
3. PIESI 

Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych 

odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, 

wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat 

kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.  

Pieszy idąc drogą ma obowiązek korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych. Tam, gdzie nie ma chodnika lub nie ma 

wyznaczonej drogi dla pieszych, pieszy powinien korzystać z pobocza. Osoba idąca poboczem, powinna poruszać się po lewej 

stronie drogi. Pieszy idąc drogą po zmroku, poza terenem zabudowanym musi posiadać elementy odblaskowe, które mają być 

widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Powinien mieć też ubranie w jaskrawych kolorach.  

Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych 

jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy 

jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi 

jezdni.  

Ruch kolumn pieszych: Piesi poruszając się po jezdni powinni chodzić jeden za drugim „gęsiego”. Piesi mogą tworzyć 

grupę – kolumnę pieszych. Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat może poruszać się po jezdni po jej prawej stronie. Obok 

siebie mogą iść maksymalnie 4 osoby.  Długość kolumny nie może przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami musi 

wynosić przynajmniej 100 m. Ruch kolumn jest zabroniony w czasie złej widoczności (np. podczas mgły, opadów śniegu). 

Kolumna pieszych do lat 10 może poruszać się tylko pod nadzorem osób pełnoletnich. Dla takiej kolumny należy stosować 

przepisy ruchu dotyczące pieszych.   

Przechodzenie przez przejazdy kolejowe:  
a)  Przejazd kolejowy bez zapór (niestrzeżony). Pieszy chcąc przejść przez taki przejazd musi upewnić się, że z obu stron nie jadą 

pociągi.  

b) Przejazd kolejowy z zaporami (strzeżony). Pieszy chcąc przejść przez taki przejazd nie może omijać (przechodzić obok) 

opuszczonych zapór. Musi poczekać do czasu, aż się całkowicie podniosą. 

 

Znaki drogowe dotyczące pieszych: 

 
 

 

Zakaz ruchu pieszych. Znak ten obowiązuje tylko po tej stronie drogi, przy której został umieszczony.  

 
 
 

Strefa zamieszkania to strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku 
publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym 
wypadku). Ponadto: -Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na terenie strefy również bez opieki 
dorosłych. -Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. -Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić 
pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 

  
Przejście dla pieszych. 
 

 
 
 

 
Przejazd dla rowerzystów. 
 

 
 
 

Przejście dla pieszych i przejazd 

dla rowerzystów. 

 
 
 

 
Droga dla pieszych. 

 
 

 
Koniec drogi dla pieszych. 

 
 

Droga dla pieszych l rowerzystów. Znak 
nakazuje ruch rowerów lewą stroną 
drogi, ruch pieszych prawą stroną drogi. 

 Droga dla pieszych l rowerzystów.  
Znak nakazuje ruch rowerów prawą stroną drogi, 
ruch pieszych lewą stroną drogi. 

 
 
 

Droga dla pieszych l rowerzystów.  
Znak nakazuje ruch pieszych i rowerów na tej 
samej drodze (pierwszeństwo mają piesi). 

  
Przejście nadziemne dla pieszych. 
 

 
 
 

 
Schody ruchome w górę lub w dół.            

 


