
PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki 
dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i 
innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. 
 

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, 
jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. 

Art. 2. 
 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

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; 

2. "droga twarda" - drogę z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, lub kamienno-betonowych, 
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; betonowej, kostkowej, klinkierowej lub 
brukowcowej oraz z płyt betonowych inne drogi są drogami gruntowymi; 

3. "autostrada" - droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której 
nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów 
samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość, co najmniej 40 
km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

4. „droga ekspresowa" - droga dwu - lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami 
drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu 
pojazdów samochodowych; 

5. "droga dla rowerów" - drogę lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, 
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

6. "jezdnia" - część drogi przeznaczona 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; 

8. "pobocze" - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych 
lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

9. "chodnik" - część drogi przeznaczona 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 
droga gruntowa lub stanowiąca dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze; 

11. "przejście dla pieszych" - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 
przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

12. "przejazd dla rowerzystów" - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczona do 
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

13. "obszar zabudowany" - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 
14. "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; 



15. "uczestnik ruchu" - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub 
na pojeździe znajdującym się na drodze; 

16. "pieszy" - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub 
czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 
prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny 
lub inwalidzki, osobę poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat 
kierująca rowerem pod opieka osoby dorosłej; 

17. "kolumna pieszych" - zorganizowana grupę pieszych prowadzona przez kierownika lub 
dowódcę; 

18. "kierujący" - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która 
prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie; 

19. "kierowca" - osobę uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym; 
20. "szczególna ostrożność" - ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu 
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

21. "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 przyspieszenia kroku; 

22. "ruch kierowany" - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 
uprawniona osobę; 

23. "niedostateczna widoczność" - widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w 
warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 

24. "wymijanie" - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 
poruszającego się w przeciwnym kierunku; 

25. "omijanie" - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika 
ruchu lub przeszkody; 

26. "wyprzedzanie" - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 
poruszającego się w tym samym kierunku; 

27. "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; 

28. "postój pojazdu" - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

29. "pojazd" - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 
urządzenie do tego przystosowane; 

30. "pojazd silnikowy" - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 
szynowego; 

31. "pojazd członowy" - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z 
naczepa; 

32. "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; 

33. "motorower" - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o 
pojemności skokowej nieprzekraczajacej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy 
do 45 km/h; 

34. "rower" - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siła mięśni osoby jadącej tym 
pojazdem; 



35. "wózek inwalidzki" - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 
niepełnosprawnej, napędzany siła mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

36. "VIN" - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta. 

powrót 

OGÓLNE ZASADY RUCHU 

1.       Na drogach obowiązuje kierującego pojazdem ruch prawostronny. 

2.       Na drogach o dwóch jezdniach kierujący jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza 

się jezdni przeznaczonych do dojazdu do posesji położonych przy drodze. 

3.       Na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu kierujący pojazdem jest obowiązany 

zajmować pasy ruchu znajdujące się na prawej połowie jezdni. 

4.       Kierujący 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, motorowerem, wózkiem ręcznym i inwalidzkim  są 
obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby 
ruch pieszych. 

6.       Jeżeli tory pojazdów szynowych znajdują się w jezdni, kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, 

po której poruszają się pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi 

szynowemu. 

powrót 

HIERARCHIA POLECEŃ W RUCHU DROGOWYM 

 

 
Jeżeli masz wątpliwości jak się zachować na drodze, to zapamiętaj: 
 

podstawowym nakazem jest przestrzeganie przepisów drogowych. 
 

jeżeli na drodze są znaki drogowe, to musisz się do nich stosować 
 

ważniejsze jednak od znaków są sygnały świetlne, 
 

ale najważniejsze są polecenia i znaki dawane przez policjanta lub inną upoważnioną osobę 

 

 

Jeżeli na jezdni namalowane są znaki drogowe poziome koloru białego i żółtego zapamiętaj, że kolor 

żółty jest kolorem nadrzędnym  

RUCH PIESZYCH 

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. 



 
Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 
 
Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej 
widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 
 
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. 

SPOSÓB PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ 

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność oraz  korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma 
pierwszeństwo przed pojazdem. 
 

2. 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. 

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,  jest dozwolone tylko pod 
warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu 
pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi 
jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. 

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 
obowiązany korzystać z niego. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej 
jezdni uważa się za przejście odrębne.  

ZABRANIA SIĘ: 

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 pieszych1) albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie 
jezdni one się znajdują. 

Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują na obszarach zwanych strefami zamieszkania. 
 

 
D-40   Strefa zamieszkania, 

 
D-41   Koniec strefy zamieszkania.

  W strefie zamieszkania pieszych obowiązują następujące zasady : 

1. dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki, 
2. pieszy korzysta z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie) i nawet znajdując się na jezdni, ma 

pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami. 

 

KOLUMNA PIESZYCH 

1. Kolumna pieszych, powyżej 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. 

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy: 

                                 a)   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. 

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

3. Liczba pieszych 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. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej 
osoby pełnoletniej. 

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

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej 
widoczności:  
 
 

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. 

WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU 

 

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu się lub postoju nie wynikającym z 

warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również przy wjeżdżaniu: 

1.  na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu,  
2. z drogi nie będącej drogą publiczną  
3. ze strefy zamieszkania,  
4. z pola na drogę oraz z drogi gruntowej na drogę twardą,z pobocza, 
5. z pasa ruchu dla pojazdów powolnych lub z drogi dla rowerów na jezdnię, 
6.  pojazdem szynowym z zajezdni na drogę lub z pętli na jezdnię. 

Są to miejsca, w których nie ma znaków mówiących o pierwszeństwie, a my musimy wiedzieć, że generalną 

zasadą podczas włączania się do ruchu jest: 

• zachowanie szczególnej ostrożności  
• ustąpienie pierwszeństwa wszystkim pojazdom lub innym uczestnikom ruchu, bez względu na to, z której 

strony nadjeżdżają lub nadchodzą. 

Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze 

zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, żeby umożliwić 

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

kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wyjechania z zatoki. 

 

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. 



 

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

Każdy zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu musi być odpowiednio zasygnalizowany. 

