
© Copyright by SAFETY LOGIC Sp. z o.o.

Biuletyn
  swiadomykierowca.pl



Swiadomykierowca.pl Biuletyn 2

DEKALOG 
ŚWIADOMEGO  
KIEROWCY, czyli    
EKSKLUZYWNY WYWIAD Z GOŚCIEM SPECJALNYM 

POGADAJMY JAK ŚWIĘTY Z CZŁOWIEKIEM 
ROZMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ
Redakcja:  No to wjeżdżamy w 2015 rok! Zimowe wieczory skłaniają do AUTO-refleksji, dlatego aby 
przełamać ten nostalgiczny nastrój wpadliśmy na szatański pomysł, aby wcielić się w anioła stróża i zrobić 
rachunek sumienia naszym czytelnikom.  

Św. Krzysztof: Fajna inicjatywa. A zatem jedziemy z tematem.

Redakcja: Jak to jest z tym Auto-Dekalogiem?  

Św. Krzysztof: Podobnie jak w wersji oryginalnej także w Biblii Świadomego Kierowcy 10 przykazań 
zajmuje szczególne miejsce. 

Redakcja: Czy Polacy przestrzegają 10 auto-przykazań? Jak wyglądamy na tle naszych przyjaciół z UE?

Św. Krzysztof: Nie chwaląc się, mam pogląd w skali makro i monitoruję sprawę 24/7. Nie wygląda to 
najlepiej. Biało-czerwoni kierowcy lubią łamać przepisy, jeżdżą brawurowo, niezbyt oszczędnie, a na 
dodatek są dla siebie diabelsko niemili – i to często zupełnie bez powodu.

Redakcja: Chyba nie pozostaje nic innego jak porządny rachunek sumienia i mocne postanowienie 
poprawy.

Św. Krzysztof: Oby nie zakończyło się tylko na deklaracjach. 

Redakcja: Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Poniżej przekazujemy czytelnikom Dekalog 
Świadomego Kierowcy i sami obiecujemy się do niego stosować.

Św. Krzysztof: Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Uważajcie dziś na drogach, ponieważ będzie 
dość ślisko.  

DOŁĄCZ DO NAJ(!)ŚWIĘTSZYCH KIEROWCÓW. TWÓJ AUTO-DEKALOG:
Prowadź auto tak, abyś nie musiał nikogo przepraszać za swoje błędy1. 
Nie utrudniaj życia innym kierowcom2. 
Bądź tolerancyjny3. 
Nie pouczaj innych 4. 
Nie popisuj się na drodze osiągami swego samochodu5. 
Ustępuj innym, nawet gdy prawo jest po Twojej stronie 6. 
Szanuj przepisy drogowe i zawsze ich przestrzegaj 7. 
Nie siadaj za kierownicą na podwójnym gazie8. 
Myśl i przewiduj wydarzenia na drodz9. 
Oszczędzaj paliwo i dbaj o środowisko10. 

i po jedenaste

Niekwestionowany autorytet w sprawach motoryzacji i bezpieczeństwa 
drogowego. Bardzo wpływowa postać, z którą liczą się niemal wszyscy. 
Bliski znajomy Pana Boga. Jego podobiznę można spotkać w wielu polskich 
i zagranicznych autach… 
…tak jest proszę Państwa! Aby wzmocnić przekaz naszego artykułu do 
rozmowy zaprosiliśmy patrona kierowców, który pomoże nam przedstawić 
10 przykazań Świadomego Kierowcy. Panie i Panowie – zapraszamy na 
ekskluzywny wywiad ze Św. Krzysztofem!

