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Wstęp
Zgodnie z zapisem art. 2 Prawa o ruchu dro-

gowym, wyprzedzanie to przejeżdżanie (przecho-
dzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poru-
szającego się w tym samym kierunku [1]. Zapis 
ten dość ogólny nie określa precyzyjnie warunków 
realizacji tego manewru. Zatem może być wyko-
nywany przez dwa pojazdy, pojazd i uczestnika 
ruchu lub przez dwóch uczestników ruchu. Nadto 
defi nicja wyprzedzania nie precyzuje warunków 
jakie powinny spełniać pojazdy lub uczestnicy 
ruchu biorący udział w tym manewrze. Z powyż-
szych względów wyprzedzanie mogą realizować 
dwaj piesi, pojazd pieszy czy dwa pojazdy. Z tego 
wynika, że wyprzedzanie jest czynnością, pod-
czas której nie określa się prędkości ruchu po-
szczególnych uczestników ruchu, co przekłada 
się na fakt, że w granicznym przypadku wyprze-
dzaniem jest ruch szybciej poruszającego się pie-
szego względem idącego wolniej, w tym w samym 
kierunku, oraz przejeżdżanie pojazdu jadącego 
około 140 km/h na autostradzie względem obok 

jadącego, w tym samym kierunku, pojazdu jadą-
cego z prędkością np. 120 czy 130 km/h. Nie trud-
no zauważyć, że wyżej przedstawione przykłady 
znacznie różnią się okolicznościami i w różnym 
stopniu mogą wytwarzać zagrożenie dla ruchu 
drogowego i uczestników wyprzedzania.

W literaturze technicznej [1] można znaleźć 
analizę procesu wyprzedzania oraz warunków ja-
kie spełniać mogą pojazdy wyprzedzane i wyprze-
dzające. Między innymi w opracowaniu [4] autorzy 
zajmują się manewrem wyprzedzania podnosząc 
problem złożoności tego manewru oraz zagroże-
nia drogowego, jeśli wyprzedzanie ma miejsce na 
drodze dwupasmowej i dwukierunkowej. Ilustra-
cję takiego wyprzedzania przedstawia rys. 1.

Przedstawiony tam model wyprzedzania może 
być realizowany w czterech wariantach, przedsta-
wionych na rys. 2a, b, c, d [6].

Wszystkie przedstawione na rys. 2 możliwości 
wyprzedzania zakładają, że pojazd wyprzedzany, 
oznaczony jako „2”, porusza się ze stałą prędko-
ścią, natomiast pojazd wyprzedzający, oznaczony 
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Rys. 1. Ilustracja modelu wyprzedzania
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jako „1”, może poruszać się według czterech wa-
riantów. Na rys. 2a pojazd wyprzedzający „1” po-
rusza się ze stałą prędkością, jednakże większą 
od prędkości rozwijanej przez pojazd wyprzedza-
ny „2”. Manewr taki realizowany jest w dobrych 
warunkach drogowych i przy dobrej widoczności 
drogi oraz przy braku pojazdów poruszających 
się w kierunku przeciwnym. W praktyce powyż-
szy wariant daje możliwość wzajemnej obserwacji 
kierujących pojazdami i nie zagraża bezpieczeń-
stwu, jeśli obydwa pojazdy kontynuują jazdę bez 
bocznych przemieszczeń i zmiany kierunków 
jazdy. Wariant 2b realizowany jest wówczas gdy 
pojazd wyprzedzający „1” wyprzedza ze stałym 
przyśpieszeniem i opóźnieniem w korzystnych 
warunkach ruchu. Kierujący pojazdem wyprze-
dzającym „1” może w tym wariancie mieć wpływ 
na długość drogi i czas wyprzedzania. Sytuacja 
taka może mieć miejsce gdy do wyprzedzania 
dochodzi na zjeździe ze wzniesienia, po którym 
występuje kolejne wzniesienie. Manewr ten zali-
czany jest do bezpiecznych, jednakże prędkości 
pojazdu wyprzedzanego i wyprzedzającego mogą 
być większe. Wariant 2c ilustruje wyprzedzanie 
gdy pojazd wyprzedzający „1”zmiennie najpierw 
przyśpiesza, a następnie zmiennie opóźnia zakoń-
czenie wyprzedzania. Taki wariant przyśpieszania 
może być realizowany w sytuacji gdy wyprzedza-
jący najpierw przyśpiesza i zjeżdża na przeciwny 
pas ruchu, następnie rozpoznając nadjeżdżanie 
pojazdu z naprzeciwka podejmuje decyzję szyb-
szego wjechania przed pojazd wyprzedzany. 
Powyższy wariant stwarza zagrożenie drogowe, 
zwłaszcza jeśli przed pojazdem wyprzedzanym 
nie ma dostatecznego miejsca na zjechanie po-
jazdu wyprzedzającego (tzw. „sznur” pojazdów). 
Wariant 2d przedstawia wyprzedzanie ze zmien-
nym przyśpieszeniem do prędkości granicznej 

