, oznacz go czerwonym
reflektorem lub czerwonymi "wiat&ami.
Je%eli &adunek wystaje z boku i holujesz go w nocy, oznacz go bia&ym
"wiat&em lub "wiat&ami z przodu i czerwonymi "wiat&ami z ty&u.

Jazda noc%
Upewnij si!, %e Twoje "wiat&a, kierunkowskazy, reflektory i o"wietlenie tablicy
rejestracyjnej s$ czyste i w dobrym stania, aby" przez ca&y czas móg&
dobrze widzie#, a tak%e by& widoczny dla innych. Czysta szyba przednia jest
tak%e wa%na podczas jazdy noc$.
Jed' z tak$ pr!dko"ci$, która pozwoli Ci na zatrzymanie si! na dystansie,
który o"wietlaj$ Twoje "wiat&a. Zak&adaj$c, %e warunki na drodze s$ dobre,
na nieo"wietlonej drodze "wiat&a przednie typowego samochodu umo%liwiaj$
widoczno"# drogi na odleg&o"# 100 metrów. +wiat&a mijania (tzw. "wiat&a
krótkie) umo%liwiaj$ widoczno"# na odleg&o"# 30 metrów, a samochód
jazd$cy z pr!dko"ci$ 100km/h przejedzie tak$ odleg&o"# mniej wi!cej w
sekund!.
Utrzymuj "wiat&a przednie odpowiednio wypoziomowane. Je%eli nie b!d$
odpowiednio wypoziomowane, mog$ razi# samochody nadje%d%aj$ce z
przeciwnej strony, nawet je%eli prze&$czysz je na krótkie.
Nawet z najlepszymi "wiat&ami, w nocy widzisz mniej ni% w dzie(. W
ciemno"ci bardzo trudno jest zauwa%y# pieszych i nieo"wietlone rowery,
szczególnie je%eli widzisz "wiat&a samochodów nadje%d%aj$cych z
przeciwka.
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Kiedy korzysta# ze "wiate' przednich:
Je%eli warunki wymagaj$ u%ycia "wiate& przednich do bezpiecznej jazdy,
musisz je w&$czy#. Noc$ u%ywaj "wiate& krótkich lub d&ugich, w zale%no"ci
od okoliczno"ci. Je%eli nie jeste" pewien czy nale%y w&$czy# "wiat&a, lepiej to
zrób. Upewnij si!, %e dzia&aj$ czerwone "wiat&a i o"wietlenie tablicy
rejestracyjnej z ty&u Twojego pojazdu.

Korzystaj ze "wiate' krótkich:
• zaraz po rozpocz!ciu (zmrok) i przed zako(czeniem ("wit) okresu
jazdy z obowi$zkowo w&$czonymi "wiat&ami mijania,

• tak d&ugo jak s$ Ci potrzebne, aby dobrze widzie#,
• kiedy zatrzymujesz si! w ruchu ulicznym,
• kiedy przeje%d%asz w pobli%u innych samochodów,
• w obszarach zabudowanych, gdy o"wietlenie uliczne jest dobre,
• na ca&kowicie o"wietlonych drogach poza terenem zabudowanym,
• kiedy jedziesz za innym pojazdem,
• podczas jazdy w g!stej mgle, podczas opadów "niegu lub obfitych
opadów,

• o zmierzchu, oraz
• ogólnie rzecz bior$c, aby unikn$# nara%ania na niedogodno"#
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innych pojazdów.
Dobr$ praktyk$ jest korzystanie ze "wiate& mijania/"wiate& krótkich, je%eli
samochód jest w nie wyposa%ony, zamiast u%ywania jedynie "wiate&
pozycyjnych na obszarach zabudowanych, na których jest dobre o"wietlenie
uliczne.

Korzystaj ze "wiate' d'ugich w sytuacjach, miejscach i porach nie
wymienionych powy%ej.
U%ywaj "wiate' przeciwmgielnych tylko podczas g!stej mg&y lub
opadów "niegu. Musisz je wy&$czy# we wszystkich pozosta&ych
sytuacjach.

Co robi#, je$eli zosta'e" o"lepiony "wiat'ami innego pojazdu
Zwolnij i zatrzymaj si!, je%eli to konieczne.
Zawsze wypatruj pieszych lub rowerzystów po swojej stronie drogi.
Je%eli o"lepia Ci! pojazd nadje%d%aj$cy z przeciwka, unikaj jego
"wiate& patrz$c w kierunku brzegu (kraw!dzi Twojej strony drogi)
dopóki pojazd nie przejedzie. Je%eli o"lepia Ci! pojazd jad$cy z ty&u,
którego "wiat&a odbijaj$ si! w lusterku, prze&$cz lusterko na tryb jazdy
nocnej.
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Ostro$na jazda za innymi pojazdami
Cz!"# 8 opisuje znaczenie utrzymywania bezpiecznej odleg&o"ci za
pojazdami przed Tob$. W szczególno"ci unikaj jazdy w zasi!gu "wiate&
tylnych pojazdu jad$cego przed Tob$. Daje to fa&szywe poczucie
bezpiecze(stwa i mo%e sk&oni# Ci! do jazdy zbyt blisko lub zbyt szybko,
albo jedno i drugie.

Klakson
Korzystaj z klaksonu, tylko aby:

ostrzec innych u%ytkowników drogi przed zbli%aj$cym si!
niebezpiecze(stwem, albo
u"wiadomi# ich o swojej obecno"ci ze wzgl!dów bezpiecze(stwa,
kiedy jest to uzasadnione.

Pami!taj, %e klakson nie daje Ci pierwsze(stwa.
Nie u%ywaj klaksonu na obszarze zabudowanym mi!dzy 23.30 a 7.00,
chyba %e na drodze wyst$pi&a sytuacja awaryjna.
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