1. Skręcanie w prawo - przed wykonaniem tego manewru kierujący pojazdem jest obowiązany 
zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni 

2. Skręcanie w lewo - przed wykonaniem tego manewru kierujący pojazdem jest zobowiązany 
zbliżyć się do środka jezdni (najeżani dwukierunkowej) lub też do lewej krawędzi jezdni (na 
jezdni jednokierunkowej) [ 

3. Zmiana pasa ruchu - 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. 

4. Zawracanie - mając zamiar zawrócić, kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim jadącym jezdnią, po której zamierza jechać po zawróceniu 

Zabrania się zawracania 

•  w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych; 

•   w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić; 

•  w miejscach, w których ustawiono odpowiednie znaki. 



Miejsca, w których zabrania się skrętu lub zawracania oznaczone są znakami B-21 , B-

22  i B-23 , a miejsce, w którym następuje odwołanie zakazu zawracania - znakiem 

B-24 . 

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar zmiany kierunku 
jazdy lub pasa ruchu (w praktyce przyjmuje się trzy mignięcia kierunkowskazu) oraz zaprzestać 
sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 

Rowerzysta sygnalizuje taki zamiar poprzez wyraźne wyciągnięcie ręki. 

WYMIJANIE 
 

 
Wymijanie jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu jadącego w przeciwnym kierunku 
 
Przy wykonywaniu manewru wymijania kierujący jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od 
wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość 
lub zatrzymać się. 
 
Manewr wymijania może być  dla rowerzysty i motorowerzysty niebezpieczny nawet na szerokiej 
drodze. 
Podmuch powietrza spowodowany wymijaniem się z dużym samochodem ciężarowym może 
doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem a nawet wypadek. 
 

Pamiętaj 
podczas wymijania zachowaj zawsze szczególną ostrożność.  

OMIJANIE 

Omijanie oznacza przejeżdżanie (przechodzenie) obok stojącego pojazdu, uczestnika ruchu lub 
przeszkody. 

Nie wolno omijać  
 

• pojazdów, które jadą w tym samym kierunku co ty, zatrzymały się przed przejściem dla 
pieszych lub przejazdem dla rowerów, by umożliwić im bezpieczne przejście przez ulicę, ty 
także musisz się zatrzymać. 

• pojazdu oczekującego przed przejazdem klejowym na otwarcie ruchu, jeżeli wymagałoby to 
wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 

 
Reguły postępowania podczas omijania 



1. po upewnieniu się, czy nie zajeżdżasz nikomu drogi, zasygnalizuj swój zamiar, wystawiając 
lewą rękę, 

2. rozpocznij omijanie, upewniając się, że jesteś bezpieczny 

3. wracaj na poprzedni tor jazdy, sygnalizując ten zamiar prawą ręką, 

4. zbliż się do krawędzi jezdni i kontynuuj jazdę. 

 

WYPRZEDZANIE 
Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się 
w tym samym kierunku . Bywa skomplikowanym i niebezpiecznym manewrem - wiąże się ze zmianą 
pasa ruchu, a niekiedy z jazdą "pod prąd". 

Wyprzedzaj  z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
Pojazd wyprzedzamy z jego lewej strony, chyba że kierujący nim sygnalizuje zamiar skrętu w lewo 
- wtedy wyprzedzamy go z prawej strony.  

Z prawej strony można też wyprzedzać na drodze z wyznaczonymi pasami ruchu:  

1. jezdni jednokierunkowych, 
2. jezdni dwukierunkowych, jeżeli co najmniej 2 pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub 3 pasy 

ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku. 



 
wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo 

Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów 
uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunowej.  

Zanim podejmiesz decyzję o wyprzedzaniu, rozważ następujące elementy: 

• widoczność na drodze i ilość miejsca do wyprzedzania, 

• odległość pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnej strony, 

• prędkość pojazdu, który chcesz wyprzedzić, 

• stan nawierzchni i twoje możliwości przyspieszenia. 

Następnie: 

• po upewnieniu się, że możesz wyprzedzić, sygnalizuj ręką swój zamiar, 

• upewnij się, czy nie zmieniła się sytuacja na drodze, np. pojazd, który wyprzedzasz, nie 
sygnalizuje zmiany pasa ruchu, 

• gdy jest bezpiecznie, wykonaj manewr wyprzedzania, zachowując bezpieczny odstęp od 
wyprzedzanego pojazdu, 

• powróć na zajmowany poprzednio pas ruchu, upewniając się przedtem, czy jest to bezpieczne. 

Reguły postępowania podczas wyprzedzania 

 



 

Ważne 

Nie wyprzedzaj nigdy "na trzeciego" to znaczy wtedy, gdy pojazd, który chcesz wyprzedzić, 
wyprzedza inny pojazd lub omija przeszkodę.  

Nie przyspieszaj, gdy ktoś chce ciebie wyprzedzić. 

Zakaz wyprzedzania: 

• w miejscach, gdzie zakazują tego znaki drogowe, 

• na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch 
jest kierowany, 

• na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi, 

• na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym, 

• na przejazdach kolejowych. 

Ponadto zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 

• na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest 
kierowany, 

• na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 



• przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. 

WYJĄTEK 

W miejscach wymienionych w dwóch ostatnich punktach dopuszcza się wyprzedzanie na jezdni 
jednokierunkowej, a także 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 zabraniają tego znaki na jezdni (np. podwójna linia ciągła).  

Wyprzedzanie jest naprawdę trudnym i niebezpiecznym manewrem, zwłaszcza dla rowerzystów. 

ZATRZYMANIE I POSTÓJ 

Jeżdżąc motorowerem musisz wiedzieć, że dla bezpieczeństwa twojego i innych uczestników ruchu, a 
także dla bezpieczeństwa twojego pojazdu, bardzo ważne są zasady prawidłowego postoju i 
zatrzymania. 

 Pamiętaj - zatrzymanie i postój są dozwolone tylko w tych miejscach, w których twój pojazd nie 
spowoduje utrudnienia lub zagrożenia w ruchu drogowym, np. tamowania ruchu i jest z daleka 
widoczny przez innych kierujących.  