a następnie z opóźnieniem spowodowanym sy-
tuacją drogową. Wariant ten jest najtrudniejszy, 
wymaga dużej dynamiki pojazdu i szybkiej reakcji 
kierującego. Sytuacja taka może wystąpić nie tyl-
ko podczas pełnego manewru wyprzedzania ale 
także wówczas gdy wyprzedzający najpierw po-
dejmuje decyzję o szybkim wyprzedzaniu pojazdu 
jadącego przed nim, a następnie rozpoznaje brak 
możliwości dokończenia bezpiecznego wyprze-
dzania i postanawia wrócić za pojazd wyprze-
dzany (przerywa wyprzedzanie). W sytuacji gdy 
powyższy manewr wyprzedzania realizowany jest 
w pełni, to dynamicznie zmieniająca się i krótko 
trwająca możliwość wyprzedzania czyni potrzebę 
„współpracy”, tj. umożliwienia wyprzedzającemu 
dokończenie manewru przez innych uczestników 
ruchu i powoduje zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu na drodze. Powyższa sytuacja występuje 
także gdy pojazd wyprzedzany także podejmu-
je manewr wyprzedzania a wówczas zagrożenie 
zwiększa się i zazwyczaj dochodzi do zaistnienia 
wypadku drogowego. 

W niniejszym artykule przytoczono przykład 
zdarzenia drogowego z udziałem samochodu 
osobowego marki Opel Vectra, który wyprzedzał 
„wolno jadący” zespół pojazdów składający się 
z ciągnika rolniczego marki Władymiriec T-25, 
sprzęgniętego z dwuosiową przyczepą lekką. 

Na wstępie należy zauważyć, że ustawodawca 
określił przyczepę lekką jako przyczepę, której 
masa całkowita, tj. masa własna z dopuszczalną 
ładownością nie przekracza 750 kg [1]. Przyczepa 
ta nie musi być wyposażona w hamulec roboczy 
czy postojowy, pod warunkiem że oprócz urządze-
nia sprzęgającego przyczepa ta wyposażona jest 
w dodatkowe połączenie (łańcuch lub linkę), które 
w razie zerwania głównego urządzenia sprzęgają-
cego będzie zapewniało kierowalność przyczepy. 
Nadto w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury [2] z dnia 31 grudnia 2002 roku,  wyposażenie 
przyczepy lekkiej nie wymaga zabudowy światła 
mijania i hamowania „stop”, jeśli rozwijana będzie 
prędkość jej ruchu nie przekraczająca 10 km/h. 
Nadto nie wymaga się na przyczepie lekkiej także 
zabudowy świateł kierunkowskazów pod warun-
kiem zachowania widoczności kierunkowskazów 
pojazdu ciągnącego tę przyczepę. Powyższe za-
gadnienie będzie stanowić istotny czynnik bezpie-
czeństwa analizowanego wypadku drogowego.

