
 

Uwaga motocykliści na drodze! 
 

W województwie zachodniopomorskim każdego roku średnio o około 2 tysiące 

wzrasta liczba zarejestrowanych motocykli /dane z lat 2005-2011/. Z końcem 2011 roku było 

ich 54 004. W dużej części użytkownikami tych pojazdów są ludzie młodzi często o małym 

doświadczeniu w kierowaniu pojazdami. Niestety często spotykany jest brak wiedzy 

z zakresu przepisów ruchu drogowego, gdyż znaczna liczba motocyklistów kieruje tymi 

pojazdami nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. Nagminnie popełniają 

wykroczenia polegające najczęściej na: przekraczaniu dozwolonej prędkości, niestosowanie 

się do znaków, sygnałów i poleceń wydawanych przez policjantów (nie zatrzymywanie  się 

do kontroli drogowych). Zachowaniem swoim stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu 

drogowym. Brawurowa jazda motocyklistów jest uciążliwa dla innych uczestników ruchu 

oraz osób zamieszkujących przy ciągach komunikacyjnych szczególnie w godzinach 

wieczorowo nocnych. Spotykane są również większe grupy motocyklistów, którzy ze 

względu na poczucie anonimowości (brak tablic rejestracyjnych, tablice zamalowane farbą 

lub zasłaniane nogą przez pasażera, niemożność określenia rysopisów ze względu na 

używanie kasków ochronnych)  czują się bezkarni. Ale ta bezkarność dotyczy tylko organów 

ścigania. Wobec zagrożeń na drodze, każdy jest równy i tu nie ma bezkarności.  

Wypadki dotykają wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Zdecydowanie 

najbardziej na obrażenia są narażeni niechronieni uczestniczy ruchu (piesi, rowerzyści, 

motorowerzyści i motocykliści). Motocyklista jadący z prędkością 180 km/h przybywa 

w ciągu jednej sekundy 50 metrów. W ciągu pięciu sekund pokonuje ćwierć kilometra. Jazda 

z prędkością przekraczającą dozwoloną, zawsze niesie za sobą zagrożenia, gdyż inni 

uczestniczy ruchu mają prawo spodziewać się, że inni przestrzegają prawa. Ostatnie 

doniesienia medialne informują o brawurowych jazdach motocyklistów, którzy powodują na 

drogach zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również innych (którzy będą mieli pecha stanąć 

na torze ich jazdy), naruszają przepisy, za które nalicza im się rekordowe punkty karne. Po 

zatrzymaniu, tłumaczą się, że nie mają ważnych badan technicznych, pojazd jest 

niezarejestrowany lub inny banalny powód. Aby uniknąć mandatu karnego mkną ulicami 

miast z prędkością nierzadko 200 km/h powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

 



Bezpieczeństwo motocyklistów 

 

 W 2011 roku motocykliści byli sprawcami 44 wypadków drogowych,  

w których 5 osób zginęło i 45 osób zostało rannych. W porównaniu do roku 2010 

nastąpił wzrost liczby wypadków z winy kierujących motocyklami o 5, wzrost liczby 

zabitych o 2, wzrost liczby osób rannych o 8. Główną przyczyną wypadków 

drogowych spowodowanych przez motocyklistów było niedostosowanie prędkości 

do warunków ruchu. 

 

 Liczbę zdarzeń drogowych z winy motocyklistów, ofiar śmiertelnych tych 

zdarzeń i liczbę rannych na przestrzeni lat 2009 – 2011 obrazuje poniższa tabela: 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

41 39 44 7 3 5 43 37 45

Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych

 
 

 Poniższy wykres pokazuje natomiast, że użytkownicy motocykli stanowią 5% 

śmiertelnych ofiar wypadków na terenie naszego województwa. 
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Początek sezonu motocyklowego 

 
Wiosna za pasem. Na drogach naszego województwa widać już pierwszych 

motocyklistów, którzy korzystając z pierwszych słonecznych dni testują już swoje maszyny. 



 Motocykl to środek transportu, jak każdy inny pojazd. Dla miłośników jednośladów, 

niebagatelną frajdą jest dosiadanie stalowego rumaka. Pamiętać należy, że dzisiejsze 

motocykle mają nierzadko po 150 i więcej koni mechanicznych. Do setki rozpędzają się 

w ciągu 3 sekund. I najważniejsze – motocykl nie wybacza błędów na drodze, dlatego 

motocykliści, często płacą najwyższą cenę.  

 Zachodniopomorska drogówka włącza się w różnego rodzaju przedsięwzięcia 

ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym również w te dotyczące 

motocyklistów. Funkcjonariusze uczestniczą w różnego rodzaju imprezach np. zlotach 

motocyklowych, na których przeprowadzają spotkania dot. bezpieczeństwa, trzeźwości, 

festynach  (np. w zorganizowanym przez sieć stacji BP spotkaniu motocyklistów 

i przedstawicieli różnych służb – MOTOCYKLOWA NIEDZIELA). Policja włącza się również 

do ogólnopolskich kampanii propagujących bezpieczeństwo wśród motocyklistów 

i w stosunku do motocyklistów. 

 

 



 

 

 I jak co roku, u progu sezonu motocyklowego apelujemy: 

MOTOCYKLISTO – ZWOLNIJ!!!  

W TEJ GRZE MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE!!! 

 

 

 

asp. Magdalena Kusio 

WRD KWP w Szczecinie 


