
Wielka Brytania

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Na Wyspach Brytyjskich obowiązuje ruch lewostronny!

Ograniczenia prędkości

Standardowo podane w milach na godzinę (mph) tu z przeliczeniem

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie zabudowanym - 48 km/h (30mph)

Poza terenem zabudowanym - 96 km/h, zgodnie ze znakami (60 mph)

Autostrady i ekspresowe - 112 km/h (70mph)

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do lat 3, z przodu i z tyłu, muszą podróżować z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń 
zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi.  Dzieci powyżej 3 roku życia, a poniżej 12-go 
i do 135 cm wzrostu mogą podróżować na przednim fotelu w specjalnym foteliku lub z pasami 
bezpieczeństwa dopasowanymi do rozmiarów dziecka. Dzieci od 12 lat i wyższe niż 135 cm powinny 
używać pasów dostosowanych do ich rozmiarów.

Jazda pod wpływem

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi -  0,08%. Jazda pod wpływem alkoholu karana jest grzywną 
do wysokości 5000 GBP (ok. 25 tys. zł) i zatrzymaniem prawa jazdy na okres 12 miesięcy oraz/lub karą 
aresztu do 6 miesięcy. Za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu 10 lat od poprzedniego zajścia 
kara wzrasta do zatrzymania prawa jazdy na 3 lata.

Obowiązek jazdy na światłach

Ustawienie świateł do ruchu lewostronnego – patrz Informacje Ogólne

W terenie zabudowanym dobrze oświetlonym, od zmierzchu do świtu, obowiązek używania świateł 
pozycyjnych. W terenie niezabudowanym lub zabudowanym słabo oświetlonym obowiązek używania 
świateł mijania lub drogowych (w zależności od sytuacji).

Mandaty i kary

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica
http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Dla kierowców zagranicznych wprowadzono mandaty „stałe” w wysokości 60 GBP. Na przykład za 
przekroczenie prędkości, rozmowy telefoniczne podczas jazdy bez urządzenia głośnomówiącego 
policjant ma prawo ukarać ww. mandatem a w razie odmowy unieruchomić pojazd. 

Motocykle i skutery

Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i pasażera.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 oktanów – „Premium Unleaded” i 97 okt. „Super Unleaded”) – dostępna

Benzyna ołowiowa (97 oktanów „4 star”) – słabo dostępna, łatwiej dostać LRP (Lead Replacement 
Petrol) – 97 oktanów z dodatkiem ołowiowym

Olej napędowy – dostępny, z małą domieszka siarki („ULSD”)

LPG – dostępny; lista stacji np.  na  www.autogas.co.uk

o LPG ciekawostka bezpieczeństwa:

EUROTUNEL pod kanałem La Manche z Folkestone do Calais. Czas trwania przejazdu ok. 35 minut; 
częstotliwość kursowania – co 15 minut w dzień i co 30 minut w godzinach nocnych. Ze względu na 
bezpieczeństwo Eurotunelem nie można przewozić samochodów z instalacją gazową.

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, poza promami.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 
Wielkiej Brytanii upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- trójkąt ostrzegawczy (w ruchu na autostradzie)

- trójkąt, apteczka oraz gaśnica – nie obowiązkowe ale zalecane 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Obowiązuje ruch lewostronny. Na skrzyżowaniach bez świateł pierwszeństwo mają kierowcy z lewej 
strony, przy czym wyjątek stanowią ronda, gdzie pierwszeństwo mają ci z prawej.

Zakaz używanie telefonów komórkowych podczas jazdy bez zestawu głośnomówiącego.

Opony okolcowane i łańcuchy przeciwślizgowe – nie ma przepisów. Generalnie można korzystać, ale 
w warunkach, które gwarantują, że nie zostanie uszkodzona nawierzchnia drogi.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 
państw.  

http://www.autogas.co.uk/

