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DZISIAJ DZIAŁANIA NURD
Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podczas akcji nadzorem objęte zostaną miejsca, które są
szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub
przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.
Wypadki z udziałem pieszych powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród
tej grupy uczestników ruchu odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja często apeluje do
pieszych, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie
bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.
Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem
głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które
zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. Do większości wypadków, w których są poszkodowani również
przyczyniają się kierujący, głównie samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu
nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu rowerzyście lub nieprawidłowego wyprzedzania.
Ładna pogoda sprzyja korzystaniu z rowerów, warto więc przypomnieć ich użytkownikom kilka ważnych zasad:
Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:
●

Światła:

- z przodu - światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy
czerwonej, które może być migające. *)
●

Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

●

Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przenikliwym dźwięku.

Jazda po drodze publicznej
●

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla
kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

●

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować
miejsca pieszym.

●

Rowerzysta może jechać chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli:

- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co
najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Przewożenie dziecka na rowerze
●

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym
siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

●

Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub
wózek rowerowy.

●

Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną
osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.

●

Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie
sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy
jednokołowej.

*) światła pozycyjne roweru mogą być zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania
podczas jazdy.
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