1. Okoliczności zaistniałego zdarzenia
W okresie jesiennego zbioru jabłek na terenie 

sadowniczym, słonecznego dnia, drogą woje-
wódzką, w miejscowości nadwiślańskiej poruszał 
się ciągnik rolniczy marki Władymiriec T-25 sprzę-
gnięty z przyczepą lekką, na której znajdowały się 
dwa pojemniki na jabłka oraz pasażer. Widok dro-
gi i powypadkowe położenia pojazdów ilustrują 
niżej zamieszczone fotografi e 1 i 2.
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Rys. 2. Różne warianty wyprzedzania
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Należy dodać, że okazany wyżej odcinek drogi 
prostej i płaskiej posiadał  jezdnię z nowo nałożo-
ną warstwą asfaltu o szerokości całkowitej 6,1 m, 
do której przylegały gruntowe pobocza, za któ-
rymi usytuowane były przydrożne rowy. W rozu-
mieniu przepisów droga położona była na obsza-
rze niezabudowanym o dopuszczalnej prędkości 
jazdy wynoszącej 90 km/h. W miejscu zdarzenia 
nie występowało zarówno pionowe jak i poziome 
oznakowanie drogi zabraniające podejmowania 
manewru wyprzedzania. 

Za wyżej przedstawionym zespołem pojazdów 
(ciągnik z przyczepą lekką) poruszał się samo-

chód osobowy marki Opel Vectra, którego kieru-
jący podjął decyzję o wyprzedzaniu dużo wolniej 
jadącego przednim zespołu pojazdów. W uzupeł-
nieniu, prędkość poruszania się zespołu pojaz-
dów nie została określona, natomiast kierujący 
samochodem Opel Vectra deklarował swoją pręd-
kość na poziomie 80 km/h. 

Podczas realizacji manewru wyprzedzania cią-
gnika rolniczego z przyczepą przez samochód 
osobowy Opel doszło do uderzenia prawego 
przedniego naroża samochodu Opel w lewy bok 
ciągnika, którego kierujący realizował manewr 
skrętu w lewo, w drogę dojazdową do własnego 

 
Fot. 1 Fot. 2 

 
Fot. 3 Fot. 4 

Fot. 5 Fot. 6 
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sadu. Sytuację po wypadku ilustrują niżej załą-
czone fotografi e (fot. 3-6).

W wyniku zderzenia pojazdów obrażeń ciała 
doznał pasażer przewożony na przyczepie lekkiej 
oraz uszkodzeniom uległy pojazdy uczestniczące 
w wypadku. Zasadniczym celem  rekonstrukcji 
analizowanego zdarzenia było ustalenie przy-
czyny jego zaistnienia. Z uwagi na wielowątkowy 
aspekt  okoliczności przebiegu wypadku, grun-
townej analizie poddano całość zgromadzonego 
materiału dowodowego, w tym także wykonaną 
już i zakwestionowaną w toku przewodu sądowe-
go ekspertyzę w sprawie zaistniałego zdarzenia. 
W wyniku analizy czasowo przestrzennej z wyko-
rzystaniem metod energetycznych [3, 5] ustalono:
 – prędkość skręcającego ciągnika z przyczepą 
wynoszącą około 10 km/h,

 – prędkość samochodu Opel w chwili gdy kieru-
jący nim przystąpił do hamowania określono w 
przedziale od  85 do 90 km/h,

 – czas skrętu ciągnika z przyczepą do chwili zde-
rzenia, jadącego łukiem o długości około 5,0 m 
wynosił około 2,0 sek. (w zbliżonym czasie re-
agował obronnie kierujący samochodem do 
chwili zderzenia się z ciągnikiem),

 – długość śladów hamowania samochodu Opel 
do miejsca zderzenia wynosiła 23,0 m,

 – odległość w jakiej znajdował się samochód Opel 
przed miejscem zderzenia, w chwili gdy kierujący 
przystąpił do hamowania wynosiła około 51,5 m, 
dla prędkości samochodu 85,6 km/h i około 53,0 m 
dla prędkości tego pojazdu wynoszącej 90 km/h.

