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ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE 

I. Rodzaje znaków drogowych. 

Umieszczone na drodze znaki i sygnały wyrażają: 

 ostrzeżenia, 

 zakaz, 

 nakaz, 

 informacje. 

Prawo o ruchu drogowym przewiduje następujące rodzaje znaków i 

sygnałów drogowych: 

a) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami i symbolami, które 

występują również w postaci znaków świetlnych, 

b) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na 

nawierzchni drogi, 

c) sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator, 

d) sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione, 

e) sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia 

umieszczone na drodze. 

Znak drogowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, 

dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu.  

Znak umieszczony nad poszczególnymi pasami ruchu dotyczy tylko 

kierujących znajdujących się na tym pasie, nad którym znak ten jest 

umieszczony.  

Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni stanowi powtórzenie 

znaku po prawej stronie. 

Należy jednak pamiętać o hierarchii stosowania norm zawartych    

w przepisach, znaków drogowych, sygnałów świetlnych, a także 

poleceń i sygnałów dawanych przez uprawnione osoby. 
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II. ZNAKI OSTRZEGAWCZE. 

Zadaniem tej grupy znaków jest ostrzeganie kierującego o potencjalnym 

zagrożeniu lub niebezpieczeństwie na drodze. Umieszczane są nie 

bezpośrednio w miejscu występowania zagrożenia lub niebezpieczeństwa, 

ale odpowiednio wcześniej. Kierując pojazdem będziesz miał zatem czas 

na przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności (np. zmniejszenie 

prędkości, zwiększenie uwagi) przed miejscem. Każdy ze znaków 

ostrzegawczych obliguje do zachowania szczególnej ostrożności, a więc 

wzmożonej uwagi i koncentracji. 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca występowania 

niebezpieczeństwa zależy od prędkości, jaka obowiązuje na drodze: 

a) na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60km/h znaki 

ostrzegawcze umieszczane są w odległości 150 – 300m,  

b) na drogach o prędkości niższej niż 60km/h – w odległości do 100m 

od miejsca niebezpiecznego.  

Powyższa zasada nie dotyczy znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). 

Znak ten na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60km/h 

umieszczany jest w odległości do 50m od skrzyżowania, zaś na drogach      

o prędkości dopuszczalnej poniżej 60km/h – do 25m. Znak ten może być  

umieszczony w obszarze zabudowanym bezpośrednio przed 

skrzyżowaniem. 

Znaki tej grupy mają kształt trójkąta 

równobocznego z wierzchołkiem skierowanym 

do góry, z wyjątkiem znaku A-7 „ustąp 

pierwszeństwa”, którego wierzchołek skierowany 

jest do dołu. 
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III. ZNAKI NAKAZU. 

Znaki nakazu – jak sama nazwa wskazuje – 

nakazują ci określony sposób zachowania.     

W niektórych jednak przypadkach będziesz 

miał wybór: jak postąpić, w innych takiego 

wyboru mieć nie będziesz. Większość znaków 

tej serii nakazuje ci określony kierunek jazdy. 

Są tu też takie, które wymagać będą od ciebie określonego sposobu 

zachowania się. 

Znaki nakazu mają kształt koła oraz niebieskie tło                 

(z wyjątkiem znaku C-17) – to jest ich cecha rozpoznawcza.  

Znaki nakazu zobowiązują cię do ruchu w określonym strzałką 

lub strzałkami kierunku, mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi 

(jezdni) lub po prostu na jezdni. Znaki te oznaczone są symbolami od C-1 

do C-11 i obowiązywać będą na najbliższym skrzyżowaniu lub w innym 

miejscu, w którym występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. 

 

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo 

kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym 

wjeżdżającym na to skrzyżowanie. 
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IV. ZNAKI INFORMACYJNE. ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI. 

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE. 

Znaki należące do tej grupy mają bardzo 

istotne zadania. Jak łatwo się domyślić, ich 

funkcją jest informowanie uczestników ruchu 

o określonych sytuacjach. Może być to 

informacja o rodzaju drogi, którą się 

poruszasz (np. autostrada), może być to 

informacja o obiektach znajdujących się przy 

drodze (np. stacja benzynowa), a także np. 

sytuacjach odbywających się na pasach ruchu (np. przeznaczenie pasa 

ruchu dla określonych pojazdów). 

