
Kieruiący rowerem jest obowiqzany mieć pŻy sobie i okazylvać na żadan]e uprawnionego

organu (np' Po|icji) dokument uprawniający do kierowania rowerem' t], .'Kańę rowelowq"'

Każdy Uczestnjk ruchu drogowego, w tym i znajdujący się na drodze rowerzysta' rnus za.

chowaó ostrożność' a w razie potŹeby - szczegó|ną ostrożnośĆ'

szczegó|na ostrożnośó to ostrożność po|egająca na zwiększen|u uwag| dostosowan]Ufa-
chowania Uczestnika ruchu drogowego do warunkÓw i sytuacji zmieniających się na drodze,

w slopniu umoż|iwiaiacym odpowiednio szybkie reagowane'

szczEgó|na ostroźność obow|ązule przy|
- w,lacraniu sie do ruchu,
- zmianie kerunku iardy lub zajmowanego pasa ruchu,
'WypŻeozanLu'

zb|]żaniu się do skrzyżowania'
- pŻe]eidżanu obok oznakowanego pzystanku iramwajowego, nieznajdujacego się

na chodniku,
fb|iżaniu się i pŻejeŹdżaniu pŻez tory koIejowe |ub iramwajowe'
eŹdzie w Warunkach zlej widoczności' na pzyk|ad we mgle. podczas intenswnych opa.

dóW deszcfu |Ub śniegu' p|zy s|ab}'rn oświetleniu'
jeŹdzie rowerem po drodze przeznacfonei d|a pieszych,

- ]eździe podczas której s|yszymy sygnaly zbliżajqcych się pojafdÓw

ornjianiu pojafdu pzewożqcego osobę niepe|nosprawną'
uprzyw lejowanych,

- pŻejeżdżaniu w miejscach Wyjazdów ofnakowanych odpowiednimi znakam|

na prfyK€o:

drogowymi,

Uczestnik ruchu dlogowego (owezysta) znajdujący się na drodze ma prawo ||czyć ze n.

n uczestnicy ruchu pŻeslrzegają przepisÓW ruchu drogowego'
Jeże| z naszvch obserwacji wynika, że oko|icfności wskafują na odmienne zachowan|e

na|eży fachować szczegó|ną ostlożność' a w rafie potżeby zatŹymac s|ę'



Bowezysta za cza się do grupy najslabszych uczestn kóW ruchu dlogowego a fatem
powin en pamiętać o fasadf]e L]stqpen a p eMszeńst\rva, Jak ekolwiek zderzen e f kafdynr
lnnym po]azdem może byó d a n ego tragiczne W skutkach'

LJstqp en e p erwszeńŚtwa to powstŹymane sę od rucht], który móglby zrnus ć nnego
keru]ącego do zrniany kerunku |ub pasa ruchu abo stotnejZnr any prędkości apeszego
c]o zatrzyman a s ę fwo nienia ILrb pŻyśp esfen a kroku

Uczestn cy fuchu drogowego lroweŻyścr) fna]d!]qc się na drodfe' obow qzani sq stoso
Wac s ę do po|eceń isygnalóW dawanych przez osoby keru]ące rucbem ub uprawn one do kon.
tro sygnalóW śWet nych olaz znakóW dfogowych,

K e|ujqcy rowerern ma obow ąZek s|osowania s]ę do po|eceń sygnalóW fnakóWdrogowych
W następu]ącej koe]nośc
] ) po eceń Wydawanych p2ef osobę k e |ującą luchern
2) Wlączone] sygna ifacj śWei|ne] d|a loweżystóW Ub nnych pojafdóW
3) znakóW drogowych pionowych i pof omych
4) prfep sÓW ruchu d|ogowego

osoBY K|ERUJĄGE BucHEM
Na drodze po|ecenia Iub sygnaly uczestnikom ruchu może dawać:
porclanl

- zoln erf wolska polskego,
placown K zarząou 0rog'
pracown k koejowy na plze]eŹdz e ko|eiowym
nspektor Transportu Drogowego,
kieru]ący autoblrsem sfko nyrn W m]e]scacl] postoju fW afanych f Ws adan ern L]b Wys a
dan em dr ec .

osobó kielujqca luchem. stoiąc Ptodem |ub ty|em
do nadjeżdżających po]azdów (w tym i do
rowelzys|ów)' n.kazu|o 2atźymanie sie'



ir

iN
Uńiesiona do góry lęka k|eru|ącego ruchem
ofnacza dla uczestn|ków ruchu drogowego
(w tym i d|a tow€rŹystów)|
- opuszcfenie go - d|a lych, klÓlzy znaiduią się

- zatĘymanle się - d|a tych' ktÓlzy fbliaią się

Niefa|eżnie od lego' krórym bokiem
do uczestnlka ruchu drogow€go toweżysty)
jest łlócona osob. kierujqc. .uchefi'
pośkwa ta poea|a na da|sfą jazdę.

W zasadz e stnie]ą 24 posta\Ą'y gesty po icianta kieru]ącego ruchem Dokladn e można to
Zaobserwowaó W prograrr]ach komputerowych aut K' Mjncewcza

, Buch drogo\Ą^/''
.Kańa row€rowa motoroweTowa,. sygna facla śWiet na d a pojafdóW



Jeże i na drodfe ub skrzrfowaniu n]e ma osoby kieru]ącej ruchem' a zna]duje się Mączo.
na sygna izacja świet|na' to ona decyduie o rUchLJ bądŹ pieNszeństrr'r'ie pżejafdu na skzyżo.

Na koejnych rysunkach pżedstaw]ono sygna]zatory śWiet]ne d|a pojafdóW' wedlug ko|o]
ności zaoajania se świate|'

1) sygnal zie|ony pozwa|a na pżejafd (ruch) pojafdóWi nie zezwa|a on iednak na wiazd
za sygna|izator' ]eże i:
a) ruch pojazdu utrudn|by opuszczenejezdn p eszym |ub roweŻVstom'
b) ze wfg ędU na Warunki ruchu na skżyżowaniu |ub za nim opusfczenie skŻVżowania n e

by|oby mof]We przed zakońcfenjem nadawan a sygnalu zie|onego'

2) sygnal żólty oznacza zakaz wjazdu za sygna|zator' chyba że W chwi| zapa|enia tego
sygnalu pojafd fnaiduje s ę tak blisko sygna|ifatora, że nie może być fatŹymany przed nrm
bez gwaftownego hamowania; sygna| ten oznacfa jednocześn e' że fa chwi|ę fapa|i s ę
sygnal cfelwony.

3) Sygnal czerwony oznacza zakaz wjardu za sygnalizator.

4) sygnal czerwony z żółtym (nadawane jednocześnie) zakazwjazdu za sygna|]zator;
sygnaly te oznacfają także że za chwi|ę zapa|i się sygnałfie|ony

5) syEna| czerwony wraf f sygnalem W ksztalcie zielonei slżalki afnacza' żle dozwo.
]0ne ]esl skręcanie W kerunkU Wskazanym
strza|ką W najbliższą jezdnię na skzyżowan u
pod Warl]nk em' że nie spowoduje utrudn en]a
Tuchu innym jego uczestnikom. Sygnal w ksrtal
c e z elonej strralki, nadawany przez sygna iza
tor S.2' ze^Va|ający na skręcan e W |ewo zezwa
a |óWnież na zaw|acan e z |ewego skrajnego
pasa ruchu' chybaże jest to fabron one znakiem
B-23 (p. str. 50).

s1

Jh
, :  5  I