PROWADŹ ZAWSZE NAJLEPIEJ JAK 
POTRAFISZ, ALE NIGDY – NA GRANICY 
RYZYKA 
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WBIJAMY 
SZPILKI 
JAPONKOM 
OSTRA JAZDA, ALE Z WYCZUCIEM 

APO

SZEWSKA PASJA 
Seksowne szpilki, wygodne japonki i ciepłe śniegowce. Co je łączy? Za kierownicą potrafią doprowadzić 
do szewskiej pasji, ponieważ znacznie ograniczają zdolności manewrowania oraz zmniejszają wyczucie 
siły nacisku stopy na pedał. Niski komfort jazdy bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa, 
który maleje proporcjonalnie do wysokości obcasa, braku stabilności oraz grubości podeszwy.   

PRÊT-À-PORTER
Design i bezpieczeństwo czasem są nie do pary. Przykłady? Proszę bardzo:

ŚNIEGOWCE – MOŻE BYĆ GORĄCO!
Mam na nogach śniegowce z grubą podeszwą, przez którą nie mogę kontrolować siły nacisku. Nie czuję 
sprzęgła, ruszam żabką, a wciskając hamulec wbijam się w fotel. Czasem tylko domyślam się, który pedał 
naciskam… Do mety jeszcze daleko, a po drodze sporo świateł. Przynajmniej jest ciepło, ale za chwilę 
chyba zagotuję się z nerwów! 

SZPILKI: NIE(!)POKOJĄCO KOBIECE 
10-centymetrowy obcas dodaje wzrostu, wydłuża nogę, dodaje kobiecości i przyciąga uwagę. Jednocześnie 
bardzo utrudnia precyzyjne naciskanie pedałów, powoduje dyskomfort, a podczas dłuższej jazdy ból, a 
nawet kontuzje i zwyrodnienia. Można powiedzieć „coś za coś”,  ale nie w tym przypadku, ponieważ 
szpilki za kierownicą generują wiele niebezpiecznych sytuacji 

JAPONKI
Kiedy podkręciłem klimatyzację stopa skostniała mi tak, że nie czułem już, jaki wciskam pedał. Podeszwa 
się ślizgała, a w pewnym momencie „gaz” znalazł się pomiędzy stopą a klapkiem. Zatrzymałem auto i 
zmieniłem buty, ponieważ pierwszy raz przestraszyłem się japonek. Moje obawy potwierdzają badania. 
Wg analiz jednego z brytyjskich ubezpieczycieli, klapki są przyczyną ok. 1,5 miliona wypadków i kolizji 
rocznie!   

TRAMPKI WYGRYWAJĄ!
Najlepsze do jazdy okazują się trampki, miękkie adidasy lub klasyczne pantofle oraz kobiece czółenka. 
Najważniejsza jest niska podeszwa oraz stabilność, a wymienione buty po prostu je zapewniają.  

Czy tytuł Cię zaintrygował? Mamy nadzieję, że tak. Nie 
chodzi jednak o laleczki voodoo, ani żadną formę przemocy 
fizycznej, lecz o wpływ obuwia na bezpieczeństwo jazdy. A 
zatem bierzemy na warsztat modę i przymierzamy szpilki, 
japonki i śniegowce. 

Ci, którzy twierdzą, że obuwie nie ma 
wpływu na jakość jazdy zapewne jeżdżą 
automatem…  
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LINIA  
SPECJALNA
WRACAJ NA SWÓJ PAS I JEDŹ GRZECZNIE!
Czy wiesz, co oznacza linia ostrzegawcza P-6? 
To znak nakazujący powrót na Twój pas ruchu.  

Można dojść do wniosku, że przepisy przestają obowiązywać 
w momencie zdania egzaminu na prawo jazdy. Większość 
kierowców doskonale wie, co oznacza linia ostrzegawcza P-6, 
ale udaje, że nie pamięta. Amnezja lub pomroczność jasna 
atakują najczęściej, gdy drogę tarasuje wolna ciężarówka.

… I NAGLE PODWÓJNA 
Gdy już możesz wyprzedzić, to „nagle” okazuje się, że podwójna ciągła zakazuje Ci tego manewru. O tym 
„nagle” zostałeś ostrzeżony linią P-6 100 metrów wcześniej. Jej zadaniem jest sygnalizacja potencjalnego 
zagrożenia – niebezpiecznego zakrętu, przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazdu kolejowego, itp. A 
zatem wszystko dla Twojego dobra!