Zasada ważna 

Zatrzymanie pojazdu - jest to jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie wynikające z 
tych warunków lub przepisów. 

Postój pojazdu - to jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. 

Jeśli zaparkujesz pojazd w niedozwolonym miejscu lub w nieprawidłowy sposób, możesz mieć 
kłopoty, bo przepisy mówią, że w takiej sytuacji pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela. 

 Jeśli to możliwe, korzystaj z parkingu. 

 Gdy jesteś poza obszarem zabudowanym i nie ma parkingu, a musisz się zatrzymać, staraj się ustawić 
swój pojazd poza jezdnią. 

Zasada ważna 

1. Motorower można zaparkować na chodniku pod warunkiem, że nie utrudnia chodzenia pieszym 
- po ustawieniu pojazdu piesi mają dla siebie co najmniej 1,5m szerokości chodnika. Ponadto 
na danym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju wyrażony znakiem 
"zakaz zatrzymywania" lub "zakaz postoju". 

2. Zawsze możesz parkować tam, gdzie informuje o tym specjalne oznakowanie. 

3. Na jezdni motorower parkujemy jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej. 

4. Motorowerzysta musi zastosować się do znaków dotyczących zatrzymania lub postoju pojazdu. 

ZABRANIA SIĘ ZATRZYMANIA MOTOROWERU: 

1. na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania, 



2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10m 
przed tym przejściem lub przejazdem, a na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu 
także za tymi przejściami i przejazdami, 

3. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu 
obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni, 

4. na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na obszarze 
zabudowanym, na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu, 

5. na pasie między jezdniami, na drodze dla rowerów, na przystanku z zatoką oraz w odległości 
mniejszej niż 15m od tablicy oznaczającej przystanek, 

6. wzdłuż tzw. wysepki oddzielającej pasy ruchu, jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas 
i w odległości mniejszej niż 15m od punktów krańcowych wysepki, 

7. w sposób, który powodowałby zasłonięcie znaku drogowego, 

8. na przejeździe kolejowym, 

9. w tunelu, na moście lub na wiadukcie.   

ZABRANIA SIĘ POSTOJU MOTOROWERU: 

1. w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, np. z posesji, parkingu itp., 

2. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu, 

3. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu do słupka 
wskaźnikowego z jedną kreską, 

4. w strefie zamieszkania w innym miejscu niż do tego wyznaczone. 

Postoju i zatrzymania zabraniają również znaki drogowe 

 
B-35    Zakaz postoju 

         
B-36   Zakaz zatrzymania się 

 

CAŁKOWITY CZAS ZATRZYMANIA 

REFLEKS KIERUJĄCEGO: 

 wiek, stan zdrowia, stopień 

zmęczenia,użycie środków 

farmakologicznych, użycie 

napojów alkoholowych 

INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI 

spostrzegania, wyciągania 

wniosków,podejmowania decyzji 

NATĘŻENIE RUCHU 

WIDOCZNOŚĆ 

STAN TECHNICZNY 

HAMULCÓW 

duże luzy 

PRĘDKOŚĆ POJAZDU 

STAN TECHNICZNY POJAZDU 

stan ogumienia, sprawność układu 

hamulcowego 

RODZAJ NAWIERZCHNI 

asfald, kostka kamienna 

STAN NAWIERZCHNI 

sucha, mokra, ośnieżona, posypana 

piaskiem, grysem 

  

 

Droga zatrzymania pojazdu podczas gwałtownego hamowania składa się z drogi reakcji kierowcy oraz drogi hamowania. 



  Droga reakcji wynika z pewnego stałego czasu upływającego pomiędzy dostrzeżeniem przeszkody a naciśnięciem hamulca i 

nosi nazwę czasu reakcji. Droga reakcji jest więc wprost proporcjonalna do prędkości. 

  

 Droga hamowania zależy proporcjonalnie od kwadratu i dlatego wraz z prędkością wzrasta ona bardzo gwałtownie. Tak 

ważne jest więc zmniejszenie prędkości w obszarze zabudowanym, gdzie możliwe jest nagłe pojawienie się przeszkody lub 

istoty żywej. 

 Droga całkowitego 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. 

Całkowita droga hamowania pojazdu zależy: 

1. od rodzaju nawierzchni (asfalt, kostka kamienna itp.), 

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

3. od prędkości 

4. od stanu technicznego pojazdu (stan ogumienia, sprawności układu hamulcowego), 

5. od stanu psychofizycznego kierującego pojazdem (zmęczenie, zażycie leków osłabiających 

zdolności psychomotoryczne), m.in. także od doświadczenia kierującego 

Czynniki wpływające na czas reakcji: 

1. widoczność (warunki atmosferyczne, czystość szyb), 

2.  ew. stopień spożycia środków odurzających, 

3. stan emocjonalny osoby kierującej pojazdem, 

4. stopień zmęczenia fizycznego i psychicznego kierującego, 

5. wiek, 

6. ew. wady wzroku, 

7.  natężenie ruchu, 

Droga hamowania a czas reakcji: 

Od czasu reakcji zależy bardzo dużo. Bardzo często jest tak, że chwila zawahania (od momentu 
zauważenia czegoś, do reakcji adekwatnej do sytuacji) rzutuje na to, czy reakcja będzie wykonana na 
czas. Przy dużych prędkościach, rzędu 100 km/h, w czasie jednej sekundy! przebywa się drogę ok. 27 
m. Także nawet jedna sekunda może decydować o tym, czy przeżyjemy ew. wypadek, czy uda nam 
się wystarczająco szybko zareagować. 

Droga hamowania a prędkość: 



Jasne jest, że im większa prędkość, tym dłuższa będzie droga hamowania. Tak więc na przykładzie 
roweru: 5 km/h ? 0.16m, zaś przy 10 km/h jest to już cztery razy więcej ? 0.64m . Oczywiście przy 
wyższych prędkościach te różnice będą o wiele wyższe: 15 km/h ? 1.45m , zaś 30 km/h to już 5.80m. 

