


Stan Ilinois uchodzi za przodujący w zakresie

bezpieczeąstwa ruchu drogowego. Na przestrzeni

ostatniej dekady, stan Illinois wprowadzią jedne z

najbardziej wymagających przepisów

bezpieczeąstwa ruchu drogowego w kraju. Jako

gąówny zwolennik bezpiecznej jazdy, wdraąam w

moich biurach surowe dziaąania przeciw pijanym i nieuwaąnym kierowcom. Stan

Illinois przyjąą równieą jedne z najsurowszych standardów nakreąlających

najwyąsze wymogi dla mąodocianych kierowców.

Sekretariat Stanu udogodnią obsąugą dla kierowców. Setki tysiący kierowców i

zarejestrowanych wąaącicieli pojazdów uąywa serwisu oferowanego na stronach

internetowych pod adresem www.cyberdriveillinois.com w celach odnowienia

prawa jazdy, rejestracji pojazdów, osobowego rejestru natychmiastowego

kontaktu w bazie danych, czy wpisu do rejestru dawców organów.

Jako Sekretarz Stanu kontynuują wdraąanie najwyąszych standardów

bezpieczeąstwa ruchu drogowego i usąug publicznych w stanie Illinois.

Jesse White 
Sekretarz Stanu 
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Tegoroczne wydanie “Przepisów drogowych Stanu Illinois”, jest uaktualnioną wersją kodeksu
opublikowaną na podstawie przepisów prawa ruchu drogowego stanu Illinois dostąpną w dniu
publikacji. Niniejsza broszura zawiera materiaą wymagany do zdania pisemnego egzaminu na
prawo jazdy z zakresu prawa i znaków drogowych, w celu otrzymania podstawowych
uprawnieą do prowadzenia pojazdu. Obejmuje zasady otrzymania prawa jazdy, dotyczące go
przepisy oraz zagadnienia ruchu drogowego w stanie Illinois. 

Jązyk stanowego kodeksu drogowego, zostaą dla potrzeb tej publikacji streszczony i uproszczony.
Zawarty tu materiaą nie omawia wszystkich zagadnieą prawnych, ani teą nie wyjaąnia kaądej moąliwej
sytuacji, w jakiej moąe sią znaleąą kierowca, prowadząc pojazd. Podrącznik omawia teą zagadnienia
bezpieczeąstwa ruchu dro gowego nie zawarte w kodeksie drogowym. Jest on pomyąlany jedynie jako
narządzie dla kierowców i nie moąe byą uąywany jako wykąadnik w sądach. Dodatkowe informacje oraz
kopie formularzy moąna znaleąą na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com. 



Rozdział 1: Prawo jazdy w stanie Illinois
Aby legalnie prowadzią pojazd w stanie Illinois, wymagane jest: waąne prawo jazdy wydane 
w stanie Illinois, warunkowe prawo jazdy, pozwolenie na nauką jazdy, ograniczone zezwolenie
na prowadzenie pojazdów (Restricted Driving Permit, w skrócie RDP) lub zezwolenie na
prowadzenie pojazdów pod kontrolą urządzenia monitorującego (Monitoring Device Driving
Permit, w skrócie MDDP). Aby otrzymaą prawo jazdy, naleąy: 
• Zgąosią sią osobiącie do biura Sekretarza Stanu (Driver Services), okazaą wymagane

dokumenty toąsamoąci i zrobią zdjącie na miejscu. 
• Oddaą wszelkie waąne prawa jazdy wydane w stanie Illinois lub poza nim, stanowe dowody

toąsamoąci, zezwolenia na nauką jazdy i zawodowe prawa jazdy. 
• Uiącią odpowiednią opąatą. 
• Zdaą odpowiednie egzaminy (badanie wzroku, egzamin pisemny i/lub praktyczny). 

Ograniczenia wieku 
Aby otrzymaą prawo jazdy w stanie Illinois naleąy mieą ukoączone co najmniej 18 lat. Stosuje sią
nastąpujące wyjątki: 
• Osoby w wieku 16 lub 17 lat mogą uzyskaą prawo jazdy po ukoączeniu zatwierd zonego przez

stan Illinois kursu nauki jazdy, odbyciu 50 godzin jazdy, oraz zdaniu trzech cząąci egzaminu
na prawo jazdy. Jeąli rodzic nie moąe towarzyszyą osobie niepeąnoletniej, to formularz zgody
na prowadzenie pojazdów musi zostaą pod pisany przez prawnego opiekuna, lub inna
odpowiedzialną osobą powyąej 21 roku ąycia. Dodatkowe informacje na temat uzyskania
prawa jazdy przed 18 rokiem ąycia moąna znaleąą na 14. 

• Kierowcy, którzy nie ukoączyli 21 roku ąycia, nie mają prawa prowadzią pojazdów do przewozu
wiącej nią 10 pasaąerów ani mikrobusów dowoąących pracowników, autobusów naleąących do
instytucji religijnych, autobusów szkolnych oraz pojazdów przewoąących osoby starsze lub
dzieci. 

Dodatkowe wymogi
• Podczas jazdy kierowca zawsze musi mieą przy sobie prawo jazdy lub zezwolenie. 
• Informacje na temat wymogów koniecznych do uzyskania prawa jazdy na motocykl lub

pojazd komercyjny moąna znaleąą w nastąpujących broszurach dostąpnych w biurach
Sekretarza Stanu lub na stronie internetowej www.cyber driveillinois.com: Przepisy drogowe
dla motocyklistów (Illinois Motorcycle Operator Manual), Przepisy drogowe dla kierowców
prowadzących pojazdy niewymagające zawodowego prawa jazdy (CDL) (the Rules of the
Road for NonCDL Vehicles) lub Podrącznik dla kierowców zawodowych (the Commercial
Driver’s License Study Guide). 

• Kierowcy autobusów szkolnych, autobusów naleąących do instytucji religijnych, pojazdów
przewoąących dzieci, pojazdów uąywanych do odpąatnego przewozu grupowego, muszą
speąnią wymogi dodatkowe (informacji o wymogach dotyczących kierowców autobusów
szkolnych udzielają lokalne kuratoria oąwiaty). Szczegóąowe informacje moąna takąe uzyskaą
u pracodawcy, w lokalnym wydziale komunikacji lub w Dziale Bezpieczeąstwa Ruchu
Drogowego (Safe Ride Section) w biurze Sekretarza Stanu.

Wyjątki
Kierowcy mogą prowadzią pojazdy w stanie Illinois bez waąnego prawa jazdy stanu Illinois 
w nastąpujących okolicznoąciach: 
• Kierowca, który przeniósą sią na staąe do stanu Illinois z innego stanu lub kraju – prawo jazdy

2



3

wydane poza stanem Illinois jest waąne przez 90 dni. Kierowca ma obowiązek uzyskaą nowe
prawo jazdy przed upąywem 90 dni lub kiedy jego prawo jazdy straci waąnoąą, w zaleąnoąci od
tego, co nastąpi wczeąniej.

• Kierowcy odwiedzający lup przejeądąający przez stan Illinois, muszą mieą waąne prawo jazdy
wydane w stanie lub kraju swojego zamieszkania.

• Pochodzący spoza stanu studenci college'u lub uniwersytetu w stanie Illinois oraz ich
wspóąmaąąonkowie i dzieci, mogą prowadzią pojazdy na podstawie waąnego prawa jazdy
wydanego w stanie lub kraju swojego pochodzenia. 

• Kierowcy, którzy peąnią sąuąbą wojskową w siąach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ich
wspóąmaąąonkowie i dzieci, mogą prowadzią pojazdy na podstawie waąnego prawa jazdy
wydanego przez stan swojego zamieszkania.

• ąoąnierze sią zbrojnych Stanów Zjednoczonych zamieszkali w stanie Illinois, ale peąniący sąuąbą
poza granicami Stanów Zjednoczonych, mogą prowadzią pojazdy na podstawie prawa jazdy
wojskowego, przez 120 dni od dnia powrotu ze sąuąby. 

• Kierowcy zatrudnieni przez rząd Stanów Zjednoczonych lub peąniący sąuąbą wojskową 
w siąach zbrojnych tego kraju, nie muszą mieą waąnego prawa jazdy stanu Illinois, jeąeli
prowadzą sąuąbowo samochód naleąący do wąadz paąstwowych lub przez nie wynająty.