WYPRZEDZANIE NA P-6 KOSZTUJE 
Dozwolone, czy nie? Przejeżdżanie przez linię ostrzegawczą jest jeszcze dozwolone (jest to nadal linia 
przerywana). Zakaz zaczyna obowiązywać tuż za nią, ponieważ w takich miejscach obowiązuje już zakaz 
wyprzedzania  - jednostronny lub dwustronny. 

Pamiętaj jednak, że wyprzedzanie rozpoczęte na linii P-6 zakończy się albo na „podwójnej ciągłej”, albo 
na linii jednostronnie przekraczalnej, ale nie dla Twojego kierunku jazdy. 

Jeżeli zostaniesz przyłapany na gorącym uczynku zostaniesz ukarany mandatem w wysokości 200 PLN i 
zainkasujesz 5 punktów karnych.

JAK ODRÓŻNIĆ P6 OD ZWYKŁEJ PRZERYWANEJ?
Najprościej? Linia ostrzegawcza „miga” dużo szybciej. Standardowa linia przerywana stosowana  �
na drogach poza obszarem zabudowanym jest zbudowana z odcinków o długości 4 metrów z 
8-metrowymi przerwami.
Linia przerywana krótka stosowana na drogach o prędkości dopuszczalnej poniżej 70 km/h jest  �
zbudowana z odcinków o długości 2 metrów z 4-metrowymi przerwami. 

WŁĄCZ UWAGĘ!
Linia P-6 ostrzegawcza zachowuje zupełnie inne proporcje – długość linii to zaledwie 2 metry,  �
długość przerwy to 4 metry, stąd właśnie wrażenie szybkiego „migania”.

ZERKNIJ:

P-6: OSTRZEGAWCZA - NAPROWADZAJĄCA
W skład linii wchodzą dodatkowo strzałki w kształcie łuku, nakazujące kierowcy powrót na swój pas 
ruchu. 

Tego typu rozwiązanie można stosować przed znakami poziomymi:

P-3a (linia jednostronnie przekraczalna – długa)  �
P-4 (linia podwójna ciągła) �

Szerokiej drogi – włącz AUTO-
świadomość i jedź ostrożnie 
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Odpowiedzi prosimy przysyłać  
na adres info@swiadomykierowca.pl

A teraz czas na 
kolejne pytanie 
konkursowe 
Jaka jest dopuszczalna prędkość 
pojazdu silnikowego w strefie 
zamieszkania w godzinach  
23:00 – 5:00 ?

a) 20 km/h 
b) 50 km/h 
c) 60 km/h

Pytanie z poprzedniego konkursu brzmiało – 
Z jaką prędkością można holować pojazd silnikowy 
w obszarze zabudowanym ?  

Prawidłowa odpowiedź brzmi: 

b) 30 km/h

NAGRODA
Koszulka 

Świadomego
Kierowcy

Z wielką przyjemnością 
informujemy, że zwycięzcą 
ostatniego konkursu jest:

Andrzej Stasiak 

Serdecznie Gratulujemy !!!



ORYGINALNA PUbLIKACJA 
ONLINE, KTÓRA bEZ NUDY 
I MENTORSTWA WCIąGA 
LUDZI W TEMATYKę 
ZAChOWAń NA DRODZE.
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PUPA NABIERA 

NOWEGO  

ZNACZENIA    

ZADBAJ O SWOJE 4 LITERY 

POKAŻ PUPĘ NA DRODZE!

