
ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM  

dot. bezpieczeństwa pieszych, dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym oraz minimalnego odstępu na drogach ekspresowych i autostradach  

wchodzące w życie 1 czerwca 2021 roku 

 
             Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  

                                                                                                                                               Sporządził: st. sierż. Bartosz Wojciechowski - WRD KWP w Poznaniu 

PIESZY KIERUJĄCY POJAZDEM 
Wchodząc lub przechodząc przez jezdnię lub torowisko  

ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz korzystać 
z przejścia dla pieszych. 

 
NALEŻY PRZYPOMNIEĆ! 

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone: 
1) na skrzyżowaniu, 

2) gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. 
Pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub nie będzie utrudniać ruchu pojazdów. 

 
art. 13 ust. 1 PRD 

Zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany: 
1) zachować szczególną ostrożność, 

2) zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się oraz 

wchodzącego na przejście dla pieszych, 
3) ustąpić pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się oraz 

wchodzącemu na przejście dla pieszych. 
 
 

WYJĄTEK! 
KIERUJĄCY TRAMWAJEM 

Zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany: 
1) zachować szczególną ostrożność, 

2) zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym 

przejściu dla pieszych, 
3) ustąpić pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się na 

tym przejściu dla pieszych. 
 

 
 
 

art. 26 ust. 1 PRD 
 
 
 
 
 
 
 
 

art. 26 ust. 1a PRD 
Znajdując się na przejściu dla pieszych oraz wchodząc na przejście dla pieszych 

ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
 

UWAGA! 
Wchodząc na przejście dla pieszych, pieszy ma pierwszeństwo przed 

pojazdem, ale musi ustąpić pierwszeństwo tramwajowi. 

 
 

art. 13 ust. 1a PRD 

Podczas wchodzenia i przechodzenia przez torowisko lub jezdnię , również na 
przejściu dla pieszych - zabrania się korzystania z telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego, w sposób, który prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. 

 
 

art. 14 pkt 8 PRD 

 Na autostradzie i drodze ekspresowej –  
obowiązek zachowania odstępu od pojazdu poprzedzającego, 

który jedzie tym samym pasem ruchu. 
 

Minimalny odstęp – 
nie mniejszy, niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, 

którym porusza się kierujący wyrażony w metrach. 
 

UWAGA! 
Przepisu nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. 

 
 
 

art. 19 ust. 3a PRD 

Prędkość dopuszczalna pojazdu 
oraz zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym przez całą dobę 

wynosi 50 km/h. 

 
art. 20 ust. 1 PRD 


