
SYGNAŁY DAWANE PRZEZ OSOBY KIERUJĄCE RUCHEM 

 

 

Pozycja podstawowa: linia barków wskazuje otwarty kierunek 

ruchu, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, głowa wykonuje 

zwroty w lewo i w prawo, nogi w lekkim rozkroku. 

Taka postawa kierującego oznacza zakaz wjazdu na 

skrzyżowanie. Policjant zwrócony przodem lub tyłem do 

nadjeżdżających pojazdów. Odpowiednik światła czerwonego. 

 

 

 

 

Gesty upewniające uczestników ruchu o 

utrzymaniu kierunku i przyspieszające 

przejazd pojazdów wykonuje:  

a) prawą ręką od wyprostowanego 

ramienia w kierunku nadjeżdżających 

pojazdów do lewego barku na wysokości 

twarzy, zginając rękę w łokciu i 

utrzymując dłoo pionowo, stroną 

zewnętrzną do nadjeżdżających 

pojazdów 

 

 

 

b) lewą ręką od wyprostowanego 

ramienia w kierunku nadjeżdżających 

pojazdów, zginając ją za siebie tak, aby 

dłoo znalazła się na wysokości lewego 

ucha 

 

 

 



 

Fazy ruchu wskazania sygnału UWAGA. 

Odpowiednik światła żółtego w sygnalizacji 

świetlnej. 

W celu wykonania zmiany kierunku ruchu 

kierujący ruchem wybiera najdogodniejszy 

moment, a następnie:  

1) podnosi prawą rękę przodem do góry, tak aby 

dłoo znalazła się powyżej głowy, a ręka była lekko 

zgięta w łokciu, podczas podnoszenia ręki i po 

zakooczeniu tej czynności kierujący ruchem 

upewnia się, czy wszyscy uczestnicy ruchu 

zastosowali się do sygnału zabraniającego wjazdu 

i wejścia na skrzyżowanie; 

 

 

2) wykonuje zwrot o 90° w lewo lub w prawo z podniesioną 

prawą ręką do góry, po upewnieniu się, że wszyscy opuścili 

skrzyżowanie;  

3) wyciąga poziomo obie ręce w bok na wysokośd barków 

 

 

 

 

 

 

 

4) prawą ręką zgiętą w łokciu wykonuje ruch łukiem przed sobą (dłoo na 

wysokości twarzy) do lewego barku; jednocześnie lewą rękę zgina w 

łokciu i kieruje w górę za siebie na wysokośd lewego ucha, po czym obie 

ręce opuszcza w dół wzdłuż tułowia 

 

 

 

 



 

Fazy ruchu wskazujące na otwarcie ruchu dla pojazdów 

nadjeżdżających z prawej strony kierującego ruchem 

 W celu zatrzymania pojazdu nadjeżdżającego z lewej 

strony kierujący ruchem wyciąga w bok lewą rękę zgiętą w 

łokciu, przedramię i dłoo skierowane w górę, dłoo 

zwrócona wewnętrzną stroną w kierunku zatrzymywanych 

pojazdów 

 

 

 

 

W przypadku sprowadzania pojazdu do kierującego 

ruchem na linię osi skrzyżowania (na kierunku 

otwartym) kierujący ruchem powinien wykonad 

ręką ruch po łuku w płaszczyźnie pionowej, zginając 

rękę harmonijnie w łokciu, nadgarstku i samej dłoni 

 

 

 

 

 

 

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, 

poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się 

pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie 

lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wskazanie dla pojazdów skręcających w lewo. 

 

 

 

 

 

 

 

W celu przepuszczenia pojazdów jadących z prawej strony i 

skręcających w lewo, bez objeżdżania kierującego ruchem, kierujący 

ruchem wykonuje następujące czynności:  

1) zatrzymuje pojazdy nadjeżdżające z lewej strony przez 

podniesienie pionowo w bok lewej ręki, zgiętej w łokciu pod kątem 

zbliżonym do prostego, tak aby wewnętrzna strona dłoni (palce 

złączone) była zwrócona do nadjeżdżających pojazdów 

 

 

 

 

 

 

2) prawą ręką wskazuje pierwszy pojazd 

skręcający w lewo z prawej strony i 

przenosząc ją górą za siebie na 

wysokości prawej części karku - zezwala 

na skręcenie w lewo za sobą 

 

 

 

 