Znak D-1 „droga z pierwszeństwem”. Widząc ten 

znak, wiesz, że poruszasz się drogą                         

z pierwszeństwem. Pamiętaj jednak o uważnej 

obserwacji sytuacji zanim wjedziesz na 

skrzyżowanie – inny uczestnik może 

pierwszeństwo wymusić. 

 

Pod znakiem D-1 mogą występować tabliczki, 

które wskazują rzeczywisty układ dróg na 

skrzyżowaniu. Jeśli zmieniasz kierunek jazdy – 

używaj odpowiedniego kierunkowskazu!  
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Uwagę należy zwrócić na znak D-40 

„strefa zamieszkania” informuje cię           

o początku strefy zamieszkania. 

Pamiętaj, że prędkość nie może 

przekroczyć tu 20 km/h, a pieszy może 

korzystać z całej szerokości drogi 

mając pierwszeństwo przed pojazdem. 

Postój pojazdu dozwolony jest 

wyłącznie w wyznaczonych miejscach, 

a urządzenia wymuszające powolną 

jazdę mogą nie być dodatkowo oznaczone. 

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania musisz zachować szczególną 

ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi 

ruchu. 

V. ZNAKI ZAKAZU. 

Zdecydowana większość znaków tej grupy jest 

okrągła. Kilka znaków zakazu ma kształt 

prostokąta, jednak jest ich zdecydowana 

mniejszość. Zasadnicze zadanie znaków tej grupy 

to wprowadzanie pewnych ograniczeń możliwości 

określonego poruszania się lub obowiązku 

określonych zachowań w ruchu drogowym. 

Zapamiętaj, że znaki zakazu obowiązują na drodze, na której je 

umieszczono już od miejsca ustawienia znaku. Są tu jednak wyjątki. 

Niektóre znaki zakazu obowiązują wyłącznie na określonej części drogi lub 

obowiązują wyłącznie w określonym miejscu. 
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Znak B-20 to „stop”. Zabrania on 

kontynuacji ruchu bez wcześniejszego 

unieruchomienia pojazdu w określonym 

miejscu. Na poniższej fotografii jest linia 

bezwzględnego zatrzymania (biała) – 

zatrzymanie pojazdu musi nastąpić przed 

tą linią. 

 

VI. ZNAKI DROGOWE POZIOME. 

Znaki poziome występują w postaci linii – 

przerywanych oraz ciągłych, strzałek, 

napisów lub symboli. Mają barwę białą lub – 

w przypadku tymczasowych zmian                  

w organizacji ruchu na jezdni – barwę żółtą. 

 

Znaki poziome występować mogą też           

w postaci punktowych elementów 

odblaskowych. Te, które występują przy prawej krawędzi jezdni mają 

barwę czerwoną. Te umieszczone przy krawędzi lewej – barwę białą. 

Oprócz tego punktowe elementy odblaskowe mogą wyznaczać pasy ruchu 

– wówczas mają barwę białą lub żółtą. 

Zapamiętaj koniecznie, że jeśli widzisz na jezdni znaki poziome zarówno 

barwy białej, jak i żółtej, obowiązkowo stosuj się do znaków barwy żółtej 

– mają wówczas znaczenie nadrzędne. 

W przypadku znaków poziomych ważne jest 

zwracanie uwagi na grubość linii. Przyjrzyj się, 

jaka duża jest różnica pomiędzy linią warunkowego 

zatrzymania (strzałka niebieska), a linią 

krawędziową (strzałka żółta).  
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VII. SYGNAŁY DAWANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 

Możesz spotkać sytuację, w której osoba uprawniona do kierowania 

ruchem (mająca status kierującego ruchem wynikający z odpowiednich 

przepisów ruchu drogowego) będzie podawała uczestnikom tego ruchu 

sygnały i polecenia. 

Uczestnik ruchu jest wówczas zobowiązany do bezwzględnego 

podporządkowania lub zastosowania się do sygnałów nadawanych przez 

osobę uprawnioną do kierowania ruchem. Są one ważniejsze niż sygnały 

świetlne, znaki i pozostałe przepisy ruchu drogowego.  
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 Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony 

jest bokiem w stosunku do nadjeżdżających 

pojazdów jest odpowiednikiem zielonego 

sygnału nadawanego przez sygnalizator 

świetlny, a więc zezwala kierującym na wjazd 

na skrzyżowanie lub na odcinek drogi za osobą, 

która kieruje ruchem. Taka postawa osoby 

kierującej ruchem zezwala na wjazd na skrzyżowanie – jest 

odpowiednikiem sygnału zielonego na sygnalizatorze S-1. 

