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Już nie dłu go kie row cy bę dą mie li obo wią zek utwo -
rze nia ko ry ta rza ży cia na dro dze, na któ rej do szło
do wy pad ku. Obo wiąz ko wa bę dzie rów nież tzw. jaz -
da na su wak w miej scach, gdzie z dwóch pa sów jaz -
dy w jed nym kie run ku two rzy się tyl ko je den.

O
pra co wa ny przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pro jekt
no we li za cji usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym, re gu -
lu ją cy prze pi sy w tym wzglę dzie zo stał przy ję ty przez
Sejm i Se nat. Te raz pro jekt tra fi do pod pi su Pre zy den -

ta RP. Prze pi sy za czną obo wią zy wać w cią gu 21 dni od ogło sze -
nia w Dzien ni ku Ustaw.

Ce lem tej no we li za cji by ło stwo rze nie jed no znacz nych za sad
za cho wa nia kie row ców w dwóch istot nych dla bez pie czeń stwa
i płyn no ści ru chu dro go we go sy tu acjach: gdy za cho dzi po trze -
ba umo żli wie nia słu żbom ra tow ni czym szyb kie go do tar cia
na miej sce zda rze nia dro go we go, a ta kże gdy wy stę pu je zwę że -
nie dro gi ogra ni cza ją ce licz bę do stęp nych pa sów.

O tym, że ka ret ki po go to wia ra tun ko we go, a ta kże po jaz dy in -
nych słu żb ra tow ni czych spie szą ce na miej sce wy pad ku cza sa -
mi mia ły pro ble my z do tar ciem, bo na dro dze bły ska wicz nie
two rzył się ko rek, sły chać by ło do syć czę sto.

Więk szość kie row ców „zsu wa ła” się z dro gi, aby prze pu ścić
po jaz dy ra tow ni cze, ale czy ni li tak, nie ste ty nie wszy scy.

– W sy tu acji za gro że nia ży cia na dro dze wa żna jest ka żda se -
kun da – po wie dział An drzej Adam czyk, mi ni ster in fra struk tu ry.
– Za le ży nam, by kie row cy wie dzie li, jak na le ży two rzyć ko ry ta rze
ży cia, że by od po wied nie słu żby mo gły jak naj szyb ciej do trzeć
do po szko do wa nych. Wpro wa dza jąc te prze pi sy, chce my, aby ka -
żdy z kie row ców miał świa do mość te go, że zdro wie i ży cie po szko -
do wa nych czę sto za le ży, od te go, czy kie row ca umo żli wi
sa mo cho dom ra tun ko wym prze jazd, czy nie

Re gu la cja ma do pre cy zo wać obec nie obo wią zu ją ce prze pi -
sy po przez do kład ne okre śle nie za sad two rze nia przez kie ru ją -
cych wol nej prze strze ni dla po jaz dów słu żb ra tun ko wych oraz
ustę po wa nia im pierw szeń stwa, w tym wła ści wy kie ru nek zmia -
ny pa sa ru chu w ce lu stwo rze nia ko ry ta rza.

W skró cie – kie row cy po ru sza ją cy się le wym skraj nym pa sem
ma ją obo wią zek zje chać na le wo, a po ru sza ją cy się po zo sta ły mi
pa sa mi – na pra wo, tak aby umo żli wić swo bod ny prze jazd po -
jaz dom ra tun ko wym.

– Jak naj bar dziej pod pi su ję się pod ty mi zmia na mi w Pra wie
o ru chu dro go wym do ty czą cy mi two rze nia przez kie row ców ko ry -
ta rzy ży cia, bo to uspraw ni prze bieg dzia łań ra tow ni czych i skró ci
czas do jaz du słu żb ra tun ko wych na miej sce wy pad ku, czy in ne go
zda rze nia, gdzie ko niecz na jest bły ska wicz na po moc – mó wi Bo że -
na Hu dzik, dy rek tor Są dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go. – Kie -
row cy na Są dec czyź nie na le żą ra czej do tych zdy scy pli no wa nych
i uczyn nych, ale zda rza ją się, nie ste ty ta cy, któ rzy po stę pu ją ina czej.

W tym ro ku za cznie też obo wią zy wać tzw. jaz da na su wak
w miej scach, gdzie z dwóch pa sów w jed nym kie run ku two rzy
się tyl ko je den.