Droga hamowania a stan nawierzchni drogi: 

1. Jeśli nawierzchnia jest sucha, to samo hamowanie wydaje się być proste. Nie istnieje duże 

niebezpieczeństwo poślizgu (takie jak na śliskiej nawierzchni 

2.  Jeżeli nawierzchnia drogi jest śliska, to droga hamowania będzie zależała od dwóch czynników. 

• od sposobu hamowania 

• od stanu ogumienia naszego pojazdu 

  

Na przykład dla roweru wnioski można wysunąć następujące: 

1.      przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości, droga hamowania wydłuża się ok. 2 razy, 

2.      droga hamowania na suchym asfalcie jest niecałe 2 razy mniejsza niż na mokrym asfalcie, 

3.      w porównaniu, droga hamowania na suchym asfalcie jest ok. 4 razy krótsza niż na śniegu, 

Bezpieczna odległość 

Kodeks Drogowy nie określa dokładnie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Ma ona być 

wystarczająca, aby bezpiecznie zahamować lub inaczej zareagować w razie potrzeby. 

Praktycznie, droga ta powinna wyglądać mniej więcej tak: 

Załóżmy, że dwa samochody jadą jeden za drugim z określoną i stałą prędkością 60 km/h. Zakładając, 

że zdrowy człowiek reaguje w czasie poniżej jednej sekundy, można uznać, że bezpieczna odległość 

pomiędzy nimi powinna wynosić: 

 

V - prędkość; s - droga; t - czas... 

V = s/t => s = V*t 

t = 1s = 1 / 3600 h 

V = 60 km/h 

s = 60 * 1/3600 = 0,016 km = 16 m 

Z powyższych obliczeń wynika, że bezpieczna odległość pomiędzy nimi powinna wynosić ok. 16m lub 

więcej.  

ZAPAMIĘTAJ 

Unikaj gwałtownego hamowania.  

Naciskaj z całej siły na hamulce, tylko wtedy, gdy już nie ma innego wyjścia. 



Nagłe zatrzymanie się w miejscu jest niebezpieczne, bo możesz zostać najechany przez pojazd 

znajdujący się za tobą albo stracić równowagę. 

Zwykle takie gwałtowne manewry kończą się co najmniej siniakami. 

Hamuj z odpowiednim wyprzedzeniem, by jadący za tobą wiedzieli, że też muszą uruchomić 

hamulce. 

Pamiętaj - im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. 

WYPOSAŻENIE ROWERU 

Obowiązkowe wyposażenie roweru: 

    1)  co najmniej jeden skutecznie działający hamulec; 
    2)  dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku; 
 

z przodu 
3) jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 
z tyłu 
4) jedno światło pozycyjne barwy czerwonej; 
5) jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. 
światła: 

  
Rowery mogą być także wyposażone fabrycznie w światła odblaskowe barwy żółtej umieszczane na 
pedałach, a dodatkowo można umieścić także światełka w kołach. 

Zabrania się umieszczania na pojazdach wystających spiczastych,  ostrych części lub przedmiotów, 
które mogłyby w razie wypadku zwiększyć niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała osób jadących lub 
innych uczestników ruchu. 
 
 

 



PRZEPISY DOTYCZĄCE ROWERZYSTÓW 
  

Droga dla rowerów - oznaczona jest za pomocą poniższych znaków. 

  

 

 

Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystani

drogi 

 

 

Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

 

 

Znak poziomy P-23 "rower" oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

 W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się poboczem  

Gdy pobocze nie nadaje się do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych rowerzysta zmuszony 

jest jechać po jezdni 

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem 

2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością 

większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów. 

 Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną 

ostrożność i ustąpić miejsca pieszym. 

Przejeżdżanie przez jezdnię 

Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę jest przejazd dla 

rowerów, oznaczony za pomocą znaku poziomego oraz znaku informacyjnego D-6a. 

 
P-11 przejazd dla rowerów 



 

 

 

D-6a informuje o przejezdzie dla rowerów 

 

A-24 ostrzega o przejezdzie rowerowy 

Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się 

1. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd, 

2.  zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

KIERUJĄCEMU ROWEREM ZABRANIA SIĘ 

1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć "gęsiego"), 

2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 

podnóżkach, 

3. czepiania się pojazdów. 

Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone 

na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

Przy wjeżdżaniu na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla 

rowerzystów, następuje włączanie się do ruchu, co oznacza, że rowerzysta jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

ZNAKI DROGOWE  I SYGNALIZACJA DOTYCZĄCE RUCHU ROWERÓW. 

 

Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów. 

 

S-6 sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że



 

S-6 sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd 

  

 

O  CZYM MUSI  WIEDZIEĆ KIERUJĄCY MOTOROWEREM W  ZWIĄZKU  Z  RUCHEM  ROWERÓW. 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 

2. Jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów 

znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających.   

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany 

ustąpić pierwszeństwa rowerowi. 

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i 

bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. 

5. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 

•  na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejazdem - 

na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za przejazdem 

• na drodze dla rowerów. 

• ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

 
A-1 

 
A-2 

 
A-3 

 
A-4 

 
A-6c 

 
A-6d 

 
A-6e 

 
A-7 

 
A-11 

 
A-11a 

 
A-12a 

 
A-12b 

 
A-16 

 
A-17 

 
A-18a 

 
A-18b 

  
A-24 

 
A-29 

 
A-30 



• Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować 

niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na 

których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach. 

 Znak A-7 umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna 

prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach 

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1  wskazuje odległość znaku od miejsca 

niebezpiecznego. 

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2   wskazuje długość odcinka drogi, na 

którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; 

umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3  oznacza koniec takiego odcinka. 

 

ZNAKI ZAKAZU 

  

 

B-1 
 

B-2 
 

B-9 
 

B-10 
 

B-11 
 

B-20 
 

B-21 

 

B-22 
 

B-23 
 

B-24 
 

B-29 
 

B-31 
 

B-32 
 

B-35 

 

B-36 
 

B-37 
 

B-38 
 

B-41 
 

B-42 
 

B-43 

 

 

ZNAKI ZAKAZU NIE OBOWIĄZUJĄCE  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

1.       Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

2.      Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia do skrzyżowania włącznie, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

3.      Znak zakazu umieszczony pod znakiem miejscowości oznacza, że zakaz obowiązuje na 
obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub 
odwołany innym znakiem. 

