
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 
1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem 

fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:  

1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający 

ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający 
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;  

2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;  

3) zdaje egzamin państwowy.  
4) odbywa szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej.  

2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.  

3. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:  
1) kategorii B1:  

a) czterokołowcem,  

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;  

2) kategorii B:  
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem 

autobusu i motocykla,  
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,  

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,  

o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,  

z zastrzeżeniem ust. 2,  
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.  

4. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B, uprawnia do kierowania ciągnikiem 

rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.  
5. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co 

najmniej od 2 lat.  

 

WYMAGANY WIEK DO KIEROWANIA 
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:  
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;  

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;  
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;  

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada 

prawo jazdy kategorii A2; 
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy 

kategorii A  

6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E,  
7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:  

a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,  

b) D i D+E,  

8) 21 lat – dla tramwaju;  
9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;  

10) 10 lat – dla roweru;  

11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;  
12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;  

13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.  

 

WYMAGANY WIEK DO SZKOLENIA 
1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub 

uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem,  
a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.  
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 



2. POJĘCIA PODSTAWOWE 
1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi 

dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

  
Droga jednojezdniowa 6-pasmowa, po 3 pasy  

w każdym kierunku. 

Droga dwujezdniowa 4-pasowa, po 2 pasy  

w każdym kierunku. 

 

1a) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,)  

1b) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (j.w.)  

2) droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub 
brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 

20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;  

3) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie 
dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych,  

z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 

km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

 
Autostrada 

4) droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 

której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych,  

z wyłączeniem czterokołowca; 

 
Droga ekspresowa 

 



5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi 

znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 

konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;  
5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi;  

5b) śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego 
pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia 

pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;  

6) jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych 

z jezdni;  
7) pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów 

wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

 
Droga dwukierunkowa, 4-pasowa, bez wyznaczonych pasów ruchu 

 
8) pobocze – część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub 

niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;  

9) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub 
rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; 

określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą 

stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną; 

 
 

Skrzyżowanie równorzędne  Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną  

  
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym  Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną 

 



11) przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do 

przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;  

12) przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez 
rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;  

13) przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi 

znakami drogowymi;  
14) tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;  

15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;  

16) strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują 

szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami 
drogowymi;  

16a) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy 

oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;  
17) uczestnik ruchu – pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe 

znajdującym się na drodze;  

18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności 

przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub 
pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się 

w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej; 

19) kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę;  
20) kierujący – osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi 

kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie;  

21) kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem;  
22) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania 

uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym 

odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego 
do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, 

zwolnienia lub przy spieszenia kroku;  

24) ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną 
osobę;  

25) niedostateczna widoczność – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach 

zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;  
26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się  

w przeciwnym kierunku;  

27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub 

przeszkody;  
28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się  

w tym samym kierunku;  

29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych 

warunków lub przepisów;  

30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, 

trwające dłużej niż 1 minutę;  
31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do 

tego przystosowane;  

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;  
33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 

przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;  

34) pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h,  
z wyłączeniem ciągnika rolniczego;  

35) pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego  

z naczepą;  

35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez 
ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach 

publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są 

większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;  



35b) ładunek niepodzielny – ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania 

szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków;  

35c) pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację 
utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;  

36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej 

funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia;  
w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;  

37) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do 

przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 
Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, 

kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego 

i Służbę Więzienną;  
38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł 

błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami 

mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku  

i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci 
czerwonego światła błyskowego;  

39) pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru 

zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza 
muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

40) samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż  

9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;  
41) autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie  

z kierowcą;  

 

41a) autobus szkolny – autobus przeznaczony do 
przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, 

oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi 

tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej 
„autobus szkolny”; 

 
 

42) samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; 

określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;  
42a) ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia 

przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy;  

42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem 
samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:  

a) w przypadku przewozu r zeczy 550 kg,  

b) w przypadku przewozu osób 400 kg;  

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja 
ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;  

43) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu 

osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na 
podstawie taksometru opłatą;  

44) ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, 

leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do 

prac ziemnych;  
45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej 

przekraczającej 50 cm 3 , dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje 

również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;  
46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej 

nieprzekraczającej 50 cm 3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja  

ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;  



47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym 

pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd 

elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej 
niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 

25 km/h.;  

47a) wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy 
poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w 

uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie 

wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa 

zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.;  
48) wózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, 

napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości 

pieszego;  
49) zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to 

pojazdów złączonych w celu holowania; 

 
Zespół pojazdów: pojazd silnikowy + przyczepa 

 

49a) kolejka turystyczna – zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja 

ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) 
dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie 

świadczenia usług turystycznych;  

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;  
51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;  

52) naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;  

53) masa własna – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami 
w ilościach nominalnych, bez kierującego;  

54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę 

pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;  

55) rzeczywista masa całkowita – masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób;  
56) dopuszczalna ładowność – największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi 

różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;  

57) nacisk osi – sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi;  
58) VIN – numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta;  

59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku 

powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia 

przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. 

 

3. RUCH DROGOWY 
 

ZASADY OGÓLNE 
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy 

ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem 
zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się 

również zaniechanie. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej 

zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.  



2. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie 

mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.  
3. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu 

przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich 

zachowania. 
 

HIERARCHIA WAŻNOŚCI POLECEŃ I SYGNAŁÓW 
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów 

dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz 
znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż 

nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.  

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają 
pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.  

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. 

 
Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO WYDAWANIA POLECEŃ LUB SYGNAŁÓW NA DRODZE 
1) policjant;  

2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej  

3) funkcjonariusz Straży Granicznej  
4) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego  

5) inspektor kontroli skarbowej  

6) funkcjonariusz celny  

7) strażnik gminny (miejski)  
8) pracownik kolejowy na przejeździe  

9) osoba wykonująca roboty na drodze  

10) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu  
11) kierujący autobusem szkolnym  

12) ratownik górski podczas akcji ratowniczej  

13) strażnik leśny na terenie lasu lub parku  
14) strażak podczas akcji ratowniczej  

15) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu  

16) pilot pojazdu nienormatywnego. 

 
 

 



4. RUCH PIESZYCH 
 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. 

Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod 

warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu 
pojazdowi.  

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.  

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej 
widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.  

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza 

albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej 

drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.  
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. 

W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.  

 
Wjazd do strefy zamieszkania 

 

6. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

 
Pieszy korzystający z przejścia dla pieszych 

 

7. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia 

przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od 
wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. pod warunkiem, 

że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.  

8. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą 

najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.  
9. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany 

korzystać z niego.  

10. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku 
wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać 

tylko z przejścia dla pieszych.  

11. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym.  



12. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, 

przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.  

13. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa 
się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu,  

w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.  

 

Zabrania się pieszemu:  
1) wchodzenia na jezdnię:  

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,  

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;  
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;  

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię 

lub torowisko;  
4) przebiegania przez jezdnię;  

5) chodzenia po torowisku;  

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;  

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają 
drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.  

 

DZIECI NA DRODZE 

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co 

najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.  

2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest 

obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.  
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.  

 

KOLUMNA PIESZYCH 

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.  
2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 2.6:. 1-2, przy czym - piesi 

w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby 

pełnoletniej.  
3. Liczba pieszych, z wyjątkiem pieszych do lat 10 idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może 

przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy 

szerokości jezdni.  

4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być 
mniejsza niż 100 m.  

5. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej  

Widoczności to:  
1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:  

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,  

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;  
2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani 

używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto 

idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w 

taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;  
3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.  

 

Zabrania się:  
1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub 

policyjnej;  

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;  
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 

 

 

 
 

 



5. RUCH POJAZDÓW 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.  
2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do 

jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.  

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest 
obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.  

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na 

jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.  
5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym 

oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie 

nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.  

6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany 
ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.  

7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może 

poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż 
jednym kierunku.  