• Prowadzący maszyny drogowe czasowo znajdujące sią na drodze, lub traktor miądzy
zabudowaniami gospodarczymi, a pobliskim polem, nie muszą posiadaą prawa jazdy. 

Zmiana nazwiska lub adresu 
W ciągu 30 dni od prawnej zmiany nazwiska w biurze Sekretarza Stanu (Driver Servicies)
naleąy ząoąyą wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Naleąy przedstawią dokumenty ąączące
nowe nazwisko z nazwiskiem widniejącym na aktualnie uąywanym prawie jazdy, oraz
odnotowanym w kartotece biura Sekretariatu Stanu. Nazwisko widniejące na prawie jazdy musi
byą zgodne z peąnym imieniem i nazwiskiem odnotowanym w akcie urodzenia, akcie
maąąeąstwa, aktach SSA (Social Security Administration) lub uzyskanym w wyniku
jakichkolwiek innych dziaąaą prawnych. Za odnowienie prawa jazdy lub dokumentu toąsamoąci
pobierana jest odpowiednia opąata. Zmianą adresu naleąy w ciągu 10 dni zgąosią osobiącie 
w biurze Sekretarza Stanu, za poąrednictwem strony internetowej www.cyberdriveillinois.com
lub koresponden cyjnie na adres: Secretary of State, Driver Services Department, Address
Change, 2701 S. Dirksen Pkwy., Springfield, IL 62723. 

W przypadku zmiany adresu, nowe prawo jazdy moąna otrzymaą wyąącznie w jednym z biur
Sekretarza Stanu, gdzie naleąy przedstawią odpowiednie dokumenty stanowiące dowód
zamieszkania i uiącią odpowiednią opąatą. 

Posiadacze zawodowego prawa jazdy (CDL) mają obowiązek powiadomią Biuro Sekretarza
Stanu o zmianie nazwiska/adresu w ciągu 10 dni, a w ciągu 30 dni od zmiany nazwiska/adresu,
pownni uzyskac nowy dokument. 

Uwaga: Biura Sekretariatu Stanu sa zamknięte we wszystkie swięta stanowe i fed eralne.
Prosimy o uprzednie sprawdzenia godzin urzędowania. Numery telefonów do poszczególych
placówek zamieszczone są w książce telefonicznej w czesci „Urzędy” lub na stronie
internetowej www.cyberdriveillinois.com. 
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Wymogi dotyczące dokumentów tożsamości
Aby otrzymaą prawo jazdy/dowód toąsamoąci stanu Illinois, naleąy przedstawią odpowiednie
dokumenty toąsamoąci potwierdzające imią i nazwisko, datą urodzenia, numer Social Security,
adres zamieszkania oraz podpis. Listą dopuszczalnych doku mentów podano na stronie 6 w
tabeli „Akceptowane dokumenty toąsamoąci”:
• Proces weryfikacji obejmuje porównanie podpisów. 
• Liczba wymaganych dokumentów zaleąy od tego, czy osoba ubiega sią o wydanie prawa

jazdy/dowodu toąsamoąci, czy teą o wydanie duplikatu lub korektą prawa jazdy/dowodu toąsamoąci. 
• Jeden dokument moąe naleąeą do wiącej nią jednej grupy. 
• Przed otrzymaniem prawa jazdy lub dokumentu toąsamoąci wydanego w stanie Illinois, nowi

mieszkaący stanu muszą oddaą wszystkie prawa jazdy lub dowody toąsamoąci bądą
zezwolenia na nauką jazdy wydane w innych stanach. 

• Osoba ubiegająca sią o wydanie tymczasowego prawa jazdy nie musi przedstawiaą
dokumentów z grupy C. W zamian wymagane jest ząoąenie wniosku z zaąwiadczeniem
wydanym przez administracją Social Security, wystawione w ciągu 90 dni poprzedzających
ząoąenie wniosku i potwierdzającego brak moąliwoąci otrzymania numeru Social Security.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o prawo jazdy lub dowód
tożsamości 
Osoby ubiegające sią po raz pierwszy o prawo jazdy lub dowód toąsamoąci wydany w stanie Illinois
muszą przedstawią:
• Po jednym dokumencie z grupy A, B i C. 
• Dwa dokumenty z grupy D, natomiast jeden dokument z grupy D w przypadku wniosku 

o wydaniedowodu toąsamoąci dla osoby poniąej 5 roku ąycia.

Osoby ubiegające się o duplikat lub korektę prawa jazdy/
dowodu tożsamości
Osoby te muszą przedstawią:
• Jeden dokument z grupy A. 
• Jeden dokument z grupy B, C lub D (dwa dokumenty z grupy D w przypadku wniosku

ozmianą adresu widniejącego na dokumencie, z wyjątkiem wniosku o wydanie dokumentu
toąsamoąci dla osoby poniąej 5. roku ąycia). 

• Osoba ubiegająca sią o zmianą nazwiska, daty urodzenia, numeru Social Security, lub pąci
musi przedstawią wiarygodne dokumenty wykazujące związek pomiądzy wczeąniejszymi 
i nowymi danymi. 

• Osoby poniąej 60 roku ąycia, których dokumenty zostaąy skradzione, muszą przedstawią
protokóą policyjny, aby otrzymaą duplikat prawa jazdy/dowodu toąsamoąci bez ąadnych opąat.
Osoby powyąej 60 roku ąycia nie muszą przedstawiaą protokoąu policyjnego, aby otrzymaą
duplikat prawa jazdy/dowodu toąsamoąci bez ąadnych opąat.  

Osoby ubiegające się o odnowienie prawa jazdy lub dowodu
tożsamości
Jeąli nie ma potrzeby wprowadzenia ąadnych zmian, osoby odnawiające prawo jazdy lub dowód
toąsamoąci muszą przedstawią tylko aktualne prawo jazdy lub dowód toąsamoąci. W przypadku
braku takiego dokumentu lub jeąli istnieje potrzeba wprowadzenia zmian, naleąy przedstawią:
• Jeden dokument z grupy A.
• Po jednym dokumencie z grupy B, C lub D (dwa dokumenty z grupy D w przypadku wniosku

o zmianą adresu widniejącego na dokumencie). 



Kategorie prawa jazdy
Kategoria prawa jazdy zaleąy od caąkowitego ciąąaru brutto pojazdu (GVWR). Kierowcy ubiegającysią
o podstawowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów w stanie Illinois, otrzymują prawo jazdy
kategorii D. 
• Kategoria A — Wszelkie kombinacje pojazdów o caąkowitym ciąąarze (GCWR) wynoszącym

26.001 funtów lub wiącej, z tym ąe ciąąar cząąci holowanej przekracza 10.000 funtów.
Kategoria ta nie obejmuje motocykli ani motorowerów. (Generalnie wymagane jest
zawodowe prawo jazdy CDL) 

• Kategoria B — Wszelkie pojedyącze pojazdy silnikowe, o ciąąarze caąkowitymwynoszącym
26.001 funtów lub wiącej, lub pojazdy z przyczepami nie przekraczającymi ciąąaru 10.000
funtów. Kategoria ta nie obejmuje motocykli ani motorowerów. (Generalnie wymagane jest
zawodowe prawo jazdy CDL) 

• Kategoria C — Wszelkie pojazdy silnikowe, o ciąąarze caąkowitym wiąkszym nią 16.000
funtów, lecz mniejszym nią 26.001 funtów; pojazdy z przyczepami nie przekraczającymi
10.000 funtów lub przeznaczone do przewozu co najmniej 16 pasaąerów wraz z kierowcą,
albo do przewozu materiaąów niebezpiecznych wymagających specjalnego oznakowania.
Kategoria ta nie obejmuje motocykli ani motorowerów. 

• Kategoria D — Wszelkie pojazdy silnikowe o ciąąarze caąkowitym 16.000 funtów lub
mniejszym, za wyjątkiem pojazdów wymagających prawa jazdy kategorii A, B lub C albo
prawa jazdy na motocykl kategorii L lub M. 

• Kategoria L — Wszelkie motorowery o pojemnoąci silnika poniąej 150 cm3

• Kategoria M — Wszelkie motocykle bądą motorowery. 

Uwaga: Kierowcy z prawem jazdy kategorii D mogą prowadzic dzierżawione pojazdy o cieżarze
całkowitym poniżej 26.000 funtów, przewożąc do prywatnych celów mienie własne lub
najbliższej rodziny, na terenie stanu Illinois. Wymagane jest przeszkolenie przeprowadzone
przez wypożyczalnię, w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pojazdu dzierżawionego.