PUPA to znacznie więcej niż zasady konwencjonalnych programów w wersji EKO. Jest to jedyny w swoim 

rodzaju pokaz przewagi nad innymi kierowcami, wyraz auto-dojrzałości oraz pełnego opanowania techniki 

jazdy w mieście i poza terenem zabudowanym, który gwarantuje:

wyższy poziom bezpieczeństwa – poprzez fundamentalną zmianę myślenia oraz pakiet 

 �
konkretnych umiejętności

wyższy komfort za kółkiem – poprzez redukcję stresu, umiejętności planowania i przewidywania 

 �
sytuacji na drodze

wyższy poziom świadomości – poprzez obalenie mitu, że EKO-jazda to ślimacza prędkość oraz 

 �
walka na śmierć i życie o każdą kropelkę paliwa

ODKRYJ PUPĘ!

czyli... inteligentą taktykę jazdy Świadomego Kierowcy 

A TERAZ 4 LITERY KONKRETÓW – WEŹMY PUPĘ POD LUPĘ 

P jak PRZYSPIESZAJ ZDECYDOWANIE!

chodzi o to, aby jak najszybciej osiągnąć konkretną prędkość przelotową – najcześciej jest to maksymalna 

predkość dozwolona przepisami,

a zatem: przyspieszaj wciskając pedał gazu na ¾ głebokości, pamiętając aby nie przekraczać 2000-2500 

obrotów oraz by jak najkrócej jechać na niskich biegach.

U jak UTRZYMUJ STAŁĄ PRĘDKOŚĆ!

chodzi o to, że utrzymanie stałej prędkości zapewnia większą płynność jazdy, która pozytywnie wpływa 

na samopoczucie, redukuje stres oraz zużycie paliwa,

a zatem: wykorzystuj czas płynnej jazdy na regenerację sił witalnych, czerpiąc przy tym prawdziwą 

przyjemność.

P jak PRZEWIDUJ!

chodzi o to, aby na bieżąco analizować ruch i sytuację na drodze

a zatem: staraj się przewidywać zachowania innych uczestników ruchu, stosuj zasadę ograniczonego 

zaufania oraz dostosowuj styl jazdy do warunków panujących na drodze.

A jak AKTYWNIE HAMUJ SILNIKIEM!

chodzi o to, aby nie pozwolić autu toczyć się na luzie, ponieważ taka jazda może generować niebezpieczne 

sytuacje na drodze z powodu nagłej straty kontroli nad samochodem

a zatem:  hamuj silnikiem, aby szybko korygować pozycję auta oraz reagować na ewentualne błędy innych 

kierowców. 

Chodzi oczywiście o część ciała poniżej pleców. W niniejszym 

artykule bierzemy pod lupę... Spokojnie, nic z tych rzeczy, 

choć na pewno skoncetrowaliśmy Twoją uwagę, skręcając 

w tematy niezbyt związane z motoryzacją.  A teraz czas na 

niespodziankę: 

PUPA to po prostu 4 złote zasady Świadomej i Bezpiecznej 

jazdy w dynamicznym stylu EKO!

Wjedź na wyższy poziom świadomości  

i postaw na system PUPA
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ROWER NA DACHU

Bagażniki dachowe z pozoru to idealne rozwiązanie, ponieważ nie tracisz miejsca w 

samochodzie i możesz zabrać na wycieczkę całą rodzinę.  

Musisz jednak wziąć pod uwagę, że rowery na dachu tworzą żagiel, który podczas jazdy 

mocno zwiększa opór powietrza (a co za tym idzie zużycie paliwa)  oraz podwyższa środek 

ciężkości, wpływając negatywnie na stabilność auta w trakcie jazdy. Co więcej rowerowa 

konstrukcja jest dość spora, dlatego trzeba pamiętać, aby zdjąć jednoślady przed wjazdem 

do garażu lub zastanowić się, czy damy radę przejechać pod wiaduktem, mostem, itp.