W przy pad ku jaz dy na su wak prze pi sy pre cy zyj nie okre ślą za -
sa dy pierw szeń stwa jaz dy z po szcze gól nych pa sów ru chu, gdy
na stę pu je zmniej sze nie ich licz by, a w miej scu zwę że nia po wsta -
je za tor. Sfor ma li zu ją też za sa dę na prze mien ne go wjaz du po jed -
nym po jeź dzie z ka żde go pa sa ru chu.

Kie row ca ja dą cy pa sem ru chu bę dzie zo bli go wa ny umo żli -
wić kie ru ją ce mu po jaz dem znaj du ją cym się na koń czą cym się
pa sie ru chu zmia nę te go pa sa na są sied ni. Ma newr zmia ny pa -
sa ru chu po wi nien na stę po wać na prze mien nie, na wzór su wa -
ka. Kie row cy po win ni zmie niać pas do pie ro w mo men cie, gdy
pas się skoń czył, a nie wcze śniej.

Pro po zy cje Mi ni ster stwa In fra struk tu ry są zbli żo ne do spraw -
dzo nych od lat roz wią zań funk cjo nu ją cych w wie lu w kra jach
Eu ro py.

I.MI CHA LEC@SA DE CZA NIN.IN FO

Obowiązkowy korytarz życia i jazda
na suwak. Jeszcze w tym roku
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Oto li sta nie dro gich, a naj czę ściej
bar dzo ta nich ga dże tów, któ re
mo gą uprzy jem nić ci jaz dę two im
sa mo cho dem, spra wić, byś czuł
się bez piecz niej i bar dziej kom for -
to wo. Mo że to już po my sły na nie -
dro gie dro bia zgi pod cho in kę.

1. Fo bo xtra – czuj ni ki ci śnie nia w opo -
nach. Łą czą się z apli ka cją na te le fo nie
i in for mu ją na bie żą co o ci śnie niu. W przy -
pad ku nie prze wi dzia nych sy tu acji
na ekra nie ta ble tu lub te le fo nu wy świe tla -
ją się po wia do mie nia.

2. Stop Sle ep – pier ścio nek, któ ry obu -
dzi Cię za kół kiem. Za kła da się go na dwa
pal ce. Dzia ła za po mo cą drgań i fal dźwię -
ko wych. Czuj ni ki ana li zu ją stan or ga ni -
zmu i na 5 mi nut przed tym jak kie row ca
za śnie wy da ją gło śny dźwięk, przy po mi -
na to bu dzik. Dzię ki nie mu mo żna rów -
nież prze śle dzić ak tyw ność or ga ni zmu.

3. Explo ri de He ads -Up to prze no śny
wy świe tlacz któ ry za pew nia swo bod ny
do stęp do na wi ga cji, te le fo nu, po wia do -
mień, mu zy ki i pod sta wo wej dia gno sty ki
sa mo cho du. Umiesz cza się go na de sce
roz dziel czej sa mo cho du i po ka zu je pod -
sta wo we in for ma cje w za się gu wzro ku
kie row cy. Ste ro wa nie ge sta mi i gło sem
umo żli wia bez piecz ne ko rzy sta nie. Dzię ki
prze źro czy ste mu wy świe tla czo wi nie
ogra ni cza wi docz no ści dro gi.

4. Prze no śny sa mo cho do wy eks pres
do ka wy: ma ły sa mo cho do wy eks pres
do ka wy po zwa la zro bić espres so w pod -

ró ży. Wy star czy pod łą czyć apa rat
do gniazd ka za pal nicz ki w sa mo cho dzie
(12V), a w cią gu 2 mi nut przy go tu je on ka -
wę espres so z gę stą, kre mo wą pian ką. Ka -
wa przy rzą dza na jest z ta ble tek (ka wa
spra so wa na w fil trze).

5. Uchwyt sa mo cho do wy z ła do war -
ką in duk cyj ną to wy bór dla osób, któ re
czę sto ko rzy sta ją z sa mo cho du. Uchwyt
mo że być mon to wa ny do krat ki na wie wu,
co po zwa la na ła twy do stęp.

6. Ekran led do au ta na szy bę – dzię -
ki nie mu mo że my po dzię ko wać lub wręcz
prze ciw nie te mu, kto je dzie za na mi.