4.      Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje: tabliczka T-20   - długość 

odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje; tabliczka T-21  - odległość znaku od 
miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. 

5.      Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że 
zakaz obowiązuje w tym czasie. 



6.      Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków zakazu mają takie samo znaczenie 
jak znaki pojedyncze. 

7.      Znaki zakazu odwołuje skrzyżowanie lub znak odwołujący 

 

• ZNAKI ZAKAZU NIE OBOWIĄZUJĄCE  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 

  B-1 

Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący 

przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w 

poruszaniu się mogą pod warunkiem zachowania szczególnej 

ostrożności nie stosować się do przedstawionych obok zakazów 

zakazu 

 B-3 

B-3a 

B-4 

B-10 

B-35 

B-37 

B-38 

B-39 

ZNAKI NAKAZU 
 
 



 
C-1 

 
C-2 

 
C-3 

 
C-4 

 
C-5 

 
C-6 

 
C-7 

 
C-8 

 
C-9 

 
C-10 

 
C-11 

 
C-12 

 
C-13 

 
C-13a 

 
C-14 

 
C-15 

 
C-16 

 
C-16a 

   
C-16b 

 
C-16c 

  

 

 

Znaki nakazu  

1. obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany 
kierunku jazdy 

2. zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami, 
3. mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni 

ZNAKI INFORMACYJNE 

 
 

 
D-1 

 
D-2 

 
D-3 

 
D-4a 

 
D-6b  

D-7 
 

D-8 
 

D-9 

 
D-15 

 
D-18 

 
D-21  

D-22 

    



D-26 D-27 D-28 D-29 

 
D-33 

 
D-35 

 
D-36  

D-37 

 
D-42 

 
D-43 

 
D-46 

 
D-47 

 
znaki informacyjne dzielimy na dwie grupy: 
 

1. znaki, które prowadzą pojazd (pieszego) i do których należy bezwzgędnie się podporządkować 
2. znaki, które informują o obiektach znajdujących się przy drodze 

3. ZNAKI DODATKOWE 

   
   

G-1a G-1b G-1c G-1d G-1e G-1f 

 
    

 

 
R-1 R-1a R-1b R-2 R-2a 

TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH 
  
 

  

 

 

  

T-1 T-2 T-3 T-4 T-20 T-21 

 

  
 

 

 

T-22 T-6a T-6b T-7 T-8 T-5 

   

 

 

 

T-25a T-25b T-25c T-26 T-27 T-29 



• znak drogowy pionowy umieszczony: 

o po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, dotyczy kierujących znajdujących się na 
wszystkich pasach ruchu;  

o  nad poszczególnymi pasami ruchu,  dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, 
nad którym znak jest umieszczony.  

o  umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku 
umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

• kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na 
wysyłającym żółte światła błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, 
remontowe lub modernizacyjne. 

• znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki 
zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub nacisku osi nie dotyczą 
kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie. 

• napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część 
znaku. 

• jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) 
liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem. 

• SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

• Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają: 

• 1.      sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście, za chwilę zapali się sygnał żółty 

•                         Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli: 

•                             1.      ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, 

•                             2.      ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby     

                        możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego. 

• 2.      sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko 

sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza 

jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony, 

• 3.      sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia, 

• 4.      sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają 

także,  że za chwilę zapali się sygnał zielony, 

• 5.      sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za 

sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały, 

• 6.      migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez 

sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie 

szczególnej ostrożności. 

•  Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej 

braku - przed sygnalizatorem. 



• Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno 

nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony. 

• Sygnały świetlne, adresowane do kierujących pojazdami, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy. 

 S-1  S-2 

 

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem 
w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w 
kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu 
zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu.

OSOBY UPRAWNIONE DO KIEROWANIA 
RUCHEM 

•  policjant, 
•  żołnierz wojskowego organu porządkowego (Żandarmerii Wojskowej) zabezpieczający przemarsz 
lub    przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia, 
•  żołnierz straży granicznej w strefie nadgranicznej, 
•  pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, 
•  pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą 
zarządu drogi, 
•  osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu. 

Wymienione osoby powinny być łatwo rozpoznawalne i wodoczne z odpowiedniej odległości, 
zarówno w dzień, jak i w nocy.Do kierowania ruchem na skrzyżowaniach uprawnieni są policjanci 
oraz żołnierze. Sygnały dawane przez kierującego ruchem są wyrażane odpowiednią postawą lub za 
pomocą rąk. 

 

Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania pojazdu podawany jest: 



1. w warunkach dostatecznej widoczności - tarczą do zatrzymywania pojazdów 
2. w warunkach niedostatecznej widoczności - tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem 

odblaskowym lub światłem czerwonym, albo latarką ze światłem czerwonym. 

Policjant umundurowany i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach 
dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką. 

Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię dają sygnał do zatrzymania pojazdu 
przez podniesienie w górę kwadratowej tarczy barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i 
obrzeżem. 

Wszystkie powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do kierujących pojazdami, kolumn pieszych, 
jeźdźców i poganiaczy zwierząt. 

SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE 

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa przejazdu: 

1. wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; 
2. skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka jadącym na wprost lub 

skręcającym w prawo; 
3.   pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony. 

Skrzyżowania równorzędne są oznakowane znakami A-5    albo też nie posiadają żadnego oznakowania 

 

 

rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 

1  
pojazd A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B. 

 
Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy. 
Przecinanie się kierunków ruchu z przejazdem kolejowym 

1. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jesteś obowiązany zachować 

szczególną ostrożność. 



2.  Przed wjechaniem na tory musisz upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość 

powietrza jest zmniejszona. 

3. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinieneś jechać z taką prędkością, abyś mógł zatrzymać swój 

pojazd w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo 

dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. 

Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; 

2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na 
kontynuowanie jazdy; 

3. wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; 
4. omijania pojazdu czekającego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to 

wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

SKRZYŻOWANIE  PODPORZĄDKOWANE (OZNAKOWANE) 
  

Pierwszeństwo jest wyznaczone znakiem drogowym "ustąp pierwszeństwa przejazdu" 

Widząc takie oznakowanie, wiesz, że wjedziesz na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. 