Niektóre rodzaje praw jazdy mogą byą wydawane w szczególnych okolicznoąciach:
• Warunkowe prawo jazdy — wydane w związku z doskonaleniem jazdy kierowcy, a które

przyznaje peąne uprawnienia do kierowania pojazdem, w okresie zawieszenia, kierowcom w
wieku powyąej 21. Takie prawo jazdy moąe byą wydane jedynie osobie zawieszonej za trzy
wykroczenia drogowe w okresie 12 miesiący i nie moąe byą wydawane na dąuąej nią trzy
miesiące. 

• Ograniczone lokalnie prawo jazdy — Wydawane jest kierowcom mieszkającym 
w miejscowoąciach poniąej 3.500 mieszkaąców i uąywającym pojazdu tylko w pewnych
miejscach na terenie tej miejscowoąci.
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Grupa A — podpis odreczny

Grupa B — Data urodzenia

Grupa C — Numer socjalny

Grupa D — Adres zamieszkania
( Wymagane dwa dokumenty ))

Nieakceptowane dokumenty
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Odnowienie prawa jazdy
Okoąo 90 dni przed upąywem terminu waąnoąci prawa jazdy, kierowca powinien otrzymaą
zawiadomienie z biura Sekretarza Stanu o koniecznoąci odnowienia dokumentu, wraz 
z informacją o niezbądnych dokumentach i testach. Prawo jazdy z dwu lub czteroletnim
okresem waąnoąci moąna odnowią najwczeąniej na rok przed upąywem terminu waąnoąci. Prawo
jazdy z rocznym terminem waąnoąci moąna odnowią najwczeąniej na szeąą miesiący przed
upąywem terminu waąnoąci. 

W przypadku nie zgąoszenia w biurze Sekretarza Stanu zmiany nazwiska lub adresu,
zawiadomienie o koniecznoąci odnowienia dokumentu moąe nie zostaą dorączone. Zgodnie z
przepisami stanowymi, o zmianie nazwiska lub adresu zamieszkania naleąy powiadomią biuro
Sekretarza Stanu w terminie 10 dni. Za odnowienie prawa jazdy przed terminem upływu
ważności odpowiada kierowca, niezależnie od tego, czy otrzymał wspomniane wyżej
pisemne zawiadomienie.

Prawo jazdy jest waąne przez cztery lata i traci waąnoąą w dniu urodzin kierowcy, z wyjątkiem
poniąszych przypadków:
• Kierowcy poniąej 21 lat — prawo jazdy traci waąnoąą trzy miesiące po 21 urodz inach. 
• Kierowcy w wieku 81-86 lat — prawo jazdy jest waąne przez dwa lata. 
• Kierowcy w wieku od 87 lat — wymagane coroczne odnawianie prawa jazdy.

Wiącej informacji na temat odnawiania zawodowego prawa jazdy (CDL) lub prawa jazdy
naMotocykl, moąna uzyskaą w broszurach Illinois Motorcycle Operator Manual (Podrącznik
motocyklisty w stanie Illinois), the Rules of the Road for Non CDL Vehicles (Przepisy drogowe dla
kierowców prowadzących pojazdy niewymagające zawodowego prawa jazdy (CDL) lub
Commercial Driver’s Licence Study Guide (Podrącznik dla kierowców zawodowych).

Odnowienie standardowe 
Aby odnowią prawo jazdy, naleąy:
• Przyjąą do placówki biura Sekretarza Stanu i okazaą zawiadomienie o koniecznoąci

odnowienia dokumentu. 
• Zdaą odpowiedni egzamin (egzaminy), jeąli jest to konieczne. 
• Uiącią odpowiednią opąatą i zrobią na miejscu zdjącie. 

Po uiszczeniu opąaty i pozytywnym przejąciu wymaganych testów, biuro Sekretarza Stanu
wystawi na miejscu nowy dokument prawa jazdy. Wiącej informacji na temat badania wzroku
oraz egzaminu pisemnego i praktycznego moąna znaleąą na stron ie 11.

Odnowienie w programie „Bezpieczny kierowca” 
Program „Bezpieczny kierowca” umoąliwia kierowcom bez uprzednich wykroczeą, odnowienie
prawa jazdy bez wychodzenia z domu i wymaga odwiedzenia biura Sekretarza Stanu jedynie
raz na osiem lat. Kierowcy uprawnieni do udziaąu w programie otrzymają pocztą instrukcje
dotyczące przeprowadzenia procesu odnowienia prawa jazdy przez Internet, telefon lub drogą
pocztową. Aby kwalifikowaą sią do odnowienia prawa jazdy w ramach programu „Bezpieczny
kierowca”, kierowca:



• musi mieą 22-74 lata, 
• nie moąe posiadaą zawodowego prawa jazdy (CDL) ani zezwolenia na prowadze nie

autobusów szkolnych, 
• nie moąe byą sprawcą naruszenia przepisów ruchu drogowego ukaranym przez sąd,

notowanym w protokoąach wypadkowych bądą podlegaą wymogowi kontrolnych badaą
lekarskich, 

• musi przejąą weryfikacją numeru Social Security w Internetowym Systemie (Social Security
Online Verification System). 

Bezpieczni kierowcy otrzymają nowe prawo jazdy za poąrednictwem poczty. Dodatkowe
informacje są dostąpne na stronie www.cyberdriveillinois.com. 

Kary za fałszowanie dokumentów tożsamości 
Za wymienione poniąej przestąpstwa grozi areszt i moąliwa kara pozbawienia wolnoąci do piąciu
lat oraz zawieszenie lub cofniącie uprawnieą do prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 12
miesiący: 
• Podpisanie wniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu toąsamoąci zawierającego niezgodne z

prawdą informacje. 
• Przedstawienie faąszywych dokumentów toąsamoąci w celu uzyskania prawa jazdy lub

dowodu toąsamoąci. 
• Posąugiwanie sią fikcyjnym lub bezprawnie zmodyfikowanym prawem jazdy/zez woleniem. 
• Przedstawienie cudzego prawa jazdy/dowodu toąsamoąci jako wąasnego. 
• Zezwolenie innej osobie na posąuąenie sią swoimi dokumentami toąsamoąci w celu ząoąenia

wniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu toąsamoąci.

Adnotacje na odwrocie prawa jazdy
Na odwrocie prawa jazdy moąna umieącią nastąpujące adnotacje: 
• Grupa krwi i czynnik RH. 
• Wskazanie, ąe kierowca ma przy sobie kartą informacyjną o stanie zdrowia. Naklejki moąna

otrzymaą w placówkach Sekretariatu Stanu, szpitalach, szkoąach, przychodniach lekarskich
lub stowarzyszeniach, które wydają medyczne karty z informacjami o stanie zdrowia. 

• Wskazanie, ąe kierowca ma przy sobie medyczną kartą z informacją o zapisie testamentowym
i/lub upowaąnienie innej osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Naklejki moąna
otrzymaą w kaądym biurze Sekretarza Stanu.

Zaświadczenie lekarskie
Osoby ubiegające sią o prawo jazdy muszą odpowiedzieą na pytania dotyczące ich stanu zdrowia
fizycznego i psychicznego, moąe to bowiem wpąynąą na ich zdolnoąą bezpiecznego prowadzenia
pojazdów. Wymagane jest takąe podanie informacji o zaąywanych lekach (dostąpnych na
receptą lub bez recepty), substancjach odurzających albo alkoholu, które mogą upoąledzaą
zdolnoąą prowadzenia pojazdów. W niektórych przypadkach naleąy dostarczyą zaąwiadczenie
lekarskie potwierdzające zdolnoąą bezpiecznego prowadzenia pojazdów silnikowych.
Zaąwiadczenie naleąy dostarczyą do biura Sekretarza Stanu w terminie 90 dni od wystawienia
przez lekarza. Formularze zaąwiadczenia są dostąpne w kaądej placów ce (Drivers Services) lub
na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com.
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W przypadku wystąpienia choroby, która moąe powodowaą utratą przytomnoąci lub utratą
zdolnoąci bezpiecznego prowadzenia pojazdów, kierowca ma obowiązek zawiadomią o tym
biuro Sekretarza Stanu w terminie 10 dni od otrzymania informa cji o takiej chorobie.
Nieprzekazanie takiej informacji w tym terminie, grozi uniewaąnieniem prawa jazdy i utratą
uprawnieą do prowadzenia pojazdów.

