
Prawo w ruchu drogowym 

Zbiorem przepisów dotyczących zachowania się w ruchu drogowym 

dla kierujących pojazdami oraz dla innych uczestników tego ruchu, jest 

przede wszystkim ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz 

Rozporządzenie       w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Przepisy te mają zastosowanie na drogach publicznych, w strefach 

zamieszkania oraz   w strefach ruchu. Na pozostałych drogach powinieneś 

przestrzegać norm istotnych dla zachowania bezpieczeństwa osób 

znajdujących się na tych drogach oraz znaków i sygnałów drogowych.  

Dla bezpiecznego używania pojazdu istotna jest znajomość               

i    przestrzeganie przepisów zawartych również w Rozporządzeniu w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia. Potocznie zbiór przepisów dotyczących 

ruchu drogowego zwany jest kodeksem drogowym. 

Pamiętaj jednak, że masz obowiązek znać wszelkie zasady 

zachowania się w ruchu drogowym, które są niezbędne do bezpiecznej 

jazdy oraz wszystkie bez wyjątku znaki i sygnały drogowe. Bez tego twoja 

obecność na drodze zarówno w postaci kierującego, jak i pieszego, będzie 

zagrożeniem i dla ciebie, i dla innych uczestników ruchu. 

Na wstępie Prawa o ruchu drogowym (PRD) jednym tchem 

scharakteryzowanych jest bardzo wiele podstawowych pojęć, których 

znajomość potrzebna jest po to, abyś miał szansę zrozumieć obowiązujące 

przepisy. Zapoznasz się w tym rozdziale z niektórymi z nich. 

Co ważne – nie opiszemy teraz znaczenia wszystkich pojęć 

zawartych w przepisach, ponieważ wiele z nich poznasz przy tematyce 

bezpośrednio z nimi związanej w dalszych rozdziałach. Uważamy, że 

kilkukrotne powtarzanie definicji nie ma sensu, a przejrzyściej jest, jeśli 

definicja związana jest z tematem danego rozdziału. 

 



I. Pojazdy i ich rodzaje 

Zaczniemy od pojazdów i ich rodzajów, które można spotkać na 

drogach. Jest ich sporo. Samo pojęcie drogi scharakteryzujemy nieco 

później. Otóż pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się 

po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.  

Pojazd silnikowy to pojazd, który został wyposażony w silnik          

z wyjątkiem motoroweru lub pojazdu szynowego. 

Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja 

umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (np. motocykl, 

samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus), ale pamiętaj – 

pojęcie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 

Pojazd silnikowy, którego konstrukcyjna prędkość ograniczona jest 

do 25 km/h – to pojazd wolnobieżny (np. koparka, spychacz, walec 

drogowy). Tak jak w przypadku pojazdu samochodowego pojęcie to nie 

dotyczy ciągnika rolniczego. 

Samochód osobowy to pojazd samochodowy, który konstrukcyjnie 

przeznaczony jest do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

oraz ich bagażu.  

Jeżeli pojazd samochodowy przeznaczony jest konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą - będzie 

to autobus (niezależnie czy dopuszczalna liczba miejsc to 10 czy 120). 

Autobus szkolny posiada charakterystyczną pomarańczową barwę i jest 

pojazdem przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły. Jest oznaczony     

z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy 

czarnej: autobus szkolny. 

Taksówka to pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony          

i oznaczony, który jest przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie 



większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą 

ustaloną na podstawie taksometru. 

Jednym z częściej spotykanych na drogach pojazdów - będzie 

samochód ciężarowy, czyli pojazd samochodowy, który konstrukcyjnie 

został przeznaczony do przewozu ładunków. Jeżeli pojazd taki 

przeznaczony jest konstrukcyjnie do przewozu od 4 do 9 osób oraz 

ładunków, nazywa się samochodem ciężarowo–osobowym. 

MOTOCYKL: 

 Pojazd samochodowy (jednośladowy).  

 Jeżeli jest wyposażony w boczny wózek staje się pojazdem 

wielośladowym. 

MOTOROWER: 

 Pojazd jedno- lub dwuśladowy z silnikiem spalinowym o pojemności 

nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość 

jazdy do 45 km/h. 

Rower jest pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9m 

poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej. Coraz częściej na drodze 

spotkasz wózek rowerowy, czyli pojazd o szerokości powyżej 0,9m 

przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby 

jadącej tym pojazdem. 

Rower i wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany 

naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem         

o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej 

niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do 

zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. 

Ciągnik rolniczy to 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. 

Pojęciem, które dopiero od niedawna gości w Prawie o ruchu 

drogowym, jest kolejka turystyczna. Jest to 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. 