 

WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU 

 
1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się 

niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:  

1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej 

drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;  
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;  

3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;  

3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas 
ruchu dla rowerów;  

4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.  

 

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz 

ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

 

 
Przykład: włączanie się do ruchu pojazdów: z nieruchomości i z parkingu. 

 

ZACHOWANIE WOBEC NIEKTÓRYCH POJAZDÓW 
Autobus miejski  
Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze 
zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić 

kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje 

kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię. 



 
W obszarze zabudowanym należy umożliwić włączenie się do ruchu kierującemu autobusem 

 

Autobus szkolny  
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:  

1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;  
2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd 

na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.  

2. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła 
awaryjne.  

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność.  

4. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice z napisem „autobus 
szkolny” powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone.  

 
Tablica z napisem autobus szkolny 

 

Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat  
1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu  

i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach 

niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału 

odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania 
lub wysiadania dzieci lub młodzieży.  

 
Tablica barwy żółtej z symbolem dzieci 

 

2. Kierujący pojazdem, omijając ten pojazd,, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub 

młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.  

 

Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych  
1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym 

oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących 
zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami.  

2. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób 

umożliwiający jej odczytanie. 
3. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu 

kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy 



białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest 

obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.  

4. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub 
wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się. 

 

 
Karta parkingowa 

 

Pojazd uprzywilejowany  
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu 

uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby 
zatrzymanie się.  

2. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.  

3. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:  
1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;  

2) zespołu ratownictwa medycznego;  

3) Policji;  

4) jednostki ratownictwa chemicznego;  
5) Straży Granicznej;  

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;  

7) Agencji Wywiadu;  
7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;  

7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;  

7c) Służby Wywiadu Wojskowego;  
8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

9) Służby Więziennej;  

10) Biura Ochrony Rządu;  

10a) kontroli skarbowej;  
10b) Służby Celnej;  

10c) straży gminnych (miejskich);  

10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;  
10e) Służby Parku Narodowego;  

10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;  

11) Inspekcji Transportu Drogowego;  

12) jednostki niewymienionej w pkt 1–11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia 
ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  

 
Pojazd wysyłający niebieskie światła błyskowe i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie 



Pojazd do nauki jazdy  
1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową 

barwy niebieskiej z białą literą „L”, umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej 
widoczności tablica umieszczona na pojeździe, z wyłączeniem tablicy na motocyklu, powinna być 

oświetlona. Tablica, którą oznaczony jest motocykl, powinna być wykonana z materiału odblaskowego.  

2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do 
kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna być zasłonięta lub złożona.  

 
Pojazd do nauki jazdy 

 

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jadąc za nim, jest 

obowiązany zachować szczególną ostrożność.  
 

Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne  
1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte 

sygnały błyskowe.  

 
Przykład pojazdów wysyłających żółte sygnały błyskowe 

 

2. Kierujący takim pojazdem może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do 

przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym 

że:  
1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, 

dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni;  

2) jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych.  
3. Kierujący takim pojazdem, może korzystać z autostrady lub drogi ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd 

ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie prędkości co 

najmniej 40 km/h.  
4. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.  

5. Zabrania się używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone w ust. 1 i 3  

z wyjątkiem holowania. 
 

 

 



6. PRĘDKOŚĆ I HAMOWANIE 
 

ZASADY OGÓLNE 
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem,  

z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu  
i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.  

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:  

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;  
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;  

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się 

poprzedzającego pojazdu.  
3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący 

pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów  

o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego 

znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę 
utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem 

przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.  

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest 
obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:  

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem;  

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.  

 
Prędkość pojazdu – jest to droga jaką przejedzie pojazd w określonym czasie.  

Na długość drogi zatrzymania pojazdu, oprócz drogi przebytej w czasie rzeczywistego hamowania, istotny 

wpływ ma również droga przebyta w czasie reakcji kierowcy oraz droga przebyta w czasie uruchomienia 
hamulca. Jako średnic czas reakcji kierowcy wraz z czasem uruchomienia hamulców przyjmuje się zwykle 

wartość 1 sekundy. 

