
10 PRZYKAZAŃ KIEROWCY

§1
Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem 

by ustąpić pierwszeństwa pieszemu
§2

Nie przekaraczaj dozwolonej prędkości
§3

Nie zabijaj innych uczestników ruchu drogowego 
powodując wypadek

§4
Pamiętaj, abyś podróż rozpoczynał będąc trzeźwym

§5
Szanuj każdego pieszego, który przechodzi przez jezdnię

§6
Dynamicznie usuń się z drogi uprzywilejowanemu 

pojazdowi tworząc tzw. „korytarz życia”
§7

Nie składaj fałszywych zaznań w rozmowie z 
policjantem

§8
Nie wysyłaj sms-ów ani nie rozmawiaj przez telefon 

komórkowy podczas jazdy
§9

Zrezygnuj z brawurowej jazdy oraz każdej zgubnej jej 
odmiany...

KODEX
ODPOWIEDZIALNEGO KIEROWCY



 Ad § 1    Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych jest drugą 
w kolejności przyczyną wypadków na terenie Olsztyna i powiatu
 
Ad § 2     Przerażające wyniki badań mówią, że 62 proc. Polaków
akceptuje przekraczanie prędkości. A większość z nas jazdę o
30 km/h szybciej niż pozwalają znaki uważa za dopuszczalną...
 
Ad § 3    Tylko w 2018r., w wypadkach drogowych na terenie
Olsztyna i okolic zginęło aż 6 OSÓB !
 
Ad § 4    Skutkiem działania alkoholu jest tendencja do stawania się
zbyt pewnym siebie, a w konsekwencji do podejmowania
nadmiernego ryzyka, które wraz z nieprawidłowo dokonaną
oceną sytuacji, zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.
 
Ad § 5    Przy prędkości 50 km/h, uderzony przez auto pieszy ma 
około 50 proc. szans na przeżycie…
 
Ad § 6    Gdy znajdujemy się na drodze z jednym pasem ruchu,
zjedźmy maksymalnie do prawej strony i zostawmy większy
niż zazwyczaj odstęp od poprzedzającego pojazdu. Jeśli
poruszamy się drogą o dwóch pasach ruchu w jedną stronę,
kierowcy prawego pasa powinni zjechać na prawo, a kierowcy
lewego pasa na lewo.
 
Ad § 7    Miałeś odwagę przekroczyć prawo? Miej odwagę wziąć za to
odpowiedzialność i ponieść wszelkie konsekwencje
 
Ad § 8    Jadąc 90km/h w czasie 4-sekundowego pisania smsa
pokonujemy odległość prawie 100m ze wzrokiem nie
skoncentrowanym na trasie
 
Ad § 9   Słowo brawura oznacza: „chęć popisania się odwagą”, 
„lekkomyślność”, „bezmyślność”, „brak wyobraźni”, „ryzykanctwo”, 
„nierozsądek”, „nierozwaga” , „głupota”, „szaleństwo” itd...

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...

http://www.olsztyn.policja.gov.pl/