 

 Postawa, w której osoba kierująca ruchem 

zwrócona jest przodem lub tyłem do 

nadjeżdżających pojazdów jest odpowiednikiem 

sygnału czerwonego nadawanego przez 

odpowiedni sygnalizator świetlny, a więc 

bezwzględnie zakazuje wjazdu na skrzyżowanie 

lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. 

Taka postawa osoby kierującej ruchem zabrania wjazdu na 

skrzyżowanie – jest odpowiednikiem sygnału czerwonego na 

sygnalizatorze S-1.  

 

 Zmiana dotychczas nadawanego sygnału, a więc 

odpowiednik sygnału żółtego na sygnalizatorze 

świetlnym, dawana jest przez podniesienie do 

góry ręki osoby kierującej ruchem. 

Podniesiona ręka powinna być lekko ugięta w 

łokciu. Sposób zastosowania się do tego sygnału 

jest analogiczny jak w przypadku sygnału 

żółtego nadawanego przez sygnalizator świetlny 

S-1. Podniesienie ręki oznacza, że dla 

uczestników ruchu, dla których ruch był 

zamknięty, za chwilę będzie podany sygnał 

zezwalający na ruch (postawa „A”), natomiast 

dla tych uczestników, dla których ruch był 

otwarty, za chwilę będzie dawany sygnał 

zabraniający wjazdu (wejścia) na skrzyżowanie lub odcinek drogi za 

osobą kierującą ruchem (postawa „B”).  

Po nadaniu sygnału w postaci podniesionej ręki osoba kierująca ruchem 

upewnia się, czy wszyscy uczestnicy ruchu, dla których był ruch ten , 

zastosowali się do podanego sygnału, a następnie obraca się o 90 stopni  
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w prawą lub w lewą stronę, co jest równoznaczne z dokonaniem zmiany 

podawanych do tej pory sygnałów. 

 Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta 

poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy 

zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu 

na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą 

kierującą ruchem; może być to sygnał 

nakazujący skręt w lewo lub w prawo przed 

osobą kierującą ruchem (kierunek jest zgodny    

z wyciągniętą ręką osoby kierującej ruchem).  

Uprawnione osoby mają prawo zatrzymania pojazdu poprzez 

podanie sygnału w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Sygnał do zatrzymania pojazdu oznaczający bezwzględny 

obowiązek zatrzymania pojazdu dawany jest tarczą do zatrzymywania 

pojazdów. 

Tarcza ta ma kształt czerwonego koła z białym 

obrzeżem, od którego odchodzi rękojeść, za którą osoba 

uprawniona trzyma tarczę. W warunkach 

niedostatecznej widoczności sygnał taki podawany jest 

tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem 

odblaskowym lub światłem czerwonym, albo latarką      

z zapalonym światłem barwy czerwonej.  

Jeżeli sygnał do zatrzymania pojazdu podaje umundurowany 

policjant lub żołnierz wojskowych organów porządkowych (Żandarmeria 

Wojskowa), wówczas w warunkach dostatecznej widoczności sygnał taki 

może być podawany samą ręką.  

Oprócz policji i Żandarmerii Wojskowej również inne osoby mogą 

być uprawnione do kierowania ruchem i wydawania poleceń dla 

pozostałych uczestników ruchu w określonych sytuacjach drogowych. 

Jedną z takich sytuacji jest nadzorowanie bezpiecznego przechodzenia 

dzieci przez jezdnię przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem         

w miejscu przechodzenia dzieci. Osoba taka podaje sygnał do zatrzymania 

pojazdu poprzez uniesienie w górę tarczy barwy żółtej z umieszczonym na 

niej znakiem B-20 „stop” z żółtym napisem i obrzeżem. Widząc taki sygnał 

obowiązkowo zatrzymaj pojazd przed przejściem dla pieszych, aby 

umożliwić im bezpieczne przejście na przeciwległą stronę jezdni.  