 

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu rowerzysta wyjeżdżający z drogi podporządkowanej ustępuje 

pierwszeństwa samochodowi nadjeżdżającemu zarówno z lewej, jak i z prawej strony (z drogi z 

pierwszeństwem przejazdu). 

Ruch jest kierowany sygnalizatorem 

Gdy świeci się czerwone światło, nie wolno wjeżdżać poza sygnalizator lub linię zatrzymania. 



 

Jeżeli pod sygnalizatorem pali się zielona strzałka w prawo lub w lewo, oznacza to, że wolno skręcać, pod 

warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie utrudni ruchu innym użytkownikom.  
  

  

W przedstawionej na rysunku sytuacji rowerzysta przejeżdża jako pierwszy. 

   

Kierowcy najbardziej lubią przejeżdżać przez skrzyżowania, będąc na drodze oznakowanej znakiem "droga z 

pierwszeństwem". Wówczas mają na niej pierwszeństwo. Bardzo często pod tym znakiem jest umieszczona 

tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. 

 

Tabliczka taka może być też umieszczona pod znakiem "ustąp pierwszeństwa przejazdu". Ustępujesz wówczas 

pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze oznaczonej pogrubioną kreską. 



 
Na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu ma rowerzysta. 

  

Jeśli przed wjazdem na skrzyżowanie znajduje się znak "stop", musisz się zatrzymać lub przed linią wyznaczoną 

na jezdni i sprawdzić, czy możesz bezkolizyjnie przejechać przez skrzyżowanie. Gdy nie ma linii zatrzymania, 

należy stanąć w miejscu, z którego możesz dokonać oceny sytuacji na drodze. 

Pamiętaj!  pojazdy uprzywilejowane jadące na sygnale, np. karetki pogotowia, straż pożarna - mają 

pierwszeństwo na każdym skrzyżowaniu. 

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy. 
Przecinanie się kierunków ruchu z przejazdem kolejowym 

1. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jesteś obowiązany zachować 

szczególną ostrożność. 

2.  Przed wjechaniem na tory musisz upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość 

powietrza jest zmniejszona. 

3. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinieneś jechać z taką prędkością, abyś mógł zatrzymać swój 

pojazd w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo 

dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. 

Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; 

2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na 
kontynuowanie jazdy; 

3. wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; 
4. omijania pojazdu czekającego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to 

wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

SKRZYŻOWANIE  O RUCHU OKRĘŻNYM 



 

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym uzależnione jest od jego 

oznakowania.  

  

1.      Jeśli przed skrzyżowaniem znajdują się wyłącznie znaki C-12 , to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg 

równorzędnych 

2.      Jeśli przed skrzyżowaniem znajdują się dodatkowo znaki A-7 , wówczas skrzyżowanie to traktowane jest jak 

droga z pierwszeństwem 

 

 

Kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed 

pojazdem B, ale sam ustępuje pierwszeństwa 

tramwajowi (pojazd C) 

Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze 

podporządkowanej, zatem ustępuje pierwszeństwa 

kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na 

skrzyżowaniu 

 

 

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy. 
Przecinanie się kierunków ruchu z przejazdem kolejowym 

1. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jesteś obowiązany zachować szczególną 

ostrożność. 

2.  Przed wjechaniem na tory musisz upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie 

środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. 

3. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinieneś jechać z taką prędkością, abyś mógł zatrzymać swój pojazd w 

bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał 

zabrania wjazdu na przejazd. 

Kierującemu pojazdem zabrania się: 



1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; 

2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na kontynuowanie 
jazdy; 

3. wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; 
4. omijania pojazdu czekającego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to 

wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

Pierwsza pomoc 

OCENA SYTUACJI 

Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia 

1)  Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca 

wypadku z obu stron. 
 
 
2)  Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ 

paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach. 
 
3)  Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła  
 
4)  Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym 
otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek? Czy została zerwana 
napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo? 
5)  Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:  

• kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,  
• kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd, 
•  kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego 

6)  Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone. Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić 

ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy). 
 
7)  Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąpić do reanimacji i opatrzyć obrażenia zagrażające życiu lub 

wyglądające niebezpiecznie. Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - 

reanimacja). 
 
8)  Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, 

tak aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do 

nadejścia specjalistycznej pomocy. 

ZANIM ZACZNIESZ RATOWAĆ 

Chroń swoje życie, masz je tylko jedno - załóż rękawiczki lateksowe i 

stosuj maseczkę. 



Nie panikuj!  

Pamiętaj, że na raz możesz wykonać tylko jedną czynność!   

Gdy zauważysz wypadek ostrzegaj innych, zatrzymaj swój pojazd w taki sposób, by nikt w niego nie 

uderzył, włącz światła awaryjne, zabierz apteczkę,  ustaw trójkąt ostrzegawczy.  

Oceń sytuację. 

!!! ALARMUJ !!! 

Pogotowie ratunkowe         999 

Policja                                997 

Straż Pożarna                     998 

Z telefonu komórkowego    112 

 

Twoje wezwanie musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

-co i gdzie się stało 

-ilość i stan poszkodowanych (dorośli, dzieci) 

-czy potrzebna pomoc Straży Pożarnej. 

JEŚLI MASZ DO CZYNIENIA Z OFIARĄ TRAGICZNEGO WYPADKU, ZAWSZE STOSUJ 
SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD. 

1. Najpierw ostrożnie zbadaj ofiarę.  

Podchodząc do poszkodowanego należy ocenić jego miejsce pod kątem bezpieczeństwa dla siebie i chorego (główna 

zasada to: bezpieczeństwo ratownika jest zawsze najważniejsze).  

 

 

2. Sprawdź jego reakcję. Spytaj się "Co się stało?", jeśli nie odpowie - uszczypnij go pod nosem. 

 

 

3. Sprawdź: czy język, wydzieliny lub jakieś obce ciało nie blokuje dróg oddechowych ofiary?  

Jeśli drogi oddechowe nie są drożne, oczyść je.  

Delikatnie odchyl jego głowę do tyłu - często ten ruch przywraca normalny oddech. 



