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PODSUMOWUJEMY AKCJĘ „TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
PIESZYCH”
Data publikacji 29.11.2021

Opolscy policjanci przeprowadzili wojewódzkie działania pod nazwą „Tydzień bezpieczeństwa
pieszych”. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. W działaniach
z wykorzystaniem drona funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na zachowania kierowców jak i
błędy popełnianie przez pieszych. W trakcie akcji policjanci ujawnili blisko 250 wykroczeń, z
których ponad 150 zakończyło się mandatami.
Podczas akcji trwającej w dniach 22-28 listopada policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec
pieszych jak i też na to jak zachowują się sami piesi. W celu zwiększenia efektywności do swoich działań
wykorzystaliśmy także policyjnego drona.
W czasie trwania akcji mundurowi ujawnili ponad 130 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Dla 63 osób brak
elementów odblaskowych, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym czy też niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej zakończyło się ukaraniem mandatem karnym. Policjanci ujawnili także 114 wykroczeń popełnionych przez
kierujących pojazdami. Blisko 100 z nich zostało ukaranych mandatami za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy
też wyprzedzanie w rejonie przejścia.
A my jeszcz raz przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
- zachować szczególną ostrożność;
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na
nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to
przejście (przy czym kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu).
Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do
wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas
wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez
przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku
lub przejściu dla pieszych.
Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z

przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu. Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo.
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