7. Coś dla osób któ re ma ją pro blem
z gu bie niem oku la rów w sa mo cho dzie.
Klips, przy pi na ny na osło nę prze ciw -
sło necz ną. Pro sty i bar dzo ta ki, a uła twia
zna le zie nie oku la rów.

8. Ochron ne li stwy na drzwi. Ga dżet
dla osób któ re ma ją zbyt du żo si ły pod -
czas otwie ra nia drzwi na par kin gu obok
in ne go sa mo cho du lub ma łe dzie ci. Dzię -
ki nie mu nie uszko dzi my swo je go lub cu -
dze go sa mo cho du.

9. Roz dzie lacz gniazd za pal nicz ki
10. Je śli ra dio w two im sa mo cho dzie

nie po sia da wej ścia AUX in lub USB zo sta -
je nam do ku pić trans mi ter FM. Dzię ki
nie mu z te le fo nu mo żna włą czyć mu zy kę
ja ką się chce

11. Do dat ko wa kie szeń dosa mo cho du
12. In ter fejs dia gno stycz ny z po mo cą

smart fo na. In ter fejs wpi na my w gniaz -
do OB D2. Dzię ki te mu mo że my od czy ty wać
błę dy i je ka so wać, jak i mo ni to ro wać pa ra -
me try au ta. Świet ny sprzęt je śli chce my np

ku pić sa mo chód i spraw dzić na wła sną rę -
kę czy ma ja kieś błę dy w kom pu te rze. Łą -
czy my się za po śred nic twem blo eto oth
i dar mo wej apli ka cji.

13. „Glut” czysz czą cy ró żne sa mo -
cho do we za ka mar ki

14. Na rzę dzia po ma ga ją ce ścią gać ró -
żne go ty pu pla sti ki w two im sa mo cho dzie

15. Kom pre sor do pom po wa nia kół
za si la ny gniaz dem za pal nicz ki 

16. Mier nik głę bo ko ści bie żni ka opon
17. Pas bez pie czeń stwa dla psa
18. Trac ker do śle dze nia sa mo cho -

du. Sa ta kie któ re wy sy ła ją smsem po zy -
cję lub przez apli ka cje.

19. Pod grze wacz na po ju

20. Lo ka li za tor klu czy ków
21. Bre lok do klu czy dzię ki któ re mu

mo że my roz bić szy bę w awa ryj nej sy tu acji

Gadżety, które
uprzyjemnią podróż
samochodem
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Od li sto pa da kie row ców w Pol sce
cze ka zmia na prze pi sów w pra wie
o ru chu dro go wym. Ja ko po wód
no we go roz po rzą dze nia Mi ni stra
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji po da wa na jest ko niecz ność do -
sto so wa nia Pol skich re gu la cji
do wy tycz nych Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy Unii Eu ro pej skiej
do ty czą cych dro go wej kon tro li
tech nicz nej po jaz dów użyt ko wych.

O
bec nie miej sca, w któ rych słu -
żby pro wa dzą swo je kon tro le
są ja sno spre cy zo wa ne i wie le
lo ka li za cji z te go gro na jest wy -

klu czo nych. Co się zmie ni? Otóż funk cjo -
na riu sze bę dą mo gli usta wić się nie mal
wszę dzie, je śli jest to bez piecz ne dla
uczest ni ków ru chu. 

– Do ty czy to mię dzy in ny mi kwe stii
miejsc po sto ju po jaz dów or ga nów kon tro li
ru chu dro go we go w cza sie kon tro li. W roz -
po rzą dze niu za pi sa no, że pod czas pro wa -
dze nia dzia łań kon tro l nych do pusz cza się

po stój ra dio wo zu w miej scu, gdzie jest to
za bro nio ne, lecz nie za gra ża bez pie czeń -
stwu ru chu dro go we go – czy ta my w wy ja -
śnie niu MSWiA.

Prócz sa mej lo ka li za cji wy bra nej
do kon tro li, zmia nom ule ga ją rów nież
upraw nie nia, a ta kże obo wiąz ki przed sta -
wi cie li słu żb. Kto mo żne nas za trzy mać
na dro dze?

