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„ZŁA DECYZJA ODBIERA ŻYCIE"
Data publikacji 28.05.2020

"Zła decyzja odbiera życie" to akcja proﬁlaktyczna skierowana głównie do kierujących pojazdami.
Właśnie z myślą o tej grupie uczestników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr
wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych i niebezpiecznych manewrów wykonywanych
podczas jazdy samochodem.
W 2019 roku na drogach woj. kujawsko-pomorskiego w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania doszło do 63 wypadków
drogowych, w których zginęły 22 osoby, a 65 osób zostało rannych.
Oﬁary śmiertelne wypadków, których powodem jest nieprawidłowe wyprzedzanie stanowią 13% wszystkich oﬁar
śmiertelnych wypadków za 2019 rok. Jak wynika z policyjnych statystyk, wyprzedzanie jest jedną z trzech głównych
przyczyn wypadków drogowy, w których giną ludzie.
Manewr wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych i niebezpiecznych manewrów wykonywanych w ruchu drogowym,
szczególnie na drodze dwukierunkowej, dlatego też w trakcie jego wykonywania należy zachować szczególną
ostrożność. Manewr wyprzedzania można podzielić na 3 etapy:
Przygotowanie do wyprzedzania - należy upewnić się, czy istnieje odpowiednia widoczność na drodze, czy
jest odpowiednia ilość wolnego miejsca, czy zdążymy wyprzedzić pojazd zanim z naprzeciwka nadjedzie inny
pojazd, zwłaszcza w sytuacji, gdy podczas wyprzedzania musimy zjechać na pas ruchu przeznaczony dla
kierunku przeciwnego. Musimy upewnić się czy pojazd jadący za nami nie rozpoczął wcześniej manewru
wyprzedzania oraz czy kierujący jadący przed nami nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku
jazdy lub pasa ruchu.
Wyprzedzanie - jadąc obok pojazdu wyprzedzanego należy uważać, aby zachować bezpieczny odstęp. W razie
wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może
być mniejszy niż 1 m. Kierunkowskaz powinien już być wyłączony.
Zachowanie po wyprzedzeniu - ostatnia faza polega na włączeniu prawego kierunkowskazu, upewnieniu się,
że przy zjeżdżaniu w prawo przed pojazd wyprzedzany nie zajedziemy mu drogi, a następnie wyłączeniu
kierunkowskazu.
Przepisy stanowią, że zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
3. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
Manewr wyprzedzania może objąć więcej niż jeden pojazd naraz. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym nie wolno
przyspieszać zarówno w momencie gdy jest wyprzedzany, jak i bezpośrednio po wyprzedzeniu.
Policjanci apelują :
Kierowco, upewnij się przed wyprzedzaniem, czy istnieje odpowiednia widoczność na drodze, czy jest
odpowiednia ilość wolnego miejsca na drodze, czy zdążysz wyprzedzić pojazd zanim z naprzeciwka
nadjedzie inny pojazd, a przede wszystkim, czy Twój manewr nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa dla
innych uczestników ruchu drogowego. Zatem, podejmuj na drodze WŁAŚCIWE DECYZJE!
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