ROWER NA TYLNYM BAGAŻNIKU

Wydaje się, że to idealne rozwiązanie, ponieważ zachowujesz wolną przestrzeń dla najbliższej 

rodziny i teściowej oraz nie musisz martwić się o stabilność auta i jego zwiększoną wysokość, 

ale za to…

MOŻESZ DOSTAĆ MANDAT! … oczywiście nie za przewożenie teściowej, tylko za 

nieprawidłowe zamontowanie tablicy rejestracyjnej.  

Problem (i absurd) polega na tym, że bagażniki, o których mowa posiadają miejsce 

umożliwiające przeniesienie tablicy, ale:

nie można jej przenieść, ponieważ polskie prawo wymaga, aby auto posiadało 

 �
komplet tablic 

przepisanie numerów na karton też odpada, ponieważ w myśl przepisów karton nie 

 �
jest tablicą rejestracyjną

urząd nie może wydać trzeciej tablicy, ponieważ (a jakże by inaczej) – jest to wbrew 

 �
prawu

W tej sytuacji policjant zawsze znajdzie powód, aby wypisać Ci mandat. Na szczęście 

problem jest znany drogówce i większość funkcjonariuszy wykazuje się elastycznością, 

czego nie można powiedzieć o twórcach kodeksu drogowego.

za mniejszą stabilność, 

większe zużycie paliwa, 

ryzyko związane z 

gabarytami konstrukcji

za prawne absurdy

za 100% wolnego 

miejsca w samochodzie
za wygodę 

i funkcjonalność

Tak czy inaczej życzymy rowerowych 

przyjemności i bezpiecznego 

transportu!
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SAMOCHÓD NA 

WAKACJACH  

czyli AUTO-REFLEKSJA  

LAST MINUTE

APO

Sezon urlopowy został oficjalnie uznany za otwarty. Endorfiny szaleją, ekscytacja sięga zenitu, motylki  

w brzuchach szybko machają skrzydełkami. Już niedługo znajdziesz się z dala od wszystkiego nad brzegiem 

morza, w górach lub innym magicznym miejscu, gdzie praca jest tylko mglistym wspomnieniem…

Pamiętaj jednak, aby anielski nastrój nie wziął góry nad zdrowym rozsądkiem i wysokim poziomem auto-

świadomości.  

PAKIET WSKAZÓWEK (PRZED) URLOPOWYCH

Na Twojej check-liście powinny się znaleźć: 

wymiana opon zimowych na letnie (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś) 

 �
sprawdzenie stanu opon

 �
ogólna kontrola stanu technicznego w serwisie (m.in. amortyzatory, klocki i tarcze hamulcowe, 

 �
uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy, hamulcowy i do spryskiwaczy)

 �
kontrola klimatyzacji (ewentualnie wymiana filtra, dezynfekcja i uzupełnienie)  

 �
kontrola lamp (pamiętaj o zapasowym komplecie żarówek)

 �
ocena stanu wycieraczek (to one w znacznej mierze decydują o widoczności)

 �
sprawdzenie, czy na szybach nie ma rys i pęknięć (grożą wypadkiem i mandatem!)

 �

Ponadto pamiętaj, aby:

zaplanować optymalną trasę

 �
zainstalować aplikację, która pozwala omijać korki

 �
wziąć okulary przeciwsłoneczne

 �
sprawdzić datę ważności gaśnicy

 �
sprawdzić, czy masz w samochodzie trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i niezbędne narzędzia 

 �
potrzebne do wymiany koła w samochodzie

Teraz jesteś gotów!

Zanim zaczniesz myśleć o niebieskich migdałach, bujać 

w obłokach i beztrosko ruszysz przed siebie, zostawiając 

obowiązki i pracę daleko w tyle, zadaj sobie ważne pytanie:

➢ czy wyłączyłem żelazko?  

➢ czy pogodziłem się z teściową?  

➢ czy mój samochód jest gotowy do długiej 

 podróży? Apelujemy oczywiście o przestrzeganie 

przepisów i dostosowanie stylu jazdy  

do warunków atmosferycznych. 

