
OGÓLNE ZASADY I PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO DOTYCZĄCE  

PIESZYCH, ROWERZYSTÓW I MOTOROWERZYSTÓW. 

  

W Polsce i w większości krajów świata obowiązuje na drogach ruch 

prawostronny. Oznacza to obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni (jeżeli 

nie jest ona zajęta np. stojącym pojazdem), a nawet blisko jej prawej krawędzi. 

Zasada ta obowiązuje również na drogach dla rowerów oraz pieszych na 

chodnikach. 

  

Uczestnik ruchu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego, a w szczególności (wg takiej kolejności): 

 poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem; 

 sygnałów świetlnych; 

 znaków drogowych; 

 norm zawartych w przepisach (kodeksie drogowym). 

 Zabrania się pieszemu: 

 wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym 

również na przejściach dla pieszych; 

 wchodzenia spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej 

widoczności drogi; 

 przechodzenia przez jezdnię w miejscach o niedostatecznej widoczności 

drogi; 

 przebiegania przez jezdnię; 

 nieuzasadnionego zatrzymania się podczas przechodzenia przez jezdnię 

lub cofania się; 

 chodzenia po torowiskach. 

  

 



Zabrania się rowerzyście/motorowerzystom: 

 poruszać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz tych, gdzie 

znajdują się znaki zakazujące poruszania się rowerów/motorowerów; 

 korzystać z jezdni, jeśli obok wyznaczona jest ścieżka rowerowa lub 

znajduje się wygodne pobocze; 

 jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz obu nóg 

na pedałach; 

 czepiać się innych pojazdów; 

 przewozić drugą osobę dorosłą na rowerze jednoosobowym; 

 holować innego rowerzystę/motorowerzystę lub osobę na wrotkach, desce 

itp. 

 jechać w kolumnie większej niż 15 rowerzystów lub 10 motorowerzystów; 

 jechać chodnikiem dla pieszych mniejszej niż 2m. 

  

Uwagi dodatkowe: 

 kierujący motorowerem powinien poruszać się po poboczu, ruch 

motorowerem po jezdni może odbywać się jedynie wówczas, gdy jazda ta 

utrudniałaby poruszanie się pieszych lub pobocze nie nadaje się do jazdy; 

 kierowca skręcający w drogę poprzeczną ma pierwszeństwo, przed 

rowerzystą jadącym przez jezdnię, z wyjątkiem sytuacji, gdy rowerzysta 

znajduje się w wyznaczonym przejeździe (ścieżka dla rowerów); 

 rowerzysta może wyjątkowo skorzystać z chodnika pod warunkiem gdy:  

o dozwolona prędkość pojazdów na jezdni przekracza 60 km/h a 

szerokość chodnika wnosi co najmniej 2m (jadąc po chodniku, 

rowerzysta powinien jechać powoli, zachować szczególną ostrożność 

i ustępować miejsca pieszym, czyli usuwać się z ich drogi 

zapewniając im swobodę korzystania z chodnika) 

o ma pod opieką dziecko do lat 10.  