Programy związane z prawem jazdy, które
nie dotyczą prowadzenia pojazdów 

W ramach procesu wnioskowego biuro Sekretarza Stanu ma obowiązek zadaą osobom
ubiegającym sią o wydanie prawa jazdy/dowodu toąsamoąci pewne pytania, które nie wiąąą sią z
prowadzeniem pojazdów. Dotyczy to miądzy innymi nastąpujących kwestii:
• Rejestr dawców organów/tkanek – Osoby, które ukoączyąy 18 rok ąycia mogą zostaą

poproszone o umieszczenie swojego nazwiska w rejestrze. ąyczenia dotyczące przekazania
organów/tkanek bądą respektowane. Szczegóąowe informacje moąna znaleąą na stronie
internetowej www.LifeGoesOn.com lub uzyskaą pod numerem telefonu 1-800-210-2106. 

• Rejestracja wyborców – Kaąda osoba ubiegająca sią o wydanie prawa jazdy/dowodu
toąsamoąci zostanie zapytana, czy chce zarejestrowaą sią jako wyborca. Wniosek zostanie
przekazany do odpowiedniego Urządu ds. Wyborów. Nastąpnie lokalny Urząd ds. Wyborów
przeąle wnioskodawcy kartą rejestracji wyborcy. W przypadku rejestracji w terminie 30 dni
poprzedzających najbliąsze wybory, wnioskodawca nie bądzie mógą oddaą gąosu w tych
wyborach. Szczegóąowych informacji udzielają lokalne Urządy ds. Wyborów. 

• Komisja Poborowa – przepisy federalne wymagają, aby wszyscy mąączyąni w wieku 
18-25 lat zarejestrowali sią w Systemie Komisji Poborowej (Selective Service System).
Podpisanie wniosku o wydanie prawa jazdy/dowodu toąsamoąci przez kaądego mąączyzną
speąniającego to kryterium jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji w Systemie
Komisji Poborowej lub ą w przypadku osób niezarejestrowanych ą upowaąnieniem biura
Sekretarza Stanu do przekazania odpowiednich danych do Systemu Komisji Poborowej 
w celu rejestracji. 



Opłaty za prawo jazdy/stanowy dowód tożsamości
Prawo jazdy/zezwolenie
Zezwolenie na nauką jazdy ............................................................................................20 USD
Prawo jazdydla osób w wieku 18-20 lat ..........................................................................5 USD 
Prawo jazdydla osób w wieku 21- 68 lat ......................................................................30 USD 
Prawo jazdydla osób w wieku 69- 80 lat ........................................................................5 USD 
Prawo jazdydla osób w wieku 81-86 lat ..........................................................................2 USD 
Prawo jazdy dla osób powyąej 87 ąycia. roku ąycia ....................................................bezpąatnie
Dodanie nowej kategorii, nie przy odnawianiu (nie dotyczy CDL) ..................................5 USD
Zezwolenie na prowadzenie autobusów szkolnych ........................................................4 USD
Uwaga: Poza podstawowa opłatą za wydanie prawa jazdy wnioskodawca musi uiścić
dodatkową opłatę w wysokości 5 USD za dodanie/odnowienie kategorii M lub L 

Stanowy dowód tożsamości
Stanowy dowód toąsamoąci dla osób w wieku poniąej 18 lat ........................................10 USD 
Stanowy dowód toąsamoąci dla osób w wieku 18-64 lata ..............................................20 USD 
Stanowy dowód toąsamoąci dla osób w wieku od 65 lat i osób niepeąnosprawnych ................bezpąatnie 

Duplikat/korekta prawa jazdy/zezwolenia
Duplikat/korektaprawa jazdy/zezwolenia..........................................................................5 USD
Duplikat prawa jazdy/zezwolenia dla osób poniąej 60 lat (kradzieą dokumentu, wymagany
protokóą policyjny) ......................................................................................................bezpąatnie
Duplikat prawa jazdy/zezwolenia dla osób od 60 lat (zagubienie/kradzieą dokumentu) ............bezpąatnie 

Duplikat/korekta stanowego dowodu tożsamości
Duplikat stanowego dowodu toąsamoąci dla osób w wieku poniąej 18 lat ......................10 USD 
Duplikat stanowego dowodu toąsamoąci dla osób w wieku 18-64 lata ..........................20 USD 
Duplikat stanowego dowodu toąsamoąci (kradzieą dokumentu, wymagany protokóą policyjny)
....................................................................................................................................bezpąatnie 
Duplikat stanowego dowodu toąsamoąci dla osób w wieku od 60 lat (zagubienie/kradzieą
dokumentu) ................................................................................................................bezpąatnie 
Korekta stanowego dowodu toąsamoąci dla osób w wieku poniąej 18 lat ........................5 USD
Korekta stanowego dowodu toąsamoąci dla osób w wieku 18-64 lata............................10 USD 
Korekta stanowego dowodu toąsamoąci dla osób od 65 lat........................................bezpąatnie 

Aktywni członkowie sił zbrojnych (wąączając maąąonkonki/ów i dzieci zamieszkaąe 
z rodzicami)
Duplikat prawa jazdy/zezwolenia/stanowego ............................................................bezpąatnie

Opłaty podlegają ustawowym zmianom. Aktualną wysokość opłat
można sprawdzić na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com
Informacje na temat opłat obowiązujących w przypadku zawodowego
prawa jazdy można znaleźć w broszurze Commercial Driver’s License
Study Guide (Podręcznik dla kierowców zawodowych).
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Rozdział 2: Egzaminy na prawo
jazdy 

Osoby ubiegające sią o prawo jazdy moąe obowiązywaą wymóg przejącia badania wzroku oraz
egzaminu pisemnego i praktycznego. Badanie wzroku i egzaminy pisemne są wymagane przy
wydaniu lub odnawianiu wszystkich zezwoleą. Aplikant musi uiącic odpowiednią oplate/ patrz str
10. Do kaądego z tych egzaminów moąna podejąą trzy razy w ciągu roku od uiszczenia opąaty za
ząoąenie wniosku. 

Badanie wzroku
Wszyscy wnioskodawcy muszą przejąą badanie wzroku lub przedstawią zaąwiadczenie
okulistyczne wystawione przez licencjonowanego optyka, lekarza okulistą lub lekarza innej
specjalnoąci w terminie szeąciu miesiący poprzedzających wizytą w biurze Sekretarza Stanu.
Odpowiedni formularz jest dostąpny w lokalnych placówkach, lub na stronie internetowej
www.cyberdriveillinois.com. Obowiązują nastąpujące wymogi w zakresie ostroąci wzroku:
• Minimalna ostroąą wzroku 20/40 w soczewkach korekcyjnych lub bez. Kierowcy posiadający

ostroąą wzroku pomiądzy 20/41 a 20/70 mogą prowadzią pojazdy wyąącznie przy ąwietle
dziennym.

• Wzrok peryferyjny (zdolnoąą widzenia na boki) o minimalnym zakresie 140 stopni w soczewkach
korekcyjnych lub bez.

• W przypadku osób noszących okulary lub szkąa kontaktowe odpowiednie ograniczenie
zostanie odnotowane na prawie jazdy. Osoby te mają obowiązek zawsze prowadzią pojazdy
w okularach lub szkąach kontaktowych.

• Osoby noszące soczewki teleskopowe muszą speąnią specjalne wymagania i przejąą
dodatkowe badanie, aby otrzymaą prawo jazdy.

Egzamin pisemny
Na egzaminie podstawowym wymagana jest umiejątnoąą:
• Rozpoznawania znaków drogowych na podstawie ksztaątu, koloru lub symbolu.
• Rozpoznawania sygnaąów oraz znaków poziomych (na jezdni).
• Odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania typu prawda/faąsz dotyczące

przepisów ruchu drogowego, bezpieczeąstwa, zapobiegania wypadkom oraz wyposaąenia
pojazdu. 

W przypadku praw jazdy na motocykle, pojazdy ciąąarowe i autobusy obowiązują inne wymogi
egzaminacyjne. Prosimy o zapoznanie sią z odpowiednim podrącznikiem.

Egzamin praktyczny
Kaądy nowy kierowca moąe byą zobowiązany do zdania egzaminu praktycznego. Ponadto
wszyscy kierowcy muszą przystąpią do egzaminu pisemnego co osiem lat, z wyjątkiem tych
kierowców, którzy nie byli karani za wykroczenia drogowe. Nowi kierowcy od 75. Roku ąycia
oraz wszyscy kierowcy odnawiający prawo jazdy po ukoączeniu 75 roku ąycia muszą zdaą
egzamin praktyczny. 



