
Znaki ostrzegawcze 

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może 

występować niebezpieczeństwo, oraz obowiązują uczestników ruchu do zachowania 

szczególnej ostrożności. 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m 

na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 

m - na pozostałych drogach. 

Przepisu tego nie stosuje się do znaku "ustąp pierwszeństwa", który umieszcza się w 

odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość 

pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach. 

Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed 

którą został umieszczony. 

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca 

niebezpiecznego. 

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na 

którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 

500 metrów; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka oznacza koniec takiego 

odcinka. 

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną 

część znaku. 

Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat 

skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z  

pierwszeństwem. 

Znaki obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów: 

      

      

      

      

 

http://www.eti.agh.edu.pl/brd/strony/szcz_ostr.html


Znaki zakazu 

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 
Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. Jeżeli zakaz wyrażony przez niżej 

wymienione znaki nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec 
zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Zasada ta nie 

dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi 
poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem oznacza, że zakaz obowiązuje na 

obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on 
zmieniony lub odwołany innym znakiem. 

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na 
którym zakaz obowiązuje, natomiast tabliczka  - odległość znaku od miejsca, od 
którego lub w którym zakaz obowiązuje. 

Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby 
oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie. 

Znaki obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów: 

      

      

      

 



Znaki nakazu 

Znaki nakazu obowiązują kierującego, a w przypadku znaku także pieszego, do 

odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym. 

Znaki obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów: 

     

     

     

Znaki informacyjne 

Znaki informacyjne zawierają informacje dotyczącą drogi oraz obiektów 
znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. 

Znaki obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów: 

      

  
    

   

  

 

 



Tabliczki do znaków drogowych 

Tabliczki do znaków drogowych dotyczą tego znaku drogowego pod którym 

zostały umieszczone i w zależności od znaczenia tego znaku oraz informacji 
zawartej na tabliczce - rozszerzają lub ograniczają znaczenie znaku. 

Wybrane tabliczki: 

  

  

 

 

     
 

Znaki przed przejazdami kolejowymi 

   

 
 

Znaki na szlakach rowerowych 

      

 



Znaki drogowe poziome 

Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub 

przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z 

oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. 

 

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze umieszczone są znaki 

barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany 

stosować się do znaków barwy żółtej. 

 

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają 

prawą krawędź jezdni, a barwy białej - lewą krawędź jezdni. Pasy ruchu mogą być 
oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej. 

Znaki obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów: 

    

   
 

 
   

 

 


