
SENIORZY ZA 

KIEROWNICĄ  
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W świetle statystyk … 
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Przyczyny wypadków z winy kierujących 

Zdecydowana większość wypadków drogowych w Polsce 

powstaje z winy kierujących. Ich główne przyczyny to: 

niedostosowanie 

prędkości do 

warunków ruchu 

nieprzestrzeganie 

pierwszeństwa 

przejazdu 

nieprawidłowe 

zachowanie wobec 

pieszego 

niezachowanie 

bezpiecznej odległości 

miedzy pojazdami 

nieprawidłowe 

wyprzedzanie 

nieprawidłowy manewr 

skrętu 
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Syrynia (Wodzisław śląski)  
07.04.2016 r. 
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Woźniki (Lubliniec) 
11.12.2015 r. 
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A-4 Kierunek Gliwice  



Kolizja czy wypadek drogowy ? 
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Wezwij policję, jeśli … 

• Wskutek wypadku ktoś zginął lub 

został ranny 

• Jeden z uczestników sprawia 

wrażenie nietrzeźwego 

• Uczestnik ucieka z miejsca 

wydarzenia 

• Sprawca nie przyznaje się do winy 

• Nie jest jasne kto jest sprawcą 

• Kierujący nie posiada 

dokumentów 

 
Wpisz w wyszukiwarkę internetową: 

Karta praw ofiar wypadków drogowych 
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Zgłaszanie wypadku 

1. miejsce zdarzenia 

2. rodzaj zdarzenia (wypadek 

drogowy, wypadek w 

pracy, etc.) 

3. liczba poszkodowanych 

4. stan poszkodowanych 

5. imię i nazwisko 

wzywającego pomocy 

6. numer telefonu, z którego 

dzwonimy 

 

PS. Nigdy nie rozłączaj się jako 

pierwszy/pierwsza 
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OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ (wypadku) 

 

 

Ja, niżej podpisany .........................................., zamieszkały w .......................................... przy ulicy .................................................., numer 

telefonu ................................, posiadający prawo jazdy kategorii ......................, legitymujący sie ̨ dowodem osobistym 

......................................... wydanym przez ............................................., oświadczam, że dnia ............................ o godzinie ................... w 

miejscowości ................................................ przy ulicy ............................................................. kierując pojazdem marki 

.............................................. o numerze rejestracyjnym .............................. którego właścicielem jest ............................................(właściciel 

pojazdu kierowanego przez sprawcę posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC): zakład ubezpieczen ́ 

.................................................... polisa nr .................................................., okres ubezpieczenia: .................................), spowodowałem 

kolizję drogową, w której został poszkodowany ............................................................................., posiadający pojazd marki 

................................................. o nr rejestracyjnym ................................, pojazd ten był kierowany przez 

................................................................... 

 

(data i podpis sprawcy) 

 

 

 

OKOLICZNOŚCI I SKUTKI KOLIZJI (wypadku) 

 

•Okoliczności kolizji: 

........................................................................................... ...........................................................................................  

 

•Uszkodzenia pojazdu osoby poszkodowanej: 

•........................................................................................... ...........................................................................................  

Uszkodzenia pojazdu sprawcy kolizji: 

•........................................................................................... ...........................................................................................  

Inne szkody: 

........................................................................................... ........................................................................................... 

........................................................................................... 

5. Świadkowie zdarzenia: a. .............................................................................................................  

 

Podpisy świadków, poszkodowanego i sprawcy: 
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Problemy i rozwiązania 
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Co zmienia kolejna świeczka? 

Każdy z nas z 

wiekiem doświadcza 

pewnych zmian, ale 

starzejemy się w 

różnym tempie. 

Schorzenia oczu mogą 

prowadzić do obniżonej 

ostrości widzenia 

(szczególnie w nocy), 

trudności w ocenie 

odległości, większej 

wrażliwości na odblask. 

W wieku 65 lat u 

jednej trzeciej 

seniorów następuje 

pogorszenie słuchu. 

Z wiekiem może 

spowalniać się czas 

reakcji. Łatwiej się 

też rozpraszamy. 

Z wiekiem możemy 

odczuwać większe 

zesztywnienie i 

ograniczenie zasięgu 

ruchu szyi, barków, 

ramion i tułowia.  

W miarę starzenia 

się wiele osób 

przyjmuje coraz 

więcej leków. 
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Seniorzy jako kierowcy 

Plusy 

• Posiadają spore doświadczenie 

• Nie muszą się przed nikim 

popisywać 

• Nie śpieszą się tak bardzo jak 

młodzi-zawsze-zabiegani 

• Są odpowiedzialni 

 

 

Minusy 

• Pogarszający się wzrok i słuch 

• Pogarszająca się motoryka i 

koordynacja wzrokowo-ruchowa 

• Z wiekiem zachodzą stopniowe 

zmiany w zakresie czasu reakcji i 

koncentracji 

• Z wiekiem zmniejsza się 

wytrzymałość i kondycja 

www.brd.policja.pl/kampania 
16 



Widzenie nocą 

Czasami muszę zwolnić, by 

odczytać znaki drogowe 

• Zrezygnuj z jazdy nocą 

• Wybieraj dobrze oświetlone drogi 

• Myj często przednią szybę 

• Kieruj wzrok na prawą stronę jezdni 

unikając odblasku reflektorów 

nadjeżdżających z przeciwnej strony 

aut 
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Widzenie przy silnym 

nasłonecznieniu 

• Zakładaj okulary słoneczne 

dla kierowców 

• Po wyjściu z domu odczekaj 5 

minut, zanim przekręcisz 

kluczyk w stacyjce, pozwól by 

Twój wzrok się przystosował 

•  Regularnie badaj wzrok 
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 Rób częste przerwy, przejdź się, 

rozciągnij mięśnie 

 Zaplanuj podróż na przedpołudnie, 

kiedy jesteś wypoczęty, a ruch na 

drodze jest mniejszy 

 Nie prowadź, gdy jesteś 

zdenerwowany/a 

 Podczas jazdy nie myśl o innych 

sprawach, skoncentruj się na 

kierowaniu 
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Koncentracja 



Prowadzenie samochodu a wiek 

• Polskie prawo traktuje wszystkich kierowców tak 

samo, niezależnie od wieku. 

• Każdy posiadacz prawa jazdy może prowadzić 

samochód tak długo na ile kondycja pozwala mu 

na zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

• Każdy kierujący pojazdem powinien brać 

odpowiedzialność, za styl swojej jazdy, ponieważ 

dla bezpieczeństwa na drodze nie ma żadnej 

taryfy ulgowej. 

• Kierowców w wieku senioralnym zachęcamy do 

regularnych badań wzroku i słuchu oraz częstych 

konsultacji z lekarzem rodzinnym. 
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Badanie lekarskie 

www.brd.policja.pl/kampania 

Po ukończeniu 60 roku życia chodź na badania 

kontrolne i konsultacje z okulistą co 2 lata.  

 

Zawsze skonsultuj się z lekarzem rodzinnym 

jeżeli: 

• Poczujesz się źle podczas prowadzenia 

samochodu 

• Zdarza Ci się nie zauważyć znaku 

drogowego, bądź mylnie go odczytać 

• Sytuacje na drodze zaskakują Cię częściej 

niż zwykle 

• Staciłeś/aś ostatnio przytomność, 

doświadczyłaś silnych zawrotów głowy. 

 

21 



www.brd.policja.pl/kampania 

Dziękujemy za uwagę 
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