Istnieje grupa pojazdów, które nie mogą poruszać się samodzielnie 

– są to przyczepy. Przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do 

łączenia z innym pojazdem. Przyczepa jest zatem ciągnięta po drodze 

przez pojazd silnikowy (ewentualnie motorower lub rower), a całość 

określa się jako zespół pojazdów.  

Zespół pojazdów to pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się 

po drodze jako całość, jednak nie dotyczy to pojazdów złączonych ze sobą 

w celu holowania. Wśród przyczep wyróżnia się przyczepę lekką               

i naczepę. 

Przyczepa lekka to przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita 

nie przekracza 750 kg (nie ma przy tym znaczenia, czy konstrukcyjnie 

przyczepa ta ma jedną, czy dwie osie). 

Z kolei naczepa to rodzaj przyczepy, której część spoczywa na 

pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. 

Zespół pojazdów, który składa się z pojazdu silnikowego złączonego 

z naczepą, nazywa się pojazdem członowym. Popularnie na takie 

pojazdy mówi się tir, co oczywiście nie jest prawdziwą nazwą tych 

pojazdów, a jedynie określeniem potocznym i powszechnym w użyciu. 

Coraz częściej jednak mianem tir w ogóle określa się wszystkie duże 

samochody ciężarowe. 



Ciągnik samochodowy to pojazd samochodowy, który jest 

przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy. Pod tym 

pojęciem kryje się ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy (pojazd 

przeznaczony np. do przewozu wielkich walców drogowych, itp.). 

Pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa, które są 

przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje 

konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego 

wyposażenia (np. dźwig, podnośnik, pompa do betonu, agregat). W takim 

pojeździe mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem 

tej funkcji. 

Podobną nazwę, ale inne znaczenie – ma pojazd używany do celów 

specjalnych. Jest to także pojazd samochodowy, ale przystosowany         

w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków. Może być on 

używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego           

i Służbę Więzienną. 

Pojazd zabytkowy jest pojazdem, 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. 

Definicje mas 

 Masa własna to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, 

paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez 

kierującego. 

 Dopuszczalna masa całkowita (DMC) to największa, określona 

właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu obciążonego 

osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. 



Jeżeli zobaczysz znak B-5 na którym (lub na tabliczce umieszczonej 

pod nim) umieszczono wartość masy, zakaz ten dotyczy pojazdów i 

zespołów pojazdów, których DMC przekracza wartość określoną na 

tym znaku lub na tabliczce. 

 Rzeczywista masa całkowita (RMC) to masa pojazdu łącznie           

z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób. Znak B-18 zabrania 

wjazdu na drogę pojazdów, których RMC przekracza wartość 

określoną na tym znaku. W przypadku zespołu pojazdów zakaz 

dotyczy ich łącznej masy. 

 Dopuszczalna ładowność to największa masa ładunku i osób, jaką 

może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy 

całkowitej i masy własnej pojazdu. 

 Nacisk osi, czyli suma nacisków, jaką na drogę wywierają koła 

znajdujące się na jednej osi. Jeżeli na drodze umieszczono znak B-

19, oznacza on zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest 

większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku;           

w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie 

może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. 

Osoba, która właśnie w tej chwili kieruje pojazdem lub zespołem 

pojazdów to kierujący. Kierującym jest także osoba, która prowadzi 

kolumnę pieszych, jedzie wierzchem lub pędzi zwierzęta pojedynczo lub           

w stadzie. Warto wspomnieć, że kierujący to nie to samo co kierowca. 

Kierowca to osoba, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdem 

silnikowym, a więc taka, która posiada prawo jazdy określonej kategorii. 

Jeśli masz prawo jazdy – jesteś kierowcą zawsze, niezależnie od faktu, 

gdzie w danej chwili przebywasz. Kierującym możesz być jedynie w chwili, 

gdy kierujesz pojazdem. 

ZAPAMIĘTAJ, 

Kierując pojazdem samochodowym musisz posiadać przy sobie prawo 

jazdy odpowiedniej kategorii. 



II. Droga i jej podstawowe elementy. 

Droga jest pojęciem bardzo ogólnym znaczeniowo, ponieważ składa 

się na nią wiele elementów. Zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ruchu 

drogowym jest to 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. 

Dla stosowania Prawa o ruchu drogowym ważne jest także pojęcie 

drogi publicznej. Znajdziesz je w ustawie o drogach publicznych, a jest 

ono następujące: „Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie 

niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg (droga krajowa, wojewódzka, 

powiatowa, gminna), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie 

lub innych przepisach szczególnych”. 

