
PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI



Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami

Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice-

Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem 

śmiertelnym. Czyni to z koncesyjnego odcinka autostrady 

A4 najbezpieczniejszą z najszybszych polskich dróg. 

Z myślą o bezpiecznych, szybkich podróżach, we współ-

pracy ze śląską i małopolską Policją oraz Głównym 

Inspektoratem Transportu Drogowego przygotowaliśmy 

zestaw porad dla kierowców uwzględniający szczególne 

warunki jazdy samochodem panujące na autostradach. 

Mamy nadzieję, że przyczynią się one do utrzymania 

wysokich statystyk bezpieczeństwa na A4 Katowice-

Kraków i będą przydatne także w podróży innymi auto-

stradami i drogami ekspresowymi.



Zachowaj paragon na czas jazdy

Paragon autostradowy to ważny nośnik informacji. 
Znajdziesz tam numer alarmowy (32) 76 27 333.  

W przypadku usterki, zatrzymaj samochód na pasie 
awaryjnym, włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt 
100 metrów za pojazdem i korzystając z telefonu 
lub kolumn SOS (ustawione są przy pasie awaryj-
nym, co dwa kilometry), zgłoś usterkę do Centrum 
Zarządzania Autostradą. 

Patrol Autostradowy nieodpłatnie udzieli podstawo-
wej pomocy, a także wezwie pomoc drogową w przy-
padku trwałego unieruchomienia pojazdu.



Zadbaj o dzieci

Przed wyjazdem zadbaj o zajęcie dla dzieci, 
które będą z Tobą podróżowały. Zdenerwowane 
i płaczące dziecko utrudnia koncentrację kierowcy.  

Na autostradzie rzadziej niż na innych drogach jest 
możliwość szybkiego zatrzymania się i rozwiązania 
problemu Twojej pociechy.



Tylko spokojnie

Jeśli w lusterku zauważysz zbyt szybko zbliżający 
się pojazd, który sygnalizuje długimi światłami, żebyś 
zjechał na prawy pas – nie wykonuj gwałtownych 
ruchów. 

Najpierw sprawdź, czy prawy pas jest wolny. Jeśli 
upewnisz się, że nie zajedziesz drogi innemu pojaz-
dowi, wówczas spokojnie włącz odpowiedni kierun-
kowskaz i zmień pas. Powstrzymaj chęć „udzielania 
lekcji” piratom drogowym.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 22 ust. 4 



Uwaga! martwy punkt

Dokonując wszelkich manewrów na autostradzie 
częściej niż zwykle patrz w lusterka. Tu samochody 
poruszają się szybciej, a więc sytuacja na drodze 
zmienia się bardziej dynamicznie. 

Szczególnie przed rozpoczęciem manewru pamiętaj 
o martwym punkcie w lusterku, kiedy przez krótką 
chwilę możesz nie widzieć przejeżdżającego obok 
pojazdu, którym może być także motocykl.



Hamuj wcześniej niż zwykle

Pamiętaj, że w zależności od masy całkowitej pojaz-
du, podczas szybkiej jazdy droga hamowania wydłu-
ża się nawet o kilkadziesiąt metrów. 

Zachowaj bezpieczną odległość od innych pojazdów 
oraz naciskaj pedał hamulca odpowiednio wcześnie.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 19  

ust. 2  pkt 3



Lepiej na prawym

Aby płynnie i bezpiecznie poruszać się po autostra-
dzie, staraj się trzymać prawego pasa, natomiast 
lewego używaj do manewrów wyprzedzania.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 16 ust. 4



Kierunkowskaz - tak, długie - nie

Jeśli chcesz wyprzedzić pojazd, który porusza się 
lewym pasem wolniej niż Ty, nie podjeżdżaj zbyt 
blisko oraz nie świeć długimi światłami i nie używaj 
klaksonu, gdyż możesz sprowokować kierowcę do 
gwałtownych manewrów i tym samym spowodować 
zagrożenie na drodze. 

Włącz lewy kierunkowskaz i spokojnie poczekaj,  
aż kierowca bezpiecznie zwolni pas.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 22 ust. 

1, 4, 5 oraz art. 60 ust. 1 pkt 1, a także art. 29 ust. 2 pkt 1



Pamiętaj, że przeciętna prędkość pojazdów na auto-
stradzie jest znacznie większa niż na innych drogach. 

Nie hamuj gwałtownie z byle powodu lub w celu 
wykonania nagłego manewru  (np. zjazdu z autostra-
dy na węźle w wyniku nagłej decyzji). Narażasz w ten 
sposób siebie i innych użytkowników autostrady na 
kolizję. Używaj trybu hamowania awaryjnego jedynie 
w razie pilnej potrzeby np. w celu uniknięcia kolizji 
z innym pojazdem.  

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 19 ust. 

2 pkt 2

Hamuj awaryjnie tylko w razie potrzeby



Jeśli za przejazd autostradą chcesz zapłacić kartą 
płatniczą, to podjeżdżając na Plan Poboru Opłat, 
kieruj się do specjalnie oznaczonych bramek. 

Skrócisz w ten sposób czas oczekiwania nie zakłó-
cając ruchu.

Wybieraj właściwą bramkę



Po autostradzie poruszaj się dostateczną prędkością, 
dostosowaną do odpowiednich warunków i sytuacji 
na drodze tak, aby nie zakłócać naturalnie formują-
cego się ruchu.

Nie jedź zbyt wolno



Koledze zepsuł się samochód? Nie holuj go na 
autostradzie. 

To duże zagrożenie dla innych kierujących, którzy 
jadą szybciej niż po innych drogach, a także złama-
nie prawa. Zadzwoń do Centrum Zarządzania 
Autostradą pod numer (32) 76 27 333 i stosuj się  
do ich poleceń.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 31 ust. 

2 pkt 5

Nie holuj!



Jeśli omyłkowo ominiesz konkretny zjazd, nigdy nie 
cofaj, tylko zjedź z autostrady na najbliższym węźle, 
a następnie wróć na pas autostrady prowadzący 
w przeciwnym kierunku.

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 23 ust. 2 

Zapomnij o wstecznym



Po podjechaniu do konkretnego stanowiska na Placu 
Poboru Opłat nie zmieniaj pasa w miejscu, gdzie jest 
on oznakowany linią ciągłą. Zakłócasz w ten sposób 
funkcjonowanie Placu Poboru Opłat i narażasz siebie 
i innych użytkowników autostrady na niepotrzebną 
stłuczkę.

W przypadku zamknięcia bramki obsługa PPO  
przekieruje pojazdy do innych stanowisk.

Nie wykonuj slalomu pomiędzy bramkami



Styl jazdy po autostradzie, na której nie występują 
ostre zakręty, czy przejścia dla pieszych zdecydowa-
nie różni się od jazdy po innych drogach. 

Zjeżdżając z autostrady pamiętaj, aby zachować 
szczególną ostrożność i dostosować się do nowych 
warunków oraz zasad ruchu drogowego. 

Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 3 ust. 

1 oraz art. 25 ust. 1

Nie przyzwyczajaj się do szybkości  
i braku przeszkód na drodze



Jazda stałą prędkością długim odcinkiem prostej 
drogi jest nie tylko męcząca, ale nierzadko nużą-
ca, natomiast zmęczenie może powodować utratę 
koncentracji. 

Dobra zasada brzmi dwie godziny jazdy, 15 minut 
przerwy - na autostradzie możesz zatrzymać 
się w Miejscu Obsługi Podróżnych czy na stacji 
benzynowej.
 
Zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. art. 49 ust. 3

Kwadrans dla Ciebie