 
Przykład odcinaka drogi, jaką przejeżdża pojazd w czasie 1 sekundy 

 

Prędkość bezpieczna - jest to prędkość z jaką porusza się pojazd, która pozwala kierującemu panowanie 

nad pojazdem, a w razie nagłej potrzeby umożliwia na bezkolizyjne zatrzymanie pojazdu.  

Należy pamiętać, że w sytuacji, zwłaszcza niemożliwej do przewidzenia, nie jest możliwe natychmiastowe 
zatrzymanie pojazdu w miejscu.  

 

HAMOWANIE. DROGA ZATRZYMANIA. DROGA HAMOWANIA  

Hamowanie ma na celu zmniejszenie prędkości w czasie jazdy lub zatrzymanie pojazdu. Hamować 
należy w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. Jadąc za pojazdem 

lub zbliżając się do przeszkody należy utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie 

hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Należy przewidywać potencjalne zagrożenia i być 
przygotowanym na reakcję.  

Gwałtowne hamowanie, raptowne ruchy kierownicą, może być przyczyną utraty panowania nad 

pojazdem i może doprowadzić do niekontrolowanego poślizgu.  



Droga zatrzymania pojazdu składa się z:  
1. drogi przebytej w czasie reakcji kierującego pojazdem, od momentu zauważenia przez niego przeszkody, 

do chwili podjęcia decyzji o hamowaniu i do chwili uruchomienia hamulców,  
2. drogi przebytej w czasie uruchomienia i zadziałania hamulców, to jest od momentu uruchomienia 

hamulców do chwili rozpoczęcia hamowania za pomocą tego układu,  

3. drogi przebytej przez pojazd w czasie działania hamulców do momentu zatrzymania pojazdu.  

 

Droga hamowania pojazdu zależy od:  
1. prędkości z jaką porusza się pojazd,  

2. warunków atmosferycznych (wilgotność, mgła, opady),  
3. rodzaju nawierzchni (asfalt, kostka kamienna itp.),  

2. stanu nawierzchni (sucha, mokra, ośnieżona, gołoledź, posypana piaskiem, grysem),  

4. stanu technicznego pojazdu (stan ogumienia, sprawności układu hamulcowego),  
5. stanu psychofizycznego kierującego pojazdem (zmęczenie, zażycie leków osłabiających 

zdolności psychomotoryczne). 

Droga hamowania rośnie wraz z kwadratem prędkości, tzn. że zwiększenie dwukrotne 

prędkości zwiększa drogę hamowania czterokrotnie, a trzykrotne zwiększenie prędkości 

wydłuża drogę hamowania dziewięciokrotnie itd.  

 

 
Długość drogi zatrzymania pojazdu uzależniona jest od stanu nawierzchni i prędkości jazdy. 

 

 
Droga hamowania pojazdu 



Czynniki wpływające na czas reakcji kierującego:  
1. widoczność (warunki atmosferyczne, czystość szyb),  

2. natężenie ruchu,  
3. doświadczenie kierowcy,  

4. stan emocjonalny osoby kierującej pojazdem,  

5. stopień zmęczenia fizycznego i psychicznego,  
6. wiek,  

7. pora doby,  

8. ewentualny stopień spożycia środków odurzających, lekarstw, alkoholu,  

9. ewentualne wady wzroku. 

PAMIĘTAJ!  
Niemożliwe jest w czasie jazdy natychmiastowe zatrzymanie pojazdu w miejscu.  
 
Droga hamowania liczona od momentu zauważenia przeszkody do zatrzymania pojazdu.  

W porze nocnej czas reakcji wydłuża się o ok. 0,20 sekundy, co przy prędkości 90 km/h oznacza wydłużenie 

drogi hamowania o 5 metrów.  
 

PRĘDKOŚCI DOPUSZCZALNE 

 

 
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach  

5:00–23:00 wynosi 50 km/h  
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach  

23:00–5:00 wynosi 60 km/h  
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.  