 



 Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, 

chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie               

z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego 

pasa przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, 

jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

 Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Określenie 

to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. 

 Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być 

przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju 

pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

 Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 

 Droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu 

rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami 

drogowymi. 

 Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska 

przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi. 

 Pas ruchu - to każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do 

ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych. Pas ruchu może być 

wyznaczony za pomocą odpowiednich znaków drogowych poziomych 

lub niewyznaczony. Pasy ruchu mogą być wyznaczone bądź 

niewyznaczone. 

Droga może być dwojakiego rodzaju: twarda lub gruntowa. 

 Droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, 

betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt 

betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość takiej 

nawierzchni przekracza 20 m. Wszystkie inne drogi, które nie 

spełniają tych kryteriów będą drogami gruntowymi. 



Jeśli np. droga ma nawierzchnię jednego ze wspomnianych rodzajów, 

jednak jej długość będzie mniejsza niż 20 m – wówczas taka droga nie 

może być uznana za drogę twardą. 

III. Obszary występowania dróg. 

Obszar zabudowany – obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa 

miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu 

wzmożony ruch pieszych i pojazdów. 

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może 

się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego 

przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. 

Strefa ruchu – pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające 

obszar wyznaczony na drodze wewnętrznej, w którym obowiązują 

wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. 

Droga wewnętrzna – jest drogą niepubliczną, droga rowerowa, parking, 

plac przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii 

dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej. 

IV. Podstawowe pojęcia. 

Szczególna ostrożność – oznacza sposób zachowania na drodze, 

polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika 

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

umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Po prostu chodzi o to, 

by w niektórych sytuacjach wzmocnić czujność i zmniejszyć prędkość do 

takiej, by w razie potrzeby zdołać uniknąć niebezpieczeństwa. 

Ustąpienie pierwszeństwa (kierującemu) - to powstrzymanie się od 

ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić tego kierującego: 

 do zmiany kierunku, 

 lub do zmiany pasa ruchu, 

 albo do istotnej zmiany prędkości; 



Ustąpienie pierwszeństwa (pieszemu) - to powstrzymanie się od ruchu, 

jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego: 

 do zatrzymania się, 

 do zwolnienia kroku, 

 lub do przyspieszenia kroku; 

Ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji 

świetlnej albo przez uprawnioną osobę. 

Niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do 

świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od 

świtu do zmierzchu. 

Wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika 

ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. 

Omijanie - to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się 

pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. 

Wyprzedzanie - to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub 

uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. 

Cofanie – to manewr wymagający zachowania szczególnej ostrożności      

i ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu. 

Cofanie jest zabronione: 

 w tunelu, 

 na moście i wiadukcie, 

 na autostradzie, 

 na drodze ekspresowej. 

Na drodze jednokierunkowej cofanie nie jest zabronione. Należy 

pamiętać, że ten manewr nie może spowodować zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. 



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. Zatrzymując pojazd na jezdni zatrzymujemy go 

przy samej krawędzi i równolegle do niej. 

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków 

lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. 

Postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przednią 
osią pojazdu o masie do 2,5 tony pod warunkiem, że: 

 na danym odcinku drogi nie ma zakazu postoju, 

 nie utrudnia ruchu pieszym, 
 pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie utrudnia ruchu 

na jezdni. 

Zmiana kierunku jazdy 

Zmiana kierunku jazdy ma miejsce wtedy, kiedy wykonujesz manewr 

skrętu w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu lub w inną drogę z jezdni, 

którą aktualnie się poruszasz. Nie ma tu wpływu rodzaj drogi, na której się 

znajdujesz – zmiana kierunku jazdy zachodzi zarówno na drogach             

z pierwszeństwem, jak i na podporządkowanych. 

Kolejną istotną rzeczą będzie rozwikłanie problemu, w jaki sposób 

sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy i kiedy wymagane jest 

używanie kierunkowskazów. 

kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu możesz zmienić 

wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Obowiązek sygnalizowania kierunkowskazem pojawia się wówczas, 

gdy zachodzi zmiana kierunku jazdy lub zamierzasz zmienić pas ruchu. 

Kierunkowskaz musisz włączyć odpowiednio wcześniej przed zmianą 

kierunku jazdy lub pasa ruchu, aby innego uczestnika ruchu nie 

wprowadzić w błąd, a także nie spowodować niebezpiecznej sytuacji. Może 

ona powstać wtedy, kiedy kierunkowskaz włączysz w ostatniej chwili, 

niespodziewanie przy tym hamując. 

 


