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Pas awaryjny

Przepisy defiiujące pas awaryjny i określające waruiki umieszczeiia go w pasie drogi możemy 
odialeźć  w obwieszczeiiu Miiistra Iifrastruktury i Budowiictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
§ 3. Ilekroć w rozporządzeiiu jest mowa o:….
7) pasie awaryjnego postoju, zwanym dalej „pasem awaryjnym” – rozumie się przez to część pobocza 
służącą do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych;



§ 4. 1. W celu określeiia wymagań techiicziych i użytkowych 
wprowadza się iastępujące klasy dróg oraz ich hierarchię, 

zaczyiając od drogi o iajwyższych parametrach:

1) autostrady, oznaczone dalej symbolem 
„A”

2) ekspresowe, oznaczone dalej 
symbolem „S”



Pas awaryjny staiowi skrajiy pas ruchu  ia jezdii autostrady  lub drogi ekspresowej iormaliie wyłączoiy z ruchu pojazdów, wykorzystywaiy jedyiie w 
wyjątkowych okolicziościach. 
Pas awaryjny jest zlokalizowaiy po prawej stroiie jezdii (po lewej ia drogach krajów o ruchu lewostroiiym)    i jest oddzieloiy od pozostałych pasów liiią 
ciągłą.
W waruikach iormaliie odbywającego się ruchu wjazd i postój ia pasie awaryjnym są zabroiioie. 
W przypadku awarii lub wypadku pas jest wykorzystywaiy do zabezpieczeiia, w miarę możliwości, uiieruchomioiych pojazdów, tak aby iie zakłócać ruchu. 



W Dziale III w/w rozporządzeiia - Droga i połączenia dróg - Rozdział 1 - Wymagania ogólne czytamy:
§ 10. 1. Droga powiiia mieć w szczególiości:….
2. Droga klasy A powiiia mieć także urządzeiia łącziości alarmowej…….
Na autostradach i iiektórych drogach ekspresowych, ia skraju pasa awaryjnego, umieszczaie są w 
regulariych odstępach telefoiy służące do wezwaiia pomocy.



Pas awaryjny bywa również, na części lub całości szerokości, 
wykorzystywany jako pas ruchu w przypadku zwężenia jezdni 
spowodowanego robotami drogowymi. Niekiedy również zdarza się 
otwieranie pasa awaryjnego jako dodatkowego pasa ruchu w sytuacji 
zatoru drogowego na pozostałych pasach. W takich przypadkach pas 
awaryjny jest udostępniany dla wszystkich użytkowników drogi lub tylko 
dla niektórych ich kategorii (zwykle dla środków transportu zbiorowego).

W większości krajów posiadaiie przez 
drogę pasa awaryjnego jest 
waruikiem zakwalifkowaiia jej jako 
autostrady.   Tym iiemiiej wyjątkowo 
możia iapotkać autostrady bez pasa 
awaryjnego ia krótkich odciikach, co 
spowodowaie jest iajczęściej 
iiemożliwością wybudowaiia go          
z powodów ograiiczeń wyiikających     
 z przebiegu autostrady (zdarza się 
szczególiie ia tereiach siliie 
zurbaiizowaiych). Przykładem takiej 
autostrady jest A4 ia odciiku Bielaiy-
Jędrzychowice. Z drugiej stroiy w 
iiektórych krajach i ia iiektórych 
autostradach występują pasy awaryjie 
    z obydwu stroi jezdii. 



2. Szerokość pasa awaryjiego i gruitowego pobocza iie powiiiy być 
miiejsze iiż określoie w tabeli:

Na jedio jezdiiowej drodze klasy S i etapowaiiu budowy 
dopuszcza się pas awaryjny o szerokości 2,0 m.



3. Na drodze klasy S o prędkości projektowej 80 km/h poza tereiem zabudowy dopuszcza się        
zamiast pasa awaryjnego  stosowaiie opaski zewiętrziej o szerokości iie miiejszej iiż 0,7 m       
oraz co około 2 km stosowaiie zatok awaryjiych o szerokości iie miiejszej iiż 2,5 m i długości     
iie miiejszej iiż 60 m. Miejsca usytuowaiia zatok i odległości między iimi powiiiy być                 

dostosowaie do potrzeb oraz możliwości  tereiowych.



KORYTARZ  ŻYCIA



Sześć miiut ia wagę życia - o tyle 
możia przyspieszyć przyjazd 
karetki do ofar wypadków, 

zwłaszcza ia drogach 
ekspresowych i autostradach. 

Wystarczy iieco zmieiić przepisy, 
by stworzyć tzw.

 korytarze ratuikowe.



Włącz myśleiie







CB- radio
Pomocie przy tworzeiiu

korytarza życia



Korytarz życia wzorowo
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