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POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD  
NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI 

Streszczenie 
W publikacji, dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, poddano analizie stan 

prawny regulujący możliwość poruszania się pojazdu samochodowego i rowerzysty po jednym pasie 
ruchu jezdni. Wskazano na istniejące zapisy dotyczące zachowania się uczestników ruchu drogowego 
w analizowanej sytuacji drogowej. Na rzeczywistym przykładzie zdarzenia drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym, określono nieprawidłowości popełnione przez jego uczestników w świetle 
niejednoznacznych zapisów prawnych. Dokonano również wieloaspektowej analizy aktualnego stanu 
prawnego na gruncie okoliczności i przebiegu zaistniałego wypadku drogowego. 

WSTĘP 
Prawne regulacje możliwości poruszania się po jednym pasie ruchu rowerzysty obok 

innego uczestnika ruchu drogowego na przykład pojazdu samochodowego są ujęte 
wielokrotnie w przepisach ruchu drogowego i będą one przedmiotem analizy w niniejszym 
artykule. Problem ten jest złożony z uwagi na możliwy, różny sposób poruszania się 
obydwóch uczestników ruchu, ewentualny zamiar ich dalszej jazdy, wzajemnej widoczności 
kierujących oraz rozwijanych przez nich prędkości. Zagadnienie powyższe jest tym bardziej 
istotne, ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Przytoczony w dalszej części 
artykułu przykład zdarzenia drogowego, którego skutkiem były śmiertelne obrażenia 
rowerzysty, inspiruje i wyzwala potrzebę analizy istniejącego stanu prawnego, względem 
zdarzeń rzeczywistych, dotyczących obecności jednośladu i pojazdu samochodowego na 
wspólnym pasie ruchu jezdni. Analizowany wypadek drogowy jest tym bardziej 
wieloaspektowy, że miejsce kolizji usytuowane było na skrzyżowaniu dróg, które nie 
posiadało sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem pojazdów. 

Na wstępie należy zauważyć, że powyższe kwestie są przez ustawodawcę określone w 
Prawie o ruchu drogowym [3] następująco:  
– Art. 24 ust. 12 „Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące 

pojazdy z ich prawej strony”.  
– Art. 24 ust. 7 punkt 3 „Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest 
kierowany”,  

– Art. 27 ust.1a „Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost 
po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą 
zamierza opuścić.”,  
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– Art. 33 ust.3 p.1 „Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: jazdy po jezdni 
obok innego uczestnika ruchu z zastrzeżeniem ust.3a”. Ust. 3a brzmi natomiast: 
„Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującemu rowerem obok innego roweru lub 
motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny 
sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”. 
 
Powyższy zapis nie dotyczy analizowanego zdarzenia z uwagi na poruszanie się 

samochodu ciężarowego i rowerzysty na wspólnym pasie ruchu jezdni. W uzupełnieniu 
zapisów prawnych należy jeszcze dodać jeden, tj. Art. 22 ust.5: „Kierujący pojazdem jest 
zobowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu 
oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru”.   

Z powyższych zapisów wyłania się wątpliwość, jeśli porównamy treści Art.24 ust.12 z 
Art.33 ust.3 p.1. Problem ten może mieć istotny wpływ na ustalenie nieprawidłowości 
popełnionych przez uczestników analizowanego zdarzenia drogowego, także z 
uwzględnieniem możliwości rozpoznania rowerzysty przez kierującego samochodem 
ciężarowym. 

1. OKOLICZNOŚCI ZAISTNIAŁEGO ZDARZENIA 
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg jednego z miast powiatowych województwa 

lubelskiego w okresie letnim 2012 roku. Obydwie krzyżujące się jezdnie były 
dwukierunkowe oraz dwupasmowe, nawierzchni asfaltowej i tworzyły skrzyżowanie w 
kształcie litery „T”. Jezdnia ul. „B” była podporządkowana względem ul. „A”, a 
skrzyżowanie nie posiadało sygnalizacji świetlnej sterujące ruchem ulicznym. Na chwilę 
przed zaistnieniem wypadku jezdnią ul. „A” w kierunku skrzyżowania z ul. „B”, usytuowaną 
po prawej stronie jezdni z pierwszeństwem przejazdu, jechał kierujący pojazdem członowym 
w skład, którego wchodził: ciągnik siodłowy marki Volvo FH12 460 i naczepa marki 
KRONE. Kierujący zestawem drogowym sygnalizował skręt w prawo w ul. „B”, a po 
dojechaniu do skrzyżowania zatrzymał pojazd z powodu braku możliwości zrealizowania 
skrętu, który utrudniały mu wyjeżdżające z ul. „B” samochody. Czas oczekiwania na wyjazd 
wynosił około 25 sekund, co zostało zarejestrowane przez lokalne kamery przemysłowe. 
Podczas oczekiwania pojazdu członowego, usytuowanego bliżej osi jezdni z uwagi na zamiar 
skrętu w prawo, z jego prawej strony jechał rowerzysta, który nosił się z zamiarem jazdy na 
wprost na w/w skrzyżowaniu dróg. W chwili, gdy kierujący pojazdem członowym rozpoczął 
skręt w prawo w ul. „B” doszło do uderzenia prawej przedniej części ciągnika 
samochodowego marki Volvo w rowerzystę. W wyniku zderzenia doszło do przewrócenia 
rowerzysty i kontaktu z jezdnią, co skutkowało jego zgonem na miejscu zdarzenia. Stan 
techniczny uczestniczących w zdarzeniu pojazdów nie miał wpływu na zaistnienie i przebieg 
wypadku. Wypadkowe uszkodzenia samochodu Volvo ilustruje rys.1. 
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Rys. 1. Uszkodzenia ciągnika siodłowego marki Volvo FH12 460 

2. REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU I MIEJSCA WYPADKU 
Dla rekonstrukcji przebiegu wypadku największe znaczenie ma ustalenie parametrów 

ruchu i lokalizacja uczestników zdarzenia przed oraz podczas ich bezpośredniego kontaktu. 
Jak wykazał materiał dowodowy, w tym zapis z kamery przemysłowej zabudowanej w 
otoczeniu miejsca kolizji oraz zapis urządzenia rejestrującego prędkość pojazdu członowego, 
jego prędkość  po ruszeniu z miejsca zatrzymania wynosiła około 10 km/h  (rys.2).  

 
Rys.2. Zapis tachografu ciągnika siodłowego marki Volvo FH 12 460 

Natomiast prędkość rowerzysty, według literatury specjalistycznej [5], mogła być zawarta 
w przedziale 10 do 12 km/h (2,77 do 3,33 m/s), więc średnio około 3,0 m/s. Uwzględniając 
powyższe, w chwili zatrzymania się pojazdu członowego, jadący z prędkością średnią około 
3,0 m/s rowerzysta oddalony był od miejsca zderzenia o odległość Sr: 

m  752503 723,rS      (1) 
gdzie: 25,0 s – czas postoju pojazdu członowego określony na podstawie zapisu 

zarejestrowanego przez kamery przemysłowe.  
 

Zatem przy długości pojazdu członowego wynoszącego około 15 m, w chwili zatrzymania 
się samochodu ciężarowego rowerzysta znajdował się około 60 m za pojazdem członowym. 
W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z materiałem dowodowym, kierujący pojazdem 
członowym cały czas sygnalizował zamiar wykonania manewru skrętu w prawo 
kierunkowskazem (co zostało w jednoznaczny sposób potwierdzone przez wszystkich 
świadków wypadku). W czasie postoju pojazdu członowego (oczekiwania na możliwość 
realizacji manewru skrętu w prawo), rowerzysta kontynuował jazdę po pasie ruchu, obok 
oczekującego samochodu ciężarowego z naczepą i nie reagował na jego sygnalizację zamiaru 
skrętu w prawo. W chwili gdy zaistniała możliwość skrętu, kierujący samochodem 
ciężarowym przystąpił do skręcania, a wówczas rowerzysta znalazł się przy prawym 
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przednim kole ciągnika samochodowego i doszło do kontaktu z ciągnikiem siodłowym. 
Sytuacja zderzeniowa i po zderzeniowa została zilustrowana na rys.3.  

 
Rys. 3. Sytuacja przed- i po- zderzeniowa analizowanego wypadku drogowego 

Z uwagi na przytoczony wyżej zapis Art. 27: „ kierujący pojazdem, który skręca w drogę 
poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po 
jezdni” należy rozważyć, czy istniały realne możliwości zauważenia nieprawidłowo 
poruszającej się rowerzystki z pozycji oczu kierującego, także z wykorzystaniem lusterek 
zewnętrznych ciągnika samochodowego [4]. W celu wyjaśnienia powyższych kwestii 
dokonano oględzin i badań tożsamego modelu ciągnika samochodowego, a wyniki tych badań 
zilustrowano na rys.4 i 5. 

 
Rys.4. Widoczność z miejsca kierowcy ciągnika siodłowego marki Volvo FH12 
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Rys.5. Obszary widoczne i niewidoczne na poziomie jezdni na okręgu badawczym o promieniu 24 m 

dla ciągnika siodłowego Volvo FH12 oraz widok w prawo z kabiny tego pojazdu [2] 

Na rys. 4 udokumentowano fakt występowania niewidocznych przestrzeni otaczających 
ciągnik samochodowy tj. tzw. „martwych pól”. Potwierdzają to także inne niezależne badania 
[5]. Na rys. 5 przedstawiono zmierzone obszary widoczne i niewidoczne na powierzchni 
jezdni, określonej kołem badawczym o promieniu 24 m dla ciągnika samochodowego Volvo 
FH 12 oraz widoczność z miejsca kierowcy otoczenia prawej strony pojazdu. Analiza 
widoczności przestrzeni wokół samochodu Volvo wskazuje, że możliwa była sytuacja, w 
której rowerzysta mógł być niewidoczny przez kierującego samochodem Volvo. Sytuację 
powyższą, w której rowerzysta mógł być niewidoczny przez kierującego ciągnikiem 
samochodowym ilustruje  rys. 6.   

