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JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU. MOTOCYKLIŚCI
WRACAJĄ NA DROGI PO ZIMOWEJ PRZERWIE, A SĄDECCY
POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ I ROZWAGĘ
Data publikacji 26.04.2022

Mimo, że pogoda tej wiosny bywa bardzo zmienna, po zimowej przerwie na drogi wracają
kierujący jednośladami. Niezależnie od warunków pogodowych apelujemy do miłośników „dwóch
kółek” oraz innych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i dalekowzroczność w
przewidywaniu zagrożeń.

Aby poprawić bezpieczeństwo kierujących jednośladami na drodze, od 1 kwietnia do 23 czerwca br. Policja prowadzi
kolejną edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której celem jest zwrócenie
uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Podczas sezonu motocyklowego sądeccy policjanci
prowadzą również cykliczne działania pod hasłem „Bezpieczny motocyklista”.
Ostatnia taka akcja miała miejsce w niedzielę, tj. 24 kwietnia br., a wśród kontrolowanych przez funkcjonariuszy
kierujących byli głównie motocykliści naruszający limity prędkości. Dodatkowo, w czasie kontroli na obwodnicy Starego
Sącza policjanci ujawnili kierującego motocyklem, który jechał pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień oraz orzeczonego
przez sąd zakazu kierowania pojazdami. Kolejny z kontrolowanych motocyklistów nie miał uprawnień do kierowania, a
trzech poruszało się niesprawnymi pojazdami, dlatego policjanci zatrzymali ich dowody rejestracyjne. Funkcjonariusze
reagowali nie tylko na wykroczenia popełniane przez kierujących motocyklami, ale również przez kierujących
samochodami. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierowcy opla, który w Nowym Sączu przekroczył dopuszczalną
prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.
W 2021 roku na terenie naszego kraju motocykliści uczestniczyli w 2 050 wypadkach drogowych, w których zginęło
207 kierujących motocyklami i 8 ich pasażerów, a 1 706 motocyklistów i 178 pasażerów motocykli zostało rannych.* W
tym samym czasie na terenie Małopolski odnotowano 222 wypadki z udziałem motocyklistów, w których 17 poniosło
śmierć, a 287 zostało rannych. Z kolei na Sądecczyźnie w ubiegłym roku doszło do 20 wypadków drogowych, w
których uczestniczyli motocykliści (o 10 mniej niż w 2020 roku) – w ich wyniku 2 osoby zginęły, a 19 zostało rannych.
Zapewne wielu z tych zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby motocykliści przestrzegali przepisów ruchu drogowego,
a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa.
---------------------------------------------

Jednośladem bezpiecznie do celu
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i dalekowzroczność w przewidywaniu
zagrożeń. Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj
odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Często zdarza się, że młodzi ludzie jeżdżą brawurowo motocyklami,
nie mając uprawnień ani doświadczenia.
Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze motocykliści powinni stosować kilka podstawowych zasad:
kierowca powinien wybrać motocykl dostosowany do poziomu swoich umiejętności;
ważne, by motocyklista podczas jazdy był odpowiednio ubrany (kask, strój zabezpieczający przed
konsekwencjami upadków, odpowiednie buty i rękawice);
styl jazdy zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze, dobrze też zwracać uwagę na
nawierzchnię, obserwować czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru;
należy zachować odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla jest dłuższa niż samochodu,
szczególnie na śliskiej nawierzchni;
zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu;
kierowcom samochodów często trudno ocenić prędkość motocyklisty, dlatego należy cały czas być uważnym i
obserwować drogę, aby w razie niebezpiecznej sytuacji móc szybko i odpowiednio zareagować;
od momentu rozpoczęcia jazdy należy koncentrować się wyłącznie na bezpiecznej jeździe i sytuacji na drodze;
podczas długich podróży bardzo ważna jest regeneracja sił, dlatego należy robić regularne przerwy.
Kierowco zwracaj uwagę na motocyklistów
Po kilku miesiącach przerwy kierujący samochodami muszą ponownie przyzwyczaić się do obecności motocyklistów na
drogach. Kierowcy mogą mieć trudności z oceną odległości i prędkości jednośladu, dlatego należy założyć, że jedzie on
znacznie szybciej, a tym samym wcześniej niż nam się wydaje zbliży się do nas. Ponadto motocykl jadący w dużym
ruchu innych pojazdów może łatwo zniknąć z pola widzenia – warto o tym wiedzieć wykonując manewr zmiany pasa
ruchu. Pamiętajmy, aby nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może to doprowadzić
do utraty panowania nad motocyklem, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
*Dane pochodzą z raportu rocznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - Wypadki drogowe w Polsce w
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