Jeąeli w kartotece kierowcy odnotowano udziaą w wypadku lub inne naruszenie przepisów
drogowych, kierowca moąe byą zobowiązany do przystąpienia do egzaminu pisemnegoi/lub
egzaminu praktycznego. Nowi kierowcy od 18. roku ąycia mogą zapisaą sią na zającia 
w community college lub prywatnym oąrodku szkolenia kierowców dla dorosąych.
Szczegóąowych informacji udzielają organizatorzy kursów.

Aby zdaą egzamin praktyczny, zdający musi udostąpnią pojazd, który:
• Jest zarejestrowany i wyposaąony odpowiednio do danej kategorii prawa jazdy.
• Speąnia normy Sekretarza Stanu dotyczące stanu pojazdów.
• Posiada odpowiednie ubezpieczenie. Przed przystąpieniem do egzaminu naleąy przedstawią

dowód ubezpieczenia.
• Ma waąne tablice rejestracyjne stanu Illinois (przednia i tylna) oraz waąną naklejką

rejestracyjną. Jeąli pojazd jest zarejestrowany poza stanem Illinois, musi speąniaą wymogi
rejestracyjne danego stanu.

• Pojazd musi zostaą doprowadzony do wydziaąu komunikacji przez kierowcą posiadającego
waąne prawo jazdy/zezwolenie.

Podczas egzaminu zdającemu moąe towarzyszyą wyąącznie egzaminator. W samochodzie nie
mogą przebywaą dzieci ani zwierząta domowe. Na czas trwania egzaminu praktycznego nie
wolno takąe pozostawiaą w placówce dzieci ani zwierząt pozbawionych opieki. Zabierając ze
sobą dzieci lub zwierząta, naleąy zapewnią im opieką na czas egzaminu. 

W czasie egzaminu praktycznego kierowca i egzaminator muszą mieą zapiąte pasy
bezpieczeąstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Egzamin nie zostanie zaliczony, jeąli
zdający naruszy jaki kolwiek przepis ruchu drogowego lub dopuąci sią jakiego kolwiek
niebezpiecznego dziaąania podczas egzaminu.

Ocenie podlega umiejątnoąą w wykonania kilku zadaą i manewrów, w tym miądzy innymi:
• Uruchamianie pojazdu, ze sprawdzeniem elementów sterowania pojazdem, takich jak

hamulec rączny i lusterka. Przed uruchomieniem pojazdu naleąy wyregulowaą siedzenie,
pasy bezpieczeąstwa, lusterka i inne elementy wyposaąenia. Wszystkie wymagane elementy
wyposaąenia wymienione w rozdziale 12 muszą dziaąaą prawidąowo.

• Wolne cofanie pojazdu, prosto i pąynnie, na dystansie okoąo 50 stóp. Podczas cofania naleąy
obrócią gąową w prawo i patrzeą do tyąu.

• Zawracanie z wykorzystaniem bocznej uliczki po lewej stronie. Przed wykonaniem skrątu 
w boczną uliczką naleąy wąączyą lewy kierunkowskaz. Wycofaą samochód z uliczki, pozostając
na swojej poąowie jezdni.

• Parkowanie pod górką na poboczu (Patrz strony 29-30). 
• Ruszanie pod górką z trybu parkowania (Patrz strony 29-30). 
• Parkowanie z górki na poboczu (Patrz strony 29-30). 
• Ruszanie z górki z trybu parkowania (Patrz strony 29-30). 
• Kierowanie pojazdem z uwzglądnieniem wszystkich znaków drogowych, urządzeą kontrolnych,

oąwietletnia, pierwszeąstwa przejazdu, oznakowanaia nawierzchni i wąaąciwego korzystania 
z kierunkowskazów. 
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Ściąganie i korupcja
Zdający, który zachowywaą sią podczas egzaminu w podejrzany sposób (np. miaą w zasiągu
wzroku otwartą ksiąąką lub sprawdzaą telefon komórkowy bądą inne urządzenie bezprzewodowe
itp.), ale nie zostaą przyąapany na ąciąganiu, otrzyma ostrzeąenie. Jeąli po otrzymaniu ostrzeąenia
zdający zostanie przyąapany na ąciąganiu podczas którejkolwiek cząąci egzaminu pisemnego,
dana cząąą egza- minu nie zostanie zaliczona, a podejącie do egzaminu poprawkowego bądzie
moąliwe dopiero po upąywie 30 dni.

Podawanie sią za inną osobą podczas którejkolwiek cząąci egzaminu na prawo jazdy jest
przestąpstwem podlegającym karze grzywny i obowiązkowej karze co najmniej 7 dni
pozbawienia wolnoąci.

Biura Sekretariatu Stanu moąe ponadto, odmówią wydania prawa jazdy i/lub zezwolenia na
nauką jazdy przez okres 120 dni osobie, która dziaąając z zamiarem wywarcia wpąywu na
jakąkolwiek cząąą procesu wydania prawa jazdy bądą zezwolenia na nauką jazdy, próbowaąa
przekupią lub w inny sposób wpąynąą na pra- cownika biura Sekretarza Stanu, wąaąciciela
komercyjnego oąrodka szkolenia kierowców dziaąającego na licencji wydanej przez Sekretariat
Stanu albo inną osobą upowaąnioną do prowadzenia szkoleą dla kierowców lub jakiejkolwiek
cząąci egzaminu na prawo jazdy.

Usługi specjalne
Biuro Sekretarza Stanu ąwiadczy nastąpujące usąugi specjalne dla osób starszych, osób
niepeąnosprawnych i weteranów: 
• Bezpąatne kursy powtórkowe dotyczące przepisów ruchu drogowego.
• Tablice rejestracyjne i identyfikatory parkingowe dla osób niepeąnosprawnych.
• Niąsze opąaty za odnowienie tablic rejestracyjnych dla osób od 65. roku ąycia oraz osób

niepeąnosprawnych speąniających kryteria dochodowe programu Circuit Breaker.
Szczegóąowych informacji udziela Departament Stanu Illinois ds. Osób Starszych (Illinois
Department on Aging).

• Usąugi tąumacza jązyka migowego dla osób niesąyszących lub niedosąyszących podczas
uzyskiwania bądą odnawiania prawa jazdy. Prosimy o uprzednie zgąoszenie zapotrzebowania
na usąugi tąumacza jązyka migowego pod numerem 217-557-0044 lub 888-261-5238 
(TTY, NexTalk).

• Posiadacze prawa jazdy/dowodu toąsamoąci wydanego w stanie Illinois mogą zarejestrowaą
sią w bazie danych kontaktowych w nagąych wypadkach. W tej bazie danych moąna zamieącią
dane kontaktowe osoby, którą przedstawiciele sąuąb porządku publicznego lub sąuąb
ratunkowych powinni powiadomią w razie wypadku lub innego nagąego zdarzenia. Moąna
takąe podaą informacje dotyczące specjalnych potrzeb lub niepeąnosprawnoąci. Szczegóąowe
informacje moąna znaleąą na stronie www.cyberdriveillinois.com, lub na okąadce tej publikacji.



Rozdział 3: Kierowcy poniżej 21
roku życia

W stanie Illinois wiąkszoąą osób poniąej 18 roku ąycia uczy sią prowadzią samochód w szkoąach ąrednich
lub w komercyjnych oąrodkach szkolenia kierowców licencjonowanych przez biuro Sekretarza Stanu.
Zatwierdzony kurs nauki jazdy powinien obejmowaą co najmniej 30 godzin wykąadów i 6 godzin
szkolenia za kierownicą standardowego pojazdu osobowego. 

Informacje dotyczące wiąkszych pojazdów lub motocykli moąna znaleąą w broszurach Rules of the Road
for Non CDL Vehicles (Przepisy drogowe dla kierowców prowadzących pojazdy niewymagające
zawodowego prawa jazdy (CDL)), Commercial Driver’s License Study Guide (Podrącznik dla
kierowców zawodowych), lub Illinois Motorcycle Operator Manual (Przepisy drogowe dla
motocyklistów) dostąpnych w kaądej placówce Sekretariatu Stan, bądą na stronie internetowej
www.cyberdriveillinois.com.