Życzymy ładnej pogody i szerokiej drogi 

Dzięki darmowej aplikacji prezentującej europejskie zasady 

bezpieczeństwa ruchu drogowego możesz dowiedzieć się, jakie 

są ograniczenia prędkości na autostradach w Hiszpanii, albo czy 

musisz mieć na głowie kask, jad
ąc rowerem w Szwecji.

Zachęcamy do pobrania!
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DO FRANCJI?   LEPIEJ KUP SOBIE JEDNORAZOWY ALKOMAT!

A jak wygląda sytuacja w Polsce?
(NIE?) PEWNOŚĆ W WYDYCAHNYM POWIETRZU
„Panie władzo, ale jak to? Owszem piłem, ale wczoraj po południu. To niemożliwe!” Tak brzmi standardowe 

usprawiedliwienie, które na pewno nie przekona drogówki… LICZBY MADE IN POLANDCo roku policja łapie ok. 150 tys. nietrzeźwych, a jazda pod wpływem alkoholu to jedno z częstszych 

wykroczeń polskich kierowców. Nie oznacza to jednak, że wszyscy złapani na gorącym uczynku prowadzili 

„na podwójnym gazie” świadomie. Część z nich to tzw. wczorajsi kierowcy, którzy wsiadając do samochodu, 

nie zdawali sobie sprawy z tego, że poziom alkoholu w ich krwi wynosi co najmniej 0,2 promila.

IMPREZA WE KRWISpalanie alkoholu to kwesti a bardzo indywidualna, która zależy od płci, wieku, wagi, stanu zdrowia, 

samopoczucia, przyjmowanych leków, diety, uwarunkowań genetycznych… wymieniać można długo. Nie 

mniej oprócz „wczorajszych” imprezowiczów zmorą polskich dróg są wypadki z udziałem pijanych, którzy 

spożywali alkohol bezpośrednio przed jazdą. ALKOMAT W KAŻDYM POLSKIM AUCIE?Kiedy media donoszą o nowych tragediach, jak bumerang wraca dyskusja o obowiązku posiadania 

alkomatów w samochodzie. Pytanie jednak brzmi, czy to w ogóle ma  sens oraz i czy nie lepiej dbać o 

rozwój społecznej świadomości w temacie trzeźwości za kółkiem. Podnoszony przez polityków temat nie 

zyskał jednak aprobaty sejmu i póki co nie zanosi się na wprowadzenia obowiązku posiadania alkotestu. 

Nie znaczy to, że nie warto się kontrolować – zwłaszcza gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości!
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KUPUJĄC JEDNORAZOWY ALKOMAT? 
Oto pakiet konkretnych wskazówek:

sprawdź atesty – NF, NFX 20-702 oraz CE to symbole oznaczające, że produkt spełnia wymagania 

 �
dyrektywy Unii Europejskiej,sprawdź, czy produkt posiada certyfi katy (informacje zazwyczaj widnieją na opakowaniu),

 �
sprawdź termin ważności,

 �
unikaj „zabawkowych“ alkomatów z gadżetami (z zegarkami, radiem, itp.),

 �
dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

 �

KONKLUZJA NA KONIEC:ZŁAP PROCENTY W BALONIK za nim będzie za późno, ponieważ tylko 0,00‰ daje Ci pewność, że nie 

stanowisz zagrożenia na drodze
a zatem: WŁĄCZ 100% ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I POLECAJ JĄ INNYM!

