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Pozycja pieszego w polskim 
systemie prawnym

Art. 3 ust.3 PoRD - zasada ingerencji:

Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała

jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w

celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby

nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu

uprzedzić innych uczestników ruchu.



Pozycja pieszego w polskim 
systemie prawnym

Art. 11-14 PoRD:

O Zasada lewostronności ruchu pieszego na jezdni z 

wyjątkiem poruszania się kolumny pieszych po 

jezdni

O Zakaz poruszania się pieszych po jezdni

O Obowiązek noszenia odblasków w terenie 

niezabudowanym

O Zasada względnego pierwszeństwa na pasach



Zakaz poruszania się 
pieszego po jezdni

O Zakaz jako zasada generalna, jednak PoRD

przewiduje wyjątki:

- środowisko naturalne pieszego to chodnik / 

oznaczone przejścia / strefy zamieszkania

O Jezdnia TYLKO w przypadku braku innej

możliwości



Obowiązek noszenia 
odblasków

Art. 11 ust 4a. PoRD

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu

poza obszarem zabudowanym jest obowiązany

używać elementów odblaskowych w sposób

widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że

porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla

pieszych lub po chodniku.



Statystyki KGP
Pieszy na wyznaczonym przejściu dla pieszych

(wg statystyki KG Policji, liczba potrąceń na 
wyznaczonych przejściach dla pieszych w latach 2005 -
2014)



Zasada pierwszeństwa na 
pasach

Art. 13 ust. 1 PoRD:

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest

obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z

zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla

pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma

pierwszeństwo przed pojazdem.



Zasada pierwszeństwa na 
pasach

Art. 26 ust.1 PoRD:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Ust 3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

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

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

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych



Zasada pierwszeństwa na 
pasach

Propozycja zmian 2013r (druk sejmowy nr 1859): 

w art. 13 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„1. Pieszy wchodzący na to przejście lub znajdujący się na nim 

ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

2) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, 

jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed 

przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni 

lub znajduje się na przejściu.” ;



25.IX.2015 uchwalona przez 
Sejm zmiana

O 2) w art. 13:

O b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

O „1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość 

wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed 

pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.

O 1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest 

obowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem 

ustępuje mu pierwszeństwa.”;

O 3) w art. 26:

O a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

O „1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do 

przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na 

przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie



Względność pierwszeństwa

Art. 14. 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 pieszych albo chodnik od jezdni, bez 

względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. 



Wypadek – sytuacja pieszego

Poszkodowany

Wymiar Sprawiedliwości Ubezpieczyciel

Służba Zdrowia

Sprawca

Policja i Ubezpieczyciel w stosunku 
bezpośrednim do sprawcy

,



Wnioski

O Stworzenie systemu pomocy państwowej 

pokrzywdzonemu / poszkodowanemu 

O Kompleksowość regulacji prawnych

O Edukacja komunikacyjna

O Nieuleganie presji społecznej 
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