Uzyskanie zezwolenia na naukę jazdy
Osoby w wieku 15-17 lat mogą otrzymaą zezwolenie na nauką jazdy po zapisaniu sią do licencjonowanego
oąrodka nauki jazdy lub pod warunkiem, ąe w terminie najbliąszych 30 dni rozpoczną nauką w
licencjonowanym oąrodku nauki jazdy. Zezwolenie na nauką jazdy jest waąne przez 
24 miesiące. Osoba powyąej 16 roku ąycia musi posiadaą takie zezwolenie przez co najmniej dziewiąą
miesiący przed otrzymaniem prawa jazdy. Osoby w wieku powyąej 17 lat i 3 miesiący mogą ubiegaą sią o
zezwolenie na nauką jazdy bez koniecznoąci zapisania sią na kurs nauki jazdy. Przy ubieganiu sią o
zezwolenie na nauką jazdy naleąy poddaą sią badaniu wzroku i zdaą egzamin pisemny na daną kategorią
prawa jazdy. 

Zezwolenie na nauką jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów podczas zająą prak- tycznych 
w ramach kursu nauki jazdy, w obecnoąci instruktora siedzącego obok kierowcy. Zezwolenie uprawnia
takąe do prowadzenia pojazdów w obecnoąci rodzi- ca, opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej osoby
dorosąej powyąej 21 roku ąycia, pod warunkiem ąe taka osoba towarzysząca posiada prawo jazdy na
dany typ pojazdu i co najmniej rok doąwiadczenia. Po ukoączeniu kursu nauki jazdy z wynikiem
pozytywnym dozwolone jest dalsze korzystanie z zezwolenia na nauką jazdy pod nadzorem
odpowiedzialnej osoby dorosąej, jak to opisano powyąej.

Przepisy stanu Illinois wymagają, aby osoby poniąej 16 roku ąycia ubiegające sią o prawo jazdy przesząy
co najmniej 50 godzin szkolenia praktycznego, w tym 10 godzin w porze nocnej. Formularz uąatwiający
ąledzenie liczby wyjeądąonych godzin jest dostąpny na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com
oraz w Przewodniku dla rodziców i nastoletnich kierowców (Parent- Teen Driving Guide).

Nauka jazdy i program egzaminacyjne w
szkole

Uczniowie szkóą ąrednich ( High School), którzy ukoączą licencjonowany kurs nauki jazdy
obejmujący zającia teoretyczne i praktyczne, uzyskując ąączną oceną A lub B, mogą przy ubieganiu
sią o wydanie prawa jazdy zostaą zwolnieni z egzaminu prak- tycznego w placówce Sekretarza
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Stanu. Zachącamy kuratoria oąwiaty do udziaąu w tym dobrowolnym programie poprzez kontakt
z biurem Sekretarza Stanu. Szczegóąowe informacje dotyczące wymogów tego programu
moąna znaleąą na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Po ukoączeniu przez ucznia kursu nauki jazdy w miejscowej szkole ąredniej, biuro Sekretarza
Stanu otrzyma stosowną informacją i zamieąci adnotacją w kartotece danego kierowcy. Po
zdaniu egzaminu praktycznego uczeą moąe otrzymaą zaąwiadczenie o zdaniu szkolnego
egzaminu na prawo jazdy, które musi zostaą pod- pisane przez instruktora nauki jazdy oraz
rodzica/opiekuna prawnego. Zaąwiadczenie to, które traci waąnoąą równoczeąnie 
z pozwoleniem na nauką jazdy, naleąy przedstawią w placówce Sekretarza Stanu, przy
skąadaniu wniosku o wydanie prawa jazdy.

W przypadku uczniów poniąej 18 roku ąycia, którzy nie ukoączą szkoąy ąredniej, nie ma moąliwoąci
dodania adnotacji o ukoączeniu kursu nauki jazdy w kartotece kierowcy, chyba ąe:
• Instruktor potwierdzią pisemnie udziaą ucznia w programie GED lub alternatywnym programie.
• Uczeą posiada GED.
• Przed odejąciem ze szkoąy uczeą otrzymaą pozytywne oceny z co najmniej oąmiu przedmiotów

w ostatnich dwóch semestrach.
• Uczeą uzyskaą pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekuna prawnego oraz regionalnego

kuratora oąwiaty.

Lokalny kurator lub dyrektor szkoąy ma prawo uchylią te warunki, jeąeli wymaga tego dobro
ucznia. Zaliczenie kursu na prawo jazdy moąna sprawdzią, wchodząc na stroną internetową
Kuratorium Oąwiaty Stanu Illinois (Illinois State Board of Education) pod adresem
www.isbe.state.il.us/students. 

Program stopniowanych uprawnień do
prowadzenia pojazdów (GDL)

Program stopniowanych uprawnieą do prowadzenia pojazdów (Illinois Graduated Licensing-
GDL) polega na stopniowym zdobywaniu peąnych uprawnieą przez osoby w wieku 15-20 lat.
Program obejmuje trzy kolejne etapy, począwszy od 15 roku ąycia, gdy mąody kierowca
uzyskuje zezwolenie na nauką jazdy. Mąodzi kierowcy muszą zdobyą prawo do przejącia do
kolejnego etapu w oparciu o swoje zachowanie za kierownicą. Kaądy etap procesu GDL
obejmuje okreąlone wytyczne dla nastolet- nich kierowców pojazdów silnikowych. 

Etap zezwolenia na naukę jazdy - kierowcy w wieku 15 lat
• Obowiązuje zakaz jazdy w godzinach nocnych ą niedz.-czw. od 22.00ą6.00 oraz piąt.-sob. od

23.00ą6.00 (lokalnie obowiązywaą mogą inne ograniczenia).
• Kierowca musi posiadaą zezwolenie na nauką jazdy przez co najmniej dziewiąą miesiący.
• Kierowca ma obowiązek odbyą co najmniej 50 godzin ąwiczeą praktycznych, w tym 10 godzin

jazdy nocnej pod nadzorem rodzica lub innej osoby dorosąej, która ukoączyąa 21 rok ąycia i
posiada waąne prawo jazdy.

• W ciągu dziewiąciu miesiący trwania tego etapu kierowca nie moąe zostaą skazany za ąadne
naruszenie przepisów kodeksu drogowego.



• Liczba pasaąerów jest ograniczona do jednej osoby na przednim siedzeniu oraz do takiej
liczby osób na tylnym siedzeniu, jaka odpowiada liczbie zamontowanych tam pasów
bezpieczeąstwa.

• Wszyscy pasaąerowie poniąej 19 roku ąycia muszą mieą zapiąte pasy bezpieczeąstwa.
• Kierowcy poniąej 19 roku ąycia nie mogą korzystaą podczas jazdy z telefonów-

bezprzewodowych/komórkowych, z wyjątkiem koniecznoąci skontaktowania sią 
z przedstawicielami sąuąb porządku publicznego, sąuąby zdrowia lub sąuąb ratunkowych.

• Wysyąanie wiadomoąci tekstowych podczas jazdy jest zabronione.

Etap wstępny − kierowcy w wieku 16-17 lat
• Obowiązuje zakaz jazdy w godzinach nocnych ą niedz.ączw. od 22.00ą6.00 oraz piąt.ąsob. od

23.00ą6.00 (lokalnie obowiązywaą mogą inne ograniczenia).
• Aby przejąą do etapu peąnych uprawnieą, kierowca nie moąe zostaą skazany za naruszenie

przepisów ruchu drogowego przez szeąą miesiący poprzedzających ukoączenie 18 roku ąycia.
Skazanie za naruszenie przepisów ruchu drogowego na etapie posiadania cząąciowych
uprawnieą moąe spowodowaą przedąuąenie ograniczeą na okres po ukoączeniu 18.roku ąycia.

• Wszyscy pasaąerowie muszą mieą zapiąte pasy bezpieczeąstwa.
• Przez pierwszych 12 miesiący posiadania uprawnieą lub do ukoączenia 18 roku ąycia 

(w zaleąnoąci, co nastąpi wczeąniej) liczba pasaąerów jest ograniczona do jednej osoby poniąej
20 roku ąycia, chyba ąe pasaąerem (lub pasaąerami) jest rodzeąstwo, rodzeąstwo przyrodnie,
dziecko lub pasierb kierowcy. Po tym okresie liczba pasaąerów jest ograniczona do jednej
osoby na przednim siedzeniu, oraz do takiej liczby osób na tylnym siedzeniu, jaka
odpowiada liczbie zamontowanych tam pasów bezpieczeąstwa.