Całość przeprowadzonej rekonstrukcji przebie-
gu wypadku została zilustrowana na poniższym 
szkicu (fot. 7).

Powyższe ustalenia jakie uzyskano w toku re-
konstrukcji przebiegu zdarzenia pozwoliły na sfor-
mułowanie następujących wniosków:
1. Nieprawidłowo zachował się czym naruszył za-

sady bezpieczeństwa ruchu drogowego   kieru-
jący ciągnikiem przez to że:

 – w nieprawidłowy sposób przewoził pracowni-
ka na przyczepie lekkiej (przepisy zabraniają 
przewożenia osób usytuowanych pomiędzy ła-
dunkiem a ścianą przednią skrzyni ładunkowej 
przyczepy,

 – przewożone pojemniki na skrzyni ładunkowej 
przyczepy mogły zasłaniać kierującemu samo-
chodem Opel widoczność kierunkowskazu za-
budowanego na ciągniku,

 – przystąpił do skrętu w lewo w sytuacji gdy wy-
przedzający go samochód Opel znajdował się 
na lewym pasie ruchu jezdni i był obiektywnie 
widoczny w chwili gdy skręcający rozpoczął 
zmianę kierunku jazdy (skręt w lewo), należy do-
dać że przepisy ruchu drogowego zobowiązują 
uczestników ruchu do zaniechania działań, któ-
re powodować mogą zagrożenie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, zatem przystąpienie do 
skrętu w lewo przez kierującego ciągnikiem w 
zaistniałej sytuacji drogowej było przykładem 
nieprawidłowego zachowania się traktorzysty,

 – na przyczepie i ciągniku brak było także trójkąt-
nych tablic wyróżniających pojazdy wolnobież-
ne i ciągniki rolnicze.

 
Fot. 7 
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2. W zakresie nieprawidłowości popełnionych 
przez kierującego samochodem marki Opel 
Vectra istnieje niepewność odnośnie realnej wi-
doczności dla niego tylnego światła kierunkow-
skazu zabudowanego na ciągniku rolniczym 
dlatego odpowiedź jest alternatywna:

 – jeśli lewe tylne światło kierunkowskazu ciągni-
ka było włączone dostatecznie wcześnie przed 
skrętem i było widoczne dla kierującego samo-
chodem Opel to kierujący samochodem oso-
bowym naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przez to, że wyprzedzał pojazd z le-
wej strony, którego kierujący sygnalizował za-
miar skrętu w lewo,

 – jeśli zaś światło kierunkowskazu na ciągniku nie 
świeciło się lub było zasłonięte przez przewożo-
ny ładunek lub pasażera, to w zachowaniu się 
kierującego samochodem Opel brak było cech 
nieprawidłowości, przyczyniających go do zaist-
niałego zdarzenia.

Wniosek natury ogólnej
Przedstawione wyżej zdarzenie drogowe po-

twierdza tezę, że wyprzedzanie to złożony i naj-
trudniejszy z pośród innych manewrów realizowa-
nych na drodze, także w optymalnych warunkach 
drogowych (słoneczny dzień, sucha nawierzchnia 
jezdni i tylko dwóch uczestników ruchu).

Overtaking as a particulary dangerous road maneuver
The article deals with the issue of overtaking maneuver, so frequently executed in real road conditions, which 

is treated as an essential element of traffi c from the point of view of road safety. The question raised here refers 
to the problem of legal provisions being analyzed in the context of the reality of traffi c conditions. The study was 
illustrated based on an example of a traffi c incident - overtaking of a farm tractor with a trailer by a passenger 
car. The author determined the complexity of the maneuver and pointed out the errors committed by the accident 
participants. Additionally, the multi-aspect issue of the circumstances of overtaking carried out in favorable road 
conditions was assessed. In the conclusion the author evaluated the extent to which the traffi c rules were violated 
by the participants of the analyzed is road incident.
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