 

 

4. Czy ranny oddycha? Jeśli nie, zastosuj sztuczne oddychanie. 
 

 

5. Czy ma tętno? Jeśli nie ma, serce nie pracuje. Zastosuj reanimację. 
 

 

6. Czy ma krwotok? Jeśli jest, staraj się go zatamować. 
 

 

7. Jeśli przestało pracować serce, poszkodowany nie oddycha trzeba natychmiast wezwać pogotowie. W tym czasie 

druga osoba musi bez zwłoki rozpocząć ratowanie ofiary. 

 

 

8. U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa. 

 

 

9. Jeśli wymiotował - a masz pewność, że nie uszkodził kręgosłupa - ułóż go na boku w pozycji bocznej ustalonej, by się 

nie udusił. 

 

 

10. Okryj go kocami lub płaszczami, by nie tracił ciepła. 

 

 

11. Nie podawaj płynów osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej, jak też osobie skarżącej się na ból brzucha ( 

obrażenia narządów wewnętrznych ). 

 

 

12. Nie zabieraj ze sobą dokumentów poszkodowanego.  

Przekaż je lub lepiej wskaż gdzie leżą osobie upoważnionej (rodzina, policja).  

REANIMACJA KRĄŻENIOWA-ODDECHOWA 

 Działania reanimacyjne zamykają się w trzech punktach: 

         A - udrożnienie dróg oddechowych  

         B - sztuczna wentylacja  

         C - masaż pośredni serca 

A) 

Sprawdź czy poszkodowany jest: 

• przytomny – zwisająca głowa grozi uduszeniem 

• czy oddycha – spróbuj wyczuć jego oddech swoim policzkiem. 

Sprawdź wnętrze jamy ustnej 



udrożnij drogi oddechowe poprzez: 

odgięcie głowy do tyłu  lub wysunięcie żuchwy do przodu 

(przy urazach kręgów szyjnych) i gdy czynności życiowe nie powrócą zacznij podawać oddech 

zastępczy. 

                 

B) 

Obejmij ustami usta poszkodowanego i zaciśnij palcami skrzydełka jego nosa, powietrze wdmuchuj  

w tempie co 12 razy na minutę. Obserwuj ruchy klatki piersiowej, kontroluj pracę serca (tętno). 

 

 Przed wykonaniem masażu serca sprawdzamy oznaki zatrzymanego krążenia (nie dłużej niż 10 s): 

1. brak normalnego oddechu, kaszlu lub ruchu, 

2. brak tętna na tętnicy szyjnej (tętno wyczuwamy 2 - 3 opuszkami palców po stronie szyi bliższej do nas), 

C) 

 czynności reanimacyjne: 

1. Podczas reanimacji chory leży na plecach, na twardym, nieelastycznym podłożu 

 

 

2. Na wybranym miejscu (dwa palce powyżej dolnego końca mostka, 1/3 wysokości mostka patrząc od dołu) kładzie się 

dłoń, przy czym palce powinny być odgięte ku górze, by nie dotykać klatki piersiowej. 



 

 

3. Drugą dłoń kładziemy na grzbiet dolnej ręki. 

4. Ramiona muszą znajdować się w pozycji prostopadłej do klatki piersiowej. 

 

 

5. Przy wyprostowanych łokciach, na zasadzie dźwigni, naciskamy na mostek wgłębiając go na 4-5 cm w kierunku 

kręgosłupa z częstotliwością około 100 razy na minutę. 

6. Gdy reanimację prowadzą dwie osoby stosunek uciśnięć do wdechów wynosi również 5:1 (najlepiej, gdy ratujący 

klęczą naprzeciw siebie), w jedną osobę – 30:2 
 

 

7.  Co czwarty cykl sprawdzamy tętno i oddech                      

 

 

 

ZRANIENIE 

Każda rana powoduje ból, krwawienie i możliwość zakażenia 

 Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jaki ją zastaliśmy, przykrywając jedynie możliwie szybko jałowym 

materiałem opatrunkowym. Przed założeniem opatrunku należy odsłonić ranę tak, aby obejrzeć ją w całości. W 

czasie opatrywania ranny powinien leżeć lub co najmniej siedzieć. 

 Rany nie wolno dotykać ani przemywać (wyjątek stanowią oparzenia termiczne i chemiczne). Nie należy 
usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż zapobiegają krwawieniu. 

KRWOTOK 

Rozróżniamy dwa rodzaje krwotoku: zewnętrzny i wewnętrzny. 
 

  
KRWOTOK ZEWNĘTRZNY 

 

Objawy krwotoku zewnętrznego są dobrze widoczne w postaci wypływającej krwi koloru jasnoczerwonego 

zgodnie z falą tętna (krwotok tętniczy) lub ciemnoczerwonego pod mniejszym ciśnieniem (krwotok żylny). 

 Większość krwawień może być zatamowana przez opatrunek bezpośrednio uciskający ranę i 
uniesienie uszkodzonej kończyny. jeżeli  



Do opatrunku użyj jałowej gazy o wymiarach zakrywających ranę.  

Opatrunek umocuj owijając zranioną część ciała jałowym bandażem. 

  
Czynności ratujące: 

• uciskamy miejsce krwawienia przykładając jałowy opatrunek zabezpieczający bezpośrednio na 

krwawiącą ranę mocując go np. bandażem 

• gdy opatrunek przekrwawia nakładamy na niego - opatrunek uciskowy wykorzystując na. zwinięty bandaż 

                      

•   unosimy krwawiącą kończynę, 

PAMIĘTAJ! 
 
Opaskę uciskową stosujemy  tylko w wyjątkowych sytuacjach, w ostateczności (np. amputacja 
kończyny i zmiażdżeniach).  

Z chwilą jej założenia odcinasz całkowicie dopływ krwi i tlenu do kończyny a długotrwałe - uszkadza 
tkanki i nerwy i dochodzi do martwicy tkanek w obszarze niedokrwienia   
W  przypadku zaciśnięcia kończyny opaską należy odnotować dokładny czas wykonania tej 
czynności. Notatkę taką umieszcza się na ubraniu rannego. 

KRWAWIENIE Z NOSA 

Z reguły mamy do czynienia z niewielkim krwawieniem z nosa, które dość szybko ustaje. 