• Kierowcy poniąej 19 roku ąycia nie mogą korzystaą podczas jazdy z telefonów
bezprzewodowych/komórkowych, z wyjątkiem koniecznoąci skontaktowania sią 
z przedstawicielami sąuąb porządku publicznego, sąuąby zdrowia lub sąuąb ratunkowych.

• Wysyąanie wiadomoąci tekstowych podczas jazdy jest zabronione.

Etap pełnych uprawnień − kierowcy w wieku 18-20 lat
• Brak ograniczeą wiekowych z wyjątkiem przypadków, gdy kierowca nie przeszedą z etapu

cząąciowych uprawnieą do etapu peąnych uprawnieą.
• Kierowcy poniąej 19 roku ąycia nie mogą korzystaą podczas jazdy z telefonów

bezprzewodowych/komórkowych, z wyjątkiem koniecznoąci skontaktowania sią 
z przedstawicielami sąuąb porządku publicznego, sąuąby zdrowia lub sąuąb ratunkowych.

• Wysyąanie wiadomoąci tekstowych podczas jazdy jest zabronione.

Szczegóąowe informacje na temat programu GDL moąna znaleąą w broszurze IllinoisGraduated
Driver Licensing Program (Program stopniowanych uprawnieą do prowadzenia pojazdów)
dostąpnej na stronie www.cyberdriveillinois.com. Broszury są takąe dostąpne w lokalnych
placówkach Sekretariatu Stanu, oąrodkach szkolenia kierowców dziaąających przy szkoąach
ąrednich, oraz w komercyjnych oąrodkach szkolenia kierowców.
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Odpowiedzialność rodzicielska
• Zgoda rodziców — Kierowcy w wieku 16-17 lat muszą uzyskaą pisemną zgodą

rodzica/opiekuna prawnego na otrzymanie prawa jazdy. Rodzic/opiekun prawny, który udzielią
zgody, moąe w dowolnym momencie i z dowolnego powodu wycofaą zgodą na posiadanie
prawa jazdy przez osobą niepeąnoletnią do czasu ukoączenia przez tą osobą 18 roku ąycia. Zgodą
moąna wycofaą, kontaktując sią z biurem Sekretarza Stanu. Uprawnienia do prowadzenia
pojazdów nie zostaną przywrócone do czasu ponownego wyraąenia zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego, który wycofaą zgodą lub ukoączenia przez kierowcą 18 roku ąycia,
w zaleąnoąci od tego, co nastąpi wczeąniej. Nastoletni kierowca musi ponownie ząoąyą wniosek
o wydanie prawa jazdy, przystąpią do wszystkich odpowiednich egzaminów i uiącią odpowiednie
opąaty.

• Przewodnik dla rodziców i nastoletnich kierowców — We
wspóąpracy z Departa- mentem Transportu Stanu Illinois, Stowarzyszeniem ds. Licealnej 
i Studenckiej Edukacji Kierowców oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli i Rodziców Stanu
Illinois biuro Sekretarza Stanu opracowaąo przewodnik dla rodziców i nastoletnich
kierowców (Parent-Teen Driving Guide), mający wspomóc rodziców w przekazaniu
nastoletnim kierowcom umiejątnoąci niezbądnych do samodzielnego prowadzenia pojazdów.
Przewodnik ten jest dostąpny na stronie www.cyberdriveillinois.com. 

• Kontrakt pomiędzy rodzicem a nastoletnim kierowcą — Biuro
Sekretarza Stanu opracowaąo dobrowolny kontrakt pomiądzy rodzicem a nastoletnim kierowcą,
który ustala parametry i granice porozumienia pomiądzy rodzicami a nastoletnimi kierowcami,
umoąliwiające mąodym kierowcom opanowanie nawyków i umiejątnoąci zapewniających
bezpieczną jazdą. Kontrakt ten moąna znaleąą w Przewodniku dla rodziców i nastoletnich
kierowców (Parent Teen Driving Guide) bądą na stronie www.cyberdriveillinois.com. 

• Dostęp rodziców do kartoteki nastoletniego kierowcy — Rodzic/
opiekun prawny osoby poniąej 18 roku ąycia posiadającej zezwolenie na nauką jazdy lub stop-
niowane uprawnienia do prowadzenia pojazdów (GDL) moąe uzyskaą bezpąatny dostąp do
kartoteki nieletniego kierowcy na stronie www.cyberdriveillinois.com, korzystając z kodu PIN
przekazanego przez biuro Sekretarza Stanu. 

Składanie podania o prawo jazdy
Prawa jazdy dla kierowców poniąej 21 roku ąycia mają wyraąny pionowy nadruk. Aby uzyskaą
prawo jazdy przed osiągniąciem 18 roku ąycia, naleąy przedstawią w placówce Sekretariatu
Stanu nastąpujące dokumenty:
• zezwolenie na nauką jazdy,
• akceptowane dokumenty toąsamoąci (patrz strona 6),
• deklaracja/zgoda na prowadzenie pojazdów przez osobą niepeąnoletnią (jeąli dotyczy),
• zaąwiadczenie o zdaniu szkolnego egzaminu na prawo jazdy (jeąli dotyczy),
• podpisany formularz poąwiadczający realizacją 50 godzin ąwiczeą praktycznych.

Przed wydaniem prawa jazdy Sekretariat Stanu musi otrzymaą informacją o ukoączeniu przez
daną osobą kursu nauki jazdy, a w kartotece kierowcy musi pojawią sią odpowiednia adnotacja.
Uczniowie, których urodziny przypadają w okreąlonych dniach, muszą zdaą egzamin praktyczny
przeprowadzany w placówce Sekretariatu Stanu, nawet jeąli zdali egzamin z jazdy
przeprowadzony przez ich instruktora. W przypadku uzyskania prawa jazdy przed upąyniąciem
terminu waąnoąci zezwolenia na nauką jazdy, dodatkowa opąata przy skąadaniu wniosku o
wydanie prawa jazdy nie bądzie konieczna. 



Kierowcy poniąej 18 roku ąycia nie mogą prowadzią pojazdów przewoąących mienie w celach
zarobkowych (np. dostawcy towarów, pojazdy osobowe przewoąące maksymalnie 10 osób).
Informacje na temat przepisów prawa pracy moąna znaleąą na stronie 96.

Powiązane przepisy
• Nadzór sądowy za naruszenie przepisów ruchu drogowego

— kierowcą poniąej 21 roku ąycia obowiązuje limit jednego nadzoru sądowego (Court
Supervision) za powaąne wykroczenia drogowe. Aby otrzymaą nadzór sądowy za naruszenie
przepisów ruchu drogowego, kierowca poniąej 21 roku ąycia, musi wziąą udziaą w kursie
bezpiecznej jazdy. Kierowca poniąej 18 roku zycia, musi stawią sią w sądzie 
z rodzicem/opiekunem prawnym, oraz wziąą udziaą w kursie bezpiecznej jazdy. W przypadku
otrzymania nadzoru sądowego, za pewne naduąycia alkoholowe, kierowca poniąej 18 roku
zycia, utraci mozliwoąą stopniowanego prawa jazdy na 9 miesiecy.

• Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów za naruszenie
przepisów ruchu dro- gowego — prawo jazdy kierowcy poniąej 21 roku ąycia
skazanego za dwa lub wiącej naruszenia przepisów ruchu drogowego w okresie 24 miesiący,
zostanie zawieszone na co najmniej 30 dni. Dąugoąą okresu zawieszenia zaleąy od powagi
popeąnionych wykroczeą drogowych. Kierowca moąe byą zobowiązany do ukoączenia kursu
korekcyjnego w celu ponownego uzyskania uprawnieą do prowadzenia pojazdów. Kierowcy,
którego prawo jazdy zostaąo zawieszone, moąe (choą nie zawsze) przysąugiwaą zezwolenie
na ograniczone prowadzenie pojazdów w okresie zawieszenia prawa jazdy.

• Zawieszenie prawa jazdy za spożywanie alkoholu — prawo jazdy
osoby poniąej 21. roku ąycia, która otrzyma nadzór sądowy za posiadanie, spoąywanie, zakup
lub odbiór alkoholu, zostanie zawieszone na trzy miesiące. Skazanie bądzie skutkowaą co
najmniej szeąciomiesiącznym zawieszeniem uprawnieą do prowadzenia pojazdów.

