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SYTUACJE NIETYPOWE 
Nie wolno holować: 

1. pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym 
2. pojazdu o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia 
3. pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działaniu układu-hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, 

a silnik jest unieruchomiony 
4. więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 
5. pojazdem z przyczepą (naczepą) 
6. na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazd przeznaczone do holowania do najbliższego wjazdu lub miejsca 

obsługi podróżnych 

UŻYWANIE ŚWIATEŁ I SYGNAŁÓW 

Podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, należy używad świateł mijania: 
1. przez całą dobę 
2. w tunelu  

W czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach można używad świateł drogowych, jeżeli nie oświetli się 
innych kierujących lub pieszych maszerujących w kolumnie. 

Światła drogowe należy przełączad na światła mijania, gdy zbliżamy się do: 
1. pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, a jeżeli kierujący tym pojazdem przełączył światła drogowe, powinniśmy zrobid to 

samo 
2. pojazdu poprzedzającego nasz pojazd, jeżeli kierujący tym pojazdem może byd oślepiony  
3. pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli kierujący tym pojazdem może zostad oślepiony 

Podczas zatrzymania i postoju, w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący pojazdem powinien używad świateł 
pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Światła postojowe można włączyd od strony środka jezdni, 
jeżeli pojazd nie jest złączony z przyczepą lub zespół pojazdów nie przekracza 6 metrów. 

Tylnych świateł przeciwmgłowych można używad, jeżeli zmniejszona przejrzystośd powietrza ogranicza widocznośd na 
odległośd mniejszą niż 50m.  

W celu ostrzeżenia o niebezpieczeostwie kierujący pojazdem może używad sygnału dźwiękowego (klaksonu) oraz 
świetlnego jednokrotnie lub wielokrotnie. 

UŻYWANIE POJAZDÓW 

W czasie jazdy pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeostwa wszystkie osoby (z wyjątkiem 
zwolnionych przepisami ich użycia) powinny korzystad z pasów bezpieczeostwa. 

Kierującemu takim pojazdem nie wolno przewozid: 
1. pasażera, który nie zapiął pasa bezpieczeostwa  
2. poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka do lat 12 na przednim siedzeniu; dzieci starsze niż 12 lat lub mające 

powyżej 1,5 m wzrostu muszą zapinad pasy bezpieczeostwa 
3. w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego 

w poduszkę powietrzną dla pasażera.  

Nie wolno: 
1. otwierad drzwi pojazdu, pozostawiad otwartych drzwi lub wysiadad bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia 

bezpieczeostwa ruchu lub jego utrudnienia  
2. wjeżdżad na pas między jezdniami  
3. pozostawiad na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozid bezpieczeostwu ruchu, a gdy ich usunięcie nie jest 

możliwe, należy je oznaczyd w dzieo i w nocy 
4. zaśmiecad lub zanieczyszczad drogę  
5. zakrywad świateł lub tablic rejestracyjnych, które powinny byd widoczne  
6. umieszczad w pojeździe lub na nim urządzeo wyróżniających w ruchu pojazd uprzywilejowany  
7. wyposażad pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno - pomiarowego używanego przez organy 

kontroli ruchu drogowego. 