 
Rys.6. Sytuacja, w której rowerzystka mogła być niewidoczna dla kierującego ciągnikiem marki 

Volvo FH12 

Było to tym bardziej możliwe, jeśli zamierzający skręcać w prawo i rozpoczynający ten 
skręt, kierujący ciągnikiem siodłowym odchylił przód pojazdu w prawo względem podłużnej 
osi pojazdu. Taka sytuacja powodowała, że lusterka zewnętrzne ciągnika zwrócone były na 
prawą stronę nadwozia pojazdu członowego. 

3. OCENA ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW WYPADKU 
Ocena zachowania się rowerzysty, jako uczestnika ruchu drogowego jest złożona z uwagi 

na realizowane przez niego manewry podczas jazdy najpierw obok stojącego, a następnie 
poruszającego się pojazdu członowego. W pierwszej fazie ruchu rowerzysta realizował 
manewr omijania stojącego i oczekującego na skręt w prawo samochodu ciężarowego. W 
powyższym zakresie przepisy ruchu drogowego nie precyzują, jak powinien zachować się 
rowerzysta omijający pojazd, a który zgodnie ze stanem prawnym mógł jedynie wyprzedzać 
inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony (Art. 24 ust.12 Prawa o ruchu 
drogowym). W dalszej fazie ruchu rowerzysty tj. w chwili, gdy samochód ruszył, realizując 
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skręt w prawo, rowerzysta rozpoczął wyprzedzanie samochodu, czego przepisy zabraniały mu 
czynić na skrzyżowaniu (Art.24 ust.7 p 3 Prawa o ruchu drogowym). Niezależnie jednak od 
powyżej przedstawionych kwestii, zgodnie z Art. 33 ust. 3 p.1 Prawa o ruchu drogowym, 
przepisy ruchu drogowego zabraniały rowerzyście jazdy obok innego uczestnika ruchu, czym 
ewidentnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reasumując jednak całość 
stanu prawnego w kontekście zachowania się rowerzysty, nie trudno dostrzec nieprecyzyjność 
zapisów prawnych odnośnie możliwości i sposobu zachowania się rowerzysty jadącego po 
tym samym pasie ruchu, co samochód ciężarowy. Wynika to z faktu, iż Art. 33 zabraniał 
rowerzyście jazdy obok innego uczestnika ruchu, a Art.24 dopuszczał wyprzedzanie 
samochodu ciężarowego z jego prawej strony przez kierującego rowerem. 

Znacznie obszerniejszej analizy wymaga ocena zachowania się kierującego pojazdem 
członowym, który zgodnie z materiałem dowodowym właściwie sygnalizował zamiar skrętu 
w prawo i oczekiwał na możliwość bezpiecznego wykonania skrętu, z uwzględnieniem 
zachowania się naczepy podczas zmiany kierunku jazdy po kątem zbliżonym do kąta prostego 
(chodzi o promień zataczania pojazdu członowego). Niemniej Art. 27 ust. 1a Prawa o ruchu 
drogowym zobowiązywał kierującego ciągnikiem samochodowym do ustąpienia 
pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni. Ujawnia się tu jednak problem 
realnej możliwości rozpoznania rowerzysty przez kierującego pojazdem członowym w chwili, 
gdy rozpoczynał on skręt w prawo lub wcześniej podczas oczekiwania na skręt. Jak wykazano 
wyżej, w rekonstrukcji przebiegu wypadku, możliwa była sytuacja, w której rowerzysta był 
niewidoczny w lusterkach zewnętrznych samochodu Volvo. W analizowanej sytuacji, to 
rowerzysta miał pełną możliwość rozpoznania zamiaru skrętu pojazdu członowego, a 
uwzględniając możliwości korekty sposobu jazdy w wykonaniu rowerzysty, mógł on 
powstrzymać się od ruchu i uniknąć zderzenia z samochodem ciężarowym.   

PODSUMOWANIE 
Powyższa wieloaspektowa sytuacja drogowa w kontekście aktualnie obowiązujących 

regulacji prawnych, uzasadniają podjęcie dyskusji nad możliwościami i bezpieczeństwem 
poruszania się samochodu ciężarowego i jednośladowego po tym samym pasie ruchu jezdni. 

Niejednoznaczne zapisy ustawowe regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu 
znajdujących się na tym samym pasie ruchu uzasadniają potrzebę dyskusji, która być może 
doprowadzi do nowelizacji zapisów Prawa o ruchu o ruchu drogowym w podniesionych 
wyżej kwestiach. 
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A VEHICLE AND A SINGLE-TRACK VEHICLE 
ON ONE LANE 

Abstract 
In the publication concerning the issues of the road traffic safety, a legal status regulating a 

possibility of a vehicle and a cyclist's movement on one lane was analysed. Existing records 
concerning the bahaviour of traffic participants in an analysed road situation were indicated. 
Incorrectnesses made by the traffic participants in the light of  equivocal legal regulations were 
defined on a real example of a road incident with a fatal result. A multi-aspect analysis of the current 
legal status concerning all the circumstances and the course of the road incident was also made. 
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