Czynności ratujące: 

•        posadź poszkodowanego i pochyl jego głowę do przodu, 

•        połóż zimny opatrunek na kark i nos, w celu obkurczenia naczyń krwionośnych, 

•        nie wolno łykać krwi, gdyż zbierająca się w żołądku krew może, w krótkim czasie, wywołać wymioty, 

•        nie zatykamy nozdrzy w nadziei zatamowania krwi. 

 

CIAŁO OBCE 



Ciała obce pozostawia się w ranie. Wyjąć je może tylko lekarz 

 Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w zakres pierwszej 

pomocy. Niewprawne próby usuwania grożą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a także stanowią 

niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakażenia.  

Większe ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym samym powstaniu dużego 

krwawienia. 

                    

ZŁAMANIA 

Do unieruchomienia kończyny należy stosować specjalne szyny a przy ich braku wszelkie możliwe środki 

spełniające zadanie usztywniające. 

Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić przynajmniej dwa sąsiadujące z nią stawy.  

Przy uszkodzeniu stawu należy unieruchomić kości tworzące ten staw. 

ZŁAMANIA KOŃCZYNY GÓRNEJ:  

Przy złamaniach kości kończyny górnej najprostszym sposobem unieruchomienia jest przybandażowanie jej, 

zgiętej w stawie łokciowym, do tułowia.  

Po urazie dłoni, nadgarstka czy przedramienia wystarczające jest oparcie ręki na chuście trójkątnej zawiązanej na 

szyi. Niezależnie od rodzaju opatrunku, opuszki palców zawsze powinny być widoczne. 

ZŁAMANIA KOŃCZYNY DOLNEJ:  

Do unieruchomienia złamanej kończyny dolnej, jako szyna, może być użyta deska, laska, kij itp. Gdy brak 

odpowiednich materiałów nogę złamaną należy przybandażować do nogi zdrowej. Kończyna dolna powinna być 

stabilizowana w pozycji wyprostowanej ze stopą zgiętą pod kątem prostym. 

UWAGA: 

Przy złamaniu kończyny dolnej nogę zdrową przymocuj do chorej (nigdy na odwrót)!!! 

W przypadku złamań otwartych na wystającą kość nakładamy gazik , stosujemy opatrunek 

osłonowy i unieruchamiamy kończynę. 



                   

 złamanie zamknięte                                       złamanie otwarte 

OPARZENIA TERMICZNE  

Przy oparzeniach zabrania się stosowania środków domowych i maści 

 Oparzenia są uszkodzeniami skóry i leżących pod nią tkanek, mogą mieć jednak wpływ na cały organizm. 

Rozmiar uszkodzeń zależy od temperatury działającego czynnika, jego rodzaju i czasu działania. Ciężkość 

oparzenia i jego wpływ na cały organizm zależy od stopnia i rozległości oparzenia. 

 Rozróżniamy 3 stopnie oparzenia: 

1.      oparzenie pierwszego stopnia: uszkodzeniu ulega tylko powierzchowna wartswa skóry - występuje 

zaczerwienienie i ból, 

2.      oparzenie drugiego stopnia: następuje uszkodzenie głębszych warstw tkanek, włosy i gruczoły łojowe 

zostają nienaruszone - występuje rumień skóry, ból, obumarcie powierzchownej warstwy skóry, 

uszkodzenie ścianek naczyń krwionośnych, wydzielający się płyn tkankowy tworzy pęcherze pod 

naskórkiem, 

3.      oparzenie trzeciego stopnia: zniszczeniu ulegają głębokie tkanki skóry wraz ze strukturami 

dodatkowymi, często uszkodzone są mięśnie znajdujące się pod skórą, spalone - występują obumarłe 

tkanki, które są częściowo śnieżnobiałe, bywają czasem też brunatnoczarne, brak jest często reakcji 

bólowej. 

 Niebezpieczeństwa wynikające z oparzeń: 

•        duża utrata płynów mogąca doprowadzić do wstrząsu, 

•        zakażenie poprzez rany oparzeniowe, 

•        w wyniku zdenaturyzowaniu ciał białkowych powstają toksyny oparzeniowe, które mogą po upływie kilku 

dni spowodować ciężkie uszkodzenie nerek. 

Czynności ratujące: 

•        usuwamy źródło działania wysokiej temperatury poprzez gaszenie wodą lub gaśnicą lub usuwamy 

poszkodowanego z zagrożonego pomieszczenia, 

•        gasimy odzież i udrażniamy drogi oddechowe, 

•        nie wolno zrywać ubrania, które przykleiło się do skóry, ale ostrożnie ściągamy pozostałą odzież, 

•        miejsce oparzenia polewamy wodą lub zanurzamy w naczyniu z zimną wodą tak długo, póki ból nie ustąpi 

(co najmniej 15 - 20 minut), 



•        zakładamy jałowy opatrunek, najlepiej specjalny pakiet oparzeniowy (akważele), 

•        w przypadku dużych powierzchni oparzenia unikamy wychładzania, schładzamy tylko wilgotnymi 

chustami, 

•        w celu uzupełnienia dużej utraty płynu oparzony popija łykami chłodną wodę - rezygnujemy z niej w razie 

zaburzenia świadomości, oparzeń twarzy, uszkodzeń przewodu pokarmowego i mdłości, 

•        w przypadku oparzeń twarzy nie stosuje się suchych opatrunków, 

•        ze względu na szybko pojawiający się obrzęk zdejmujemy pierścionki, obrączki, krawat. 

Przy oparzeniach słonecznych polewanie wodą nie daje wymiernego efekty - oparzony powinien zostać 

skierowany do lekarza. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NIEUDZIELANIE POMOCY 

 W polskim prawie karnym nie ma przepisu, który dotyczyłby bezpośrednio i wprost 

odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia przez laika świadczenia zdrowotnego. Dlatego też 

jego ewentualna odpowiedzialność w tym względzie opiera się na zasadach ogólnych. Jej podstawę 

stanowią dwa przepisy: 

  

Art. 162. KK 

 § 1.  

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. 

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w 

warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 

 Art. 93. KW 

 § 1. 

Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega 

karze aresztu albo grzywny. 

§ 2. 

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. 


