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Informacja dotycząca bezpieczeństwa na drogach 
przeznaczona dla kierowców samochodów ciężarowych 

Jeśli odbyłeś kurs nauki jazdy w innym kraju i chcesz jeździć po sieci dróg głównych w Anglii, 
musisz znać odpowiednie zasady ruchu drogowego, ograniczenia prędkości, znaki drogowe, 
zalecenia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach oraz postępowania w razie 
wypadku/awarii.  

Ruch lewostronny 
Zawsze musisz pozostawać po lewej stronie drogi. Zwracaj także szczególną uwagę na ronda oraz 
pierwszą trasę każdego dnia, ponieważ odruchowo możesz skłaniać się do jazdy po niewłaściwej 
stronie. 

Pasy ruchu na autostradzie 
Jeśli kierujesz samochodem ciężarowym o wadze ponad 7,5 tony, nie możesz jechać prawym pasem 
autostrady, która posiada trzy lub więcej pasów ruchu. Za wyjątkiem manewrów wyprzedzania, 
powinieneś/powinnaś pozostawać na lewym pasie (pas 1) i unikać zmiany zwykłego pasa ruchu. 

Odpoczynek 
Nie możesz kierować, jeśli jesteś zmęczony/a. Stwarza to zagrożenie. Musisz regularnie 
odpoczywać, szczególnie jeśli jesteś już zmęczony/a, prowadzisz o różnych porach dnia, jedziesz 
prostą, długą drogą, lub prowadzisz już od dłuższego czasu. 

Zatrzymywanie się i parkowanie 
Parkuj zawsze w bezpiecznym miejscu. Postój w miejscu widocznym dla innych gwarantuje większe 
bezpieczeństwo Twojego pojazdu. Nie możesz blokować ruchu, ani stwarzać zagrożenia dla innych 
osób. Zatrzymuj się na parkingach dla samochodów ciężarowych, stacjach obsługi, lub parkingach 
noclegowych. 

Parkowanie na wjazdach na stacje obsługi lub zjazdach z nich jest surowo zabronione. Pomijając 
sytuacje wyjątkowe, zabronione jest również zatrzymywanie się lub parkowanie na utwardzonych 
poboczach. 

Stacje obsługi (Motorway Service Areas - MSA) 
Usługi warsztatowe na stacjach obsługi w Anglii, w przeciwieństwie do europejskich stacji, są 
rzadko spotykane. Przeczytaj o stacjach obsługi (MSA) na witrynie internetowej Agencji Dróg i 
Autostrad (Highways Agency) (http://www.highways.gov.uk/knowledge/14986.aspx). 

Bezpieczeństwo na terenie robót drogowych 
Roboty drogowe mogą znacznie różnić się od sytuacji, do których jesteś przyzwyczajony/a.  
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Na czteropasmowych autostradach zostaniesz ostrzeżony/a o sytuacji co najmniej 1,6 kilometra 
przed początkiem robót drogowych, co da Ci możliwość spokojnego zwolnienia. Wprowadzone 
zostanie także nowe ograniczenie prędkości - zwykle pomiędzy 64 a 80 kilometrów na godzinę 
(km/godz), często egzekwowane przy pomocy fotoradarów.  

Czasami określone pasy ruchu rezerwowane są dla różnych rodzajów pojazdów. Z tego względu 
musisz znać rozmiary oraz ciężar swojego pojazdu, aby przed początkiem robót drogowych 
skierować się na prawidłowy pas ruchu. Na odcinkach robót drogowych zakręty są często ostrzejsze, 
a pasy ruchu bywają często węższe. Zagraniczni kierowcy często uczestniczą w kolizjach na 
obszarach robót drogowych, ponieważ ruch po ich prawej stronie często odbywa się w bliższej 
odległości niż to oceniają. Musisz być tego świadom(a).  

Sytuacje wyjątkowe 
Telefony alarmowe są ustawione co 1,6 kilometra na utwardzonym poboczu. Zaleca się używanie 
tych aparatów, a nie telefonów komórkowych, do kontaktu ze służbami ratowniczymi w razie 
wypadku lub awarii i niemożności opuszczenia autostrady. Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć do tych 
aparatów telefonicznych, wybierz na telefonie komórkowym numer 999 lub 112. 

Opinie 
Jeśli uważasz, że niniejszy poradnik powinien zawierać dodatkowe informacje, lub chcesz wyrazić 
inne opinie, wyślij wiadomość e-mail do Agencji Dróg i Autostrad (Highways Agency) na adres: 
truckstops@highways.gsi.gov.uk. 

Ograniczenia prędkości obowiązujące na różnych rodzajach dróg 

Rodzaj 
pojazdu  Autostrada   Teren 

zabudowany*  
Droga 
jednojezdniowa  

Droga 
dwujezdniowa 

Samochód  
113 km/godz 
70 mil na godzinę 
(mil/godz) 

48 km/godz  
30 mil/godz 

97 km/godz  
60 mil/godz 

113 km/godz 
70 mil/godz 

Samochód 
ciężarowy  
(< 7,5 tony) 

113 km/godz ** 
70 mil/godz 

48 km/godz 
30 mil/godz 

80 km/godz 
50 mil/godz 

97 km/godz 
60 mil/godz 

Samochód 
ciężarowy  
(> 7,5 tony)  

97 km/godz 
60 mil/godz 

48 km/godz 
30 mil/godz 

64 km/godz 
40 mil/godz 

80 km/godz 
50 mil/godz 

* Wszystkie drogi z latarniami ulicznymi, chyba, że określono inaczej 
** 97 km/godz dla ciężarówek naczepowych lub pojazdów z przyczepą 
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