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NIE WYPRZEDZAJ PRZED PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH!
Data publikacji 28.05.2021

Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu lub przed przejściem dla pieszych to
jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Te niebezpieczne manewry
często prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków, w których oﬁarami są przede wszystkim
piesi.
Dlaczego przejścia dla pieszych, które z założenia mają być bezpiecznym miejscem dla niechronionych uczestników
ruchu, paradoksalnie bywają tak niebezpieczne?
Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista: to miejsce, gdzie krzyżują się interesy różnych grup użytkowników drogi.
Każdy skupia się na swoich prawach, zapominając niekiedy o obowiązkach. Zdarzają się niestety także ci, którzy
świadomie lekceważą wszelkie normy i przepisy. W przypadku braku zdrowego rozsądku u kierowcy o wypadek
nietrudno.
Wspólnym obowiązkiem zarówno pieszych, jak i kierowców, jest zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejścia
dla pieszych. Ostrożność po stronie kierowcy powinna być zwielokrotniona, bo w konfrontacji z rozpędzonym autem
pieszy stoi na zdecydowanie straconej pozycji.
Wyprzedzanie i omijanie
Manewr wyprzedzania został zdeﬁniowany w przepisach jako przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika
ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Wyprzedzanie nie musi się wiązać ze zmianą pasa ruchu - o czym
nie zawsze pamiętają kierowcy. Przez to manewr wyprzedzania może być bardzo niebezpieczny szczególnie w rejonie
przejścia dla pieszych.
Zgodnie z przepisami kierującemu pojazdem zabrania się:
wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch
jest kierowany
omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu
Do łamania tych przepisów dochodzi najczęściej na drogach dwujezdniowych o dwóch pasach ruchu. Bardzo często
zdarza się, że kierowcy jadąc obok siebie, nie zwracają uwagi na znaki, nie obserwują sytuacji na drodze i wtedy
bardzo łatwo o złamanie zakazu wyprzedzania w rejonie przejścia dla pieszych.
Fatalne skutki dla niechronionego uczestnika ruchu
Skutki

wyprzedzania na przejściach czy omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pieszemu, są

niejednokrotnie bardzo tragiczne. Ich konsekwencje dotykają najczęściej pieszych, którzy zostają potrąceni przez
kierującego pojazdem.
W przededniu wejścia w życie nowelizacji przepisów ruchu drogowego dotyczących m.in. pierwszeństwa pieszych na
przejściach, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przygotowali materiał edukacyjny na temat
podejmowania bezpiecznych manewrów w rejonie przejścia dla pieszych.
Film rozpoczyna logotyp w kształcie policyjnej gwiazdy z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Na następnych ujęciach widoczne są ulice w mieście i ruch różnych
pojazdów. Następnie widoczni są policjanci podczas służby na drodze. Kolejna część zawiera animację obrazującą wykroczenie polegające na wyprzedzaniu samochodów w rejonie
przejścia dla pieszych i na przejściu dla pieszych, o czym opowiada lektor w ﬁlmie. Ostatnie ujęcia pokazują policyjnego drona wykorzystywanego przez policjantów drogówki oraz
policjantów zatrzymujących auto do kontroli. Film kończy plansza z logo i napisem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Film dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube.com. Można go również pobrać z załącznika do komunikatu.
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