Nowe przepisy to wymóg, nie
wybór
Dodano: 21 kwietnia, 2021
Przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca
2021 r. rozszerzają obowiązki kierującego pojazdem przez
konieczność udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na
przejście dla pieszych, dając pieszym – niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego – dodatkową „ochronę”.
Kierujący pojazdem (z wyłączeniem tramwaju), który zbliża się
do przejścia dla pieszych (poza zachowaniem szczególnej
ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu
się na przejściu dla pieszych), jest obowiązany do
zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub
na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu wchodzącemu na to przejście (tj. również do
zatrzymania pojazdu włącznie – zgodnie z definicją ustąpienia
pierwszeństwa).
Na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych nadal będzie
spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności,
polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do
warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.
Jednocześnie pieszemu podczas wchodzenia lub przechodzenia
przez jezdnię lub torowisko przez jezdnię zabrania się
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego,
w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji
sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
15 kwietnia 2021 r. odbyła się DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ
poświęcona kwestiom dotyczącym nowelizacji ustawy prawo o

ruchu drogowym, która wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2021 r.
W dyskusji tej wziął udział Sekretarza Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, który poparł
inicjatywy wojewódzkie i lokalne oraz podkreślił jak ważna
jest praca edukatorów takich jak wykładowcy, instruktorzy,
egzaminatorzy, nauczyciele i wszystkich inni prowadzący
działania w zakresie brd.
W trakcie trwania dyskusji poruszono temat informacji,
edukacji oraz kształtowania postaw kierowców i pieszych w
świetle wchodzących w życie nowych przepisów, a uczestnicy i
obserwatorzy wydarzenia wieli udział w premierze spotu w
ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej przygotowanego w
ramach Programu „Bezpieczny Kraków”. W ramach działań
przygotowano spot oraz krótki film – informację graficzną.
– W tej chwili wzywam Państwa do wspólnego wysiłku w zakresie
kwestii edukacyjno-komunikacyjnych. To jest ten czas. Od 1
czerwca i wcześniej powinniśmy wszyscy uderzyć z tematem
komunikacji. Pamiętajmy, iż ta komunikacja nie może się
zatrzymać 1 czerwca i na tym koniec. My chcemy, kontynuować to
od okresu przed wejściem w życie tych przepisów i do końca
roku. Chcemy zrobić w ten sposób, aby ta edukacja była do
końca tego roku i w latach następnych. (…) Cały ciężar
edukacyjny będziemy dźwigać też po 1 czerwca. Nie tylko przed
– jako vacatio legis, ale też po. Jesteśmy w trakcie
realizacji tego zadania. Mam nadzieję, że wszystko będzie na
dobrej drodze choć sprawy covidowe bardzo wiele blokują. (…)
Ktoś przed chwilą na czacie napisał, że Kraków wyprzedził
ministerstwo. Ja się bardzo cieszę, bo przecież o to chodzi
żeby nas – i Kraków, i Warszawa, i wszystkie szesnaście
województw – wyprzedziło w tym temacie. Ja zachęcam do rokoszu
edukacyjnego pod tym względem – powiedział sekretarz krajowej
rady bezpieczeństw ruchu drogowego Konrad Romik
Zapraszamy do obejrzenia obu filmów w ramach kampanii „Nowe
przepisy to wymóg, nie wybór. Tak jak życie.”
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