Oh là là – c’est l’obligation   Po czarnej serii wypadków z udziałem pijanych kierowców 
we Francji od 1 lipca 2012 roku kierowcy zobowiązani są do 
posiadania w aucie alkotestu. Regulację wprowadził na kilka 

miesięcy przed wyborami starający się o reelekcję Nicolas 
Sarkozy, dlatego zarzuca się tej decyzji podłoże czysto 
propagandowe. Zwolenników jest tyle samo co przeciwników…  

Nie mniej jadąc do Francji pamiętaj, aby posiadać w aucie 
alkomat oznaczony normą NF – jeśli zapomnisz i skontroluje 
Cię policja z pewnością dostaniesz mandat! 
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Z KAMERĄ WŚRÓD PRZEPISÓWZAPRASZAMY NA FILM… w reżyserii GIODO
Niesłusznie wystawiony mandat, potem jazda pirata 
drogowego w stylu pościgu z amerykańskiego filmu 
akcji, a na końcu kolizja z winy kierowcy, który nie wrzucił 
kierunkowskazu. Oto krótki scenariusz napisany przez życie 

oraz rzeczywistość polskich dróg. Na szczęście kupiłem 
kamerę, która wszystko zarejestrowała. Na szczęście mogę 

odetchnąć – moja auto-kamerka wszystko zarejestrowała. 
Każdy sąd uzna taki materiał

    
Otóż nie koniecznie Złociutki…
CIĘCIE - KAMERA STOPPrzedstawiciele GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) przestrzegają, że 

wykorzystywanie nagrań z kamer umieszczonych w samochodach może w pewnych sytuacjach mogą 

naruszać prawo. 

SKRĘCAMY W PRAWO Problem polega na tym, że osoba gromadząca dane musi m.in. zgłosić ten fakt do GIODO i spełnić wymogi 

dotyczące m.in. zabezpieczenia tych danych. Jednak ustawa o ochronie danych osobowych nie stosuje się 

do osób fi zycznych, które przetwarzają dane wyłącznie „w celach osobistych”. Jak się okazuje to pojęcie 

jest pojemne jak studnia bez dna na dodatek obsługiwana przez osobę cierpiącą na ADHD. Co więcej nie 

ma osobnej ustawy regulującej kwesti e monitoringu wizyjnego! A zatem jak zwykle kwadratura koła oraz 

kwesti a interpretacji.
Nie zmienia to faktu, że…
… MY I TAK KRĘCIMY DUŻO!Boom na kamerki można porównać tylko z nałogowych kupowaniem CB-Radia w szalonych latach 90-tych. 

Moda przyjechała do nas ze Wschodu - z powodu bandytyzmu. W Polsce auto-kamerki są raczej obroną 

przed piractwem drogowym oraz policją, która wg kierowców nie zawsze słusznie wlepia mandaty. 

FILM NA SYGNALE Jeszcze kilka lat temu drogówka dość niechętnie korzystała z nagrań jako materiałów dowodowych. 

Jednak wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego postrzeganie materiałów przez policję uległo 

zmianie. W komendach wojewódzkich stworzono nawet specjalne adresy mailowe przeznaczone dla 

osób, które chcą przesłać zarejestrowane materiały dokumentujące wykroczenie lub przestępstwo.

Na wszelki wypadek podajemy e-adres Komenda Stołecznej, gdzie można przesłać nagranie: 
stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.plA zatem bierzcie i kręćcie!Mamy nadzieję, że nigdy nikt z naszych Czytelników nie będzie 

czarnym charakterem występującym w głównej roli filmiku z cyklu 

„… ale urwał”.
Szerokiej drogi!
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Odpowiedzi prosimy przysyłać do 10.11.2014  na adres info@swiadomykierowca.pl

A teraz czas na kolejne pytanie konkursowe 
Co oznacza strzałka na wskaźniku paliwa ? 

a) rodzaj paliwa 
b) stronę po której jest wlew paliwac) minimalny poziom paliwa w baku

Pytanie z poprzedniego konkursu brzmiało – 
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym, który jedzie 

autostradą, nie może wyprzedzać innych pojazdów z prędkością 

większą, niż?
Prawidłowa odpowiedź brzmi: B) 110 km/h 

NAGRODAJazda z HOŁKIEMABC Dobrego kierowcy

Z wielką przyjemnością informujemy, że zwycięzcą ostatniego konkursu jest:
Mariola Lelonek
Serdecznie Gratulujemy !!!