– Po li cjan ci, in spek to rzy In spek cji Trans -
por tu Dro go we go, funk cjo na riu sze Stra ży
Gra nicz nej, Żan dar me rii Woj sko wej, Słu żby
Cel no -Skar bo wej, stra ży gmin nych, stra ży
le śnych oraz stra ży par ku, jak rów nież oso -
by dzia ła ją ce w imie niu za rząd cy dro gi
w obec no ści po li cjan ta lub in spek to ra
– w ten spo sób pre cy zu ją to przed sta wi -
cie le mi ni ster stwa.

Kie dy już zo sta nie my za trzy ma ni
do kon tro li dro go wej, to funk cjo na riusz
spraw dzi prze bieg sa mo cho du oraz wpi sze
go do Cen tral nej Ewi den cji Po jaz dów, co
cie ka we do ty czy to rów nież tych po jaz dów
prze wo żo nych na la we cie. Je śli cho dzi
o au ta cię ża ro we i au to bu sy wzbu dza ją ce

za strze że nia kon tro lu ją ce go po wstęp nych
oglę dzi nach, mo że on nie zwłocz nie skie ro -
wać sa mo chód na bar dziej szcze gó ło we
ba da nia sta nu tech nicz ne go.

Zmia ny obej mu ją rów nież po miar
trzeź wo ści za trzy ma nych kie row ców, co
zda niem MSWiA ma przy spie szyć te go ty -
pu kon tro le. W ja ki spo sób? – W sy tu acji
prze pro wa dza nia tzw. szyb kich te stów
trzeź wo ści po li cjant w mun du rze nie bę -
dzie mu siał le gi ty mo wać się ka żde mu kie -
row cy – czy ta my w za po wie dziach
no we go roz po rzą dze nia.

– No we re gu la cje do ty czą po nad to zry -
wa nia plomb w ce lu kon tro li prze wo żo -
nych od pa dów. W ra zie wąt pli wo ści co
do prze wo żo ne go ła dun ku wol no bę dzie
kon tro lu ją ce mu ze rwać plom bę za bez pie -
cza ją cą. Prze pi sy okre śla ją ta kże wa run ki
wy ko ny wa nia kon tro li trans por tu od pa -
dów przez in spek to rów In spek cji Ochro ny
Śro do wi ska oraz pro ce du ry do ty czą ce kon -
tro li po jaz dów słu żb spe cjal nych – in for -
mu je mi ni ster stwo.

W przy pad ku uka ra nia man da tem, je -
śli bę dzie my chcie li za pła cić go na miej -
scu za po mo cą kar ty płat ni czej lub
ja kiej kol wiek in nej do pusz czo nej pra wem
for my bez go tów ko wej, wte dy funk cjo na -
riusz za pro si nas do ra dio wo zu, gdzie bę -
dzie my mo gli do ko nać roz li cze nia.

Uprosz czo ne zo sta ną rów nież for my
skie ro wa nia kie row ców na do dat ko we
ba da nia. – Dzię ki zmia nom ła twiej bę dzie
kon tro lu ją ce mu wnio sko wać do sta ro sty
o oce nę sta nu zdro wia kie ru ją ce go po jaz -
dem, jak rów nież skie ro wa nie kie row cy lub
mo tor ni cze go na eg za min spraw dza ją cy
je go kwa li fi ka cje – do wia du je my się z pro -
jek tu.

Kon tro wer sje wśród kie row ców wzbu -
dza no wa for ma prze pro wa dza nia kon tro li
na dro dze. W czym pro blem? Otóż pod czas
za trzy ma nia przez funk cjo na riu sza, je ste -
śmy zo bo wią za ni ca ły czas trzy mać obie rę -
ce na kie row ni cy, a ka żda chęć się gnię cia
po do ku men ty do kie sze ni lub schow ka
mu si uzy skać ak cep ta cję przed sta wi cie la
słu żb pu blicz nych. Wy ko ny wa nie ja kich -
kol wiek czyn no ści sa mo wol nie, mo że być
od czy ta ne, ja ko po sta wa agre syw na.

Rów nież umo żli wie nia zaj rze nia do
schow ków, ba ga żni ka czy ko mo ry sil ni ka
jest wy ma ga ne przez kon tro lo wa ne go kie -
row cę. Ka żde za bu rze nie pra cy funk cjo na -
riu sza w wy mie nio nych za kre sach mo że
skoń czyć się otrzy ma niem man da tu
w kwo cie 500 zło tych lub za trzy ma niem.

Podnieś maskę i trzymaj
ręce na kierownicy.
Inaczej 500 zł mandatu