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym wynosi w przypadku:  
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t:  

a) na autostradzie – 140 km/h,  

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,  
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach 

przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,  

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;  
2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:  

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach 

przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,  
b) na pozostałych drogach – 70 km/h.  

4. Prędkość niektórych pojazdów:  
1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;  

2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 

km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;  

3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku 

do 7 lat – 40 km/h.  
4) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym 

obszarem;  

5) w samochodzie ciężarowym przewożącym osobę poza kabiną kierowcy, po spełnieniu dodatkowych 

warunków - 50 km/h;  
6) w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy konwojentów przewożącej drużyny robocze i osoby 

wykonujących czynności ładunkowe po spełnieniu dodatkowych warunków – 20 km/h. 

 

Kto może zmienić prędkość na drodze?  
1. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, 

prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym.  
2. Prędkość dopuszczalna, o której mowa w ust. 1, może być:  

1) zmniejszona – jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają;  

2) zwiększona – jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa 

ruchu.  



3. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość 

dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa 

ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają.  
4. Organ rejestrujący pojazd może ustalić dla indywidualnego pojazdu dopuszczalną prędkość niższą niż 

określona, jeżeli jest to uzasadnione konstrukcją lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie 

prędkości należy uwidocznić na znaku umieszczonym z tyłu pojazdu. 
 

 
Prędkości dopuszczalne 

 

7. ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem 

szczególnej ostrożności.  

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:  

1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;  
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli 

zamierza skręcić w lewo.  

  
Na drodze 2-kierunkowej zmianę kierunku w lewo 

wykonujemy od środka jezdni 
Na drodze 1-kierunkowej zmianę kierunku w lewo 

wykonujemy od lewej krawędzi (pas nr 1) 



3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą 

określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.  

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 
jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej 

strony.  

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy 
lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.  

6. Zabrania się zawracania: w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na 

drodze lub ruch ten utrudnić, oraz:  

1) w tunelu,  

2) na moście,  

3) na wiadukcie  

4) drodze jednokierunkowej;  

5) na autostradzie;  

6) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego. 

 

 

8. WYMIJAIE, OMIJANIE, COFANIE 
 

Wymijanie – jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się  

w przeciwnym kierunku.  

Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie 
potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. 

 
Wymijanie na zwężonym odcinku 

 

Omijanie – jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub 
przeszkody.  

Przy omijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, 

a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może 
odbywać się tylko z jego prawej strony. 

 
Omijanie pojazdu na drodze 

 



Cofanie – jest to jazda do tyłu.  

Przy cofaniu należy ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną 

ostrożność, a w szczególności:  
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego 

utrudnienia,  

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się 
kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby. 

 
Cofanie pojazdu 

 
2. Zabrania się cofania pojazdem:  

1) w tunelu,  

2) na moście,  
3) wiadukcie,  

4) na autostradzie,  

5) na drodze ekspresowej.  

 
Zabrania się cofania jeżeli manewr spowoduje zagrożenie lub utrudnienie w ruchu 

 

9. WYPRZEDZANIE 
 

Wyprzedzanie – jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się 
w tym samym kierunku.  

 
Wyprzedzanie 



 

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:  

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek 
ruchu;  

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;  

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania 
innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.  

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza 

bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, 

wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 
1 m.  

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego 

pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.  
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia 

takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.  

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać 

się tylko z jego prawej strony.  
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim 

zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez 

silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. 
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;  

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;  
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.  

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:  

1) jednokierunkowej;  

2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża 
na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione 

znakami na jezdni.  

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar 
skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku 

przeciwnym.  

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy 
zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:  

1) na jezdni jednokierunkowej;  

2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy 

ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.  
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.  

12. Kierującemu pojazdem zabrania się:  

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na 
którym ruch jest kierowany; 

 
Zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim 



2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 

pierwszeństwa pieszemu;  

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.  
13. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli 

i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.  

14. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak 
wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.  

15. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok 

oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest 

wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest 
obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście 

do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów 

komunikacji publicznej.  

 
Przystanek tramwajowy wyposażony w wysepkę 

 

 