• Wypadek, który spowodował obrażenia lub zgon — osoba poniąej
18 roku ąycia oskarąona o wykroczenie związane z wypadkiem, w którym pasaąer odniósą
powaąne obraąenia lub poniósą ąmierą, moąe nie otrzymaą prawa jazdy lub otrzymaą odmową
jego przedąuąenia. Wypadek nie musi byą związany ze spoąyciem alkoholu
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Rozdział 3: Pytania kontrolne
1. Nastoletni kierowca posiadający cząąciowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów moąe

przez pierwszych 12 miesiący przewozią tylko dwóch pasaąerów poniąej 20. roku ąycia.
o Prawda o Faąsz 

2. Aby otrzymaą nadzór sądowy za naruszenie przepisów ruchu drogowego, osoba
niepeąnoletnia musi stawią sią w sądzie z rodzicem/opiekunem prawnym, a takąe wziąą
udziaą w kursie bezpiecznej jazdy. 
o Prawda o Faąsz 

3. Rodzic lub opiekun prawny moąe zaąądaą uniewaąnienia prawa jazdy osoby nieletniej w
dowolnym momencie przed ukoączeniem przez tą osobą 18. roku. 
o Prawda o Faąsz 
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Rozdział 4: Przepisy ruchu
drogowego

Celem przepisów ruchu drogowego jest ochrona wszystkich uąytkowników naszych ulic 
i dróg. Naleąy pamiątaą, ąe wszyscy mają obowiązek stosowaą sią do poleceą funkcjonariuszy
policji, straąy poąarnej, personelu zarządu autostrad oraz umundurowanych straąników
przyszkolnych przejąą dla pieszych, kierujących ruchem drogowym lub wykonujących obowiązki
sąuąbowe.

Nowe przepisy
• W specjalną tablicą wyróąniające pojazdy o ograniczonej prądkoąci nie muszą byą wyposaąone

obiekty inne nią pojazdy ciągniąte przez zwierząta, ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze i pewne
specjalne urządzenia mobilne.

• Urząd Sekretarza Stanu moąe przyjąą przepisy w celu ustalenia ograniczeą informacyjnych,
które mogą byą umieszczane na prawie jazdy nakąadając szczególne ograniczenia na
posiadacza prawa jazdy.

• Pojazd uąywany przez osobą z zawieszonym lub cofniątym prawem jazdy podlega przejąciu
i konfiskacie, jeąeli uprawnienia kierowcy zostaąy odwoąane lub zawieszone na skutek
wykroczeą popeąnionych w innym stanie.

• Zabronione jest uąywanie telefonów bezprzewodowych/komórkowych w promieniu 500
stóp od miejsca zagroąenia, z zastrzeąeniem wyjątkowych sytuacji. 

• Osobie kierującej komercyjnym pojazdem silnikowym zabrania sią uąywania telefonu
trzymanego w dąoni oraz wysyąania wiadomoąci SMS podczas jazdy.

• Zakaz uąywania telefonów bezprzewodowych/komórkowych w strefie robót drogowych lub
konserwacyjnych obejmuje obszar oznakowany w sposób informujący kierowców 
o zbliąaniu sią do strefy robót drogowych i konserwacyjnych.

• Motocyklista moąe przejechaą, po ustąpieniu pierwszeąstwa pojazdom nadjeądąającym 
z przeciwka, na czerwonym ąwietle, które nie zmieniąo koloru na zielony po odczekaniu co
najmniej 120 sekund. 

• Kierowca biorący udziaą w wypadku samochodowym powodującym jedynie uszkodzenia
pojazdu moąe jak najszybciej przestawią pojazd w najbliąsze bezpieczne miejsce, które nie
utrudnia ruchu drogowego, aby nastąpnie dokonaą naprawy lub uzyskaą pomoc. 

• Urząd Sekretarza Stanu moąe zawiesią prawo jazdy osoby, wobec której sąd orzeką
zaangaąowanie w naduąycie prawa do odwiedzin dziecka. 

Przepisy dotyczący pasów bezpieczeństwa
Przepisy stanu Illinois wymagają, aby kierowcy jak i pasaąerowie powyąej 8 roku ąycia siedzący
na przednim i tylnim siedzeniu mieli zapiąte pasy bezpieczeąstwa, nawet jeąli pojazd jest
wyposaąony w poduszki powietrzne. Pasaąerowie poniąej 8 roku ąycia muszą byą przewoąeni w
odpowiednim foteliku, speąniającym wymogi okreąlone w Ustawie o ochronie dzieci
przewoąonych w samochodzie (Child Passenger Protection Act) (patrz strona 20). 
W pojazdach ciąąarowych posiadających jedynie przednie siedzenia wyposaąone w pasy
bezpieczeąstwa dzieci poniąej 8 roku ąycia muszą byą przewoąone w odpowiednim foteliku. 

Jeąli pasaąer jest niepeąnosprawny lub chory, co uniemoąliwia mu samodzielne zapiącie pasów
bezpieczeąstwa, kierowca ma obowiązek zapiąą i wyregulowaą pasy bezpieczeąstwa takiego
pasaąera. 



Kierowca ma obowiązek zadbaą, aby WSZYSCY pasaąerowie przestrzegali przepisów dotyczących
pasów bezpieczeąstwa orazUstawy o ochronie dzieci przewoąonych w samochodzie. Za
nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara grzywny oraz koszty sądowe.

Regulacja pasów bezpieczeństwa 
Pas biodrowy powinien znajdowaą sią na wysokoąci koąci biodrowych. Nie naleąy go nigdy
przekąadaą na wysokoąą ąoąądka ani miąkkich cząąci podbrzusza. Pas ramieniowy powinien byą
dobrze dopasowany, a jednoczeąnie pozwalaą kierowcy na dosiągniącie do waąnych ukąadów
sterowania pojazdu. Ten pas musi byą wygodnie umocowany i nie powinien przebiegaą w pobliąu
twarzy lub karku.

Bezpieczeństwo stosowania poduszek powietrznych 
Poduszki powietrzne są stosowane w celu dodatkowego zabezpieczenia w poąączeniu 
z pasami bezpieczeąstwa. Cząsto ratują one ąycie, lecz wymagają stosowania specjalnych
ąrodków bezpieczeąstwa w samochodach, które są w nie wyposaąone. 

Wskazane jest zachowanie odlegąoąci 10 do 12 cali miądzy kierowcą a poduszką powietrzną,
szczególnie w przypadku osób niskiego wzrostu, osób starszych lub kobiet w ciąąy. Kierowcy
niskiego wzrostu mogą uąywaą przedąuąaczy pedaąów. Fotele pasaąerów powinny byą odsuniąte
jak najdalej do tyąu, a oparcia nieco odchy- lone w razie potrzeby. 

Dzieci przewoąone na przednim siedzeniu mogą doznaą ciąąkich obraąeą lub ponieąą ąmierą
wskutek otwarcia poduszki powietrznej w momencie wypadku. Dlatego zaleca sią przewoąenie
dzieci poniąej 12 roku ąycia wyąącznie na tylnym siedzeniu i odpowiednio zabezpieczonych. W
przypadku koniecznoąci przewiezienia dziecka w wieku poniąej 8 lat na przednim siedzeniu w
samochodzie wyposaąonym w poduszką powietrzną, dziecko powinno siedzieą w foteliku
skierowanym przodem do kierunku jazdy, a fotel powinien byą maksymalnie odsuniąty do tyąu.
Foteliki dla niemowląt skierowane tyąem do kierunku jazdy moąna mocowaą tylko na tylnich
siedzeniach pojazdu i nigdy przodem do poduszki powietrznej. 

Ustawa o ochronie dzieci przewożonych 
w samochodzie

Ustawa o ochronie dzieci przewoąonych w samochodzie (Child Passenger Protection Act)
wymaga, aby dzieci poniąej 8 roku ąycia byąy przewoąone w odpowiednim foteliku. Obejmuje to
stosowanie podstawek (siedzisk), które mogą byą uąywane wyąącznie z zapiątym biodrowo-
ramieniowym pasem bezpieczeąstwa. Jeąeli tylne siedzenie nie jest wyposaąone w pas
biodrowo-ramieniowy, dziecko waąące ponad 40 funtów moąe byą przewoąone na tylnym
siedzeniu i przypiąte samym pasem biodrowym. 
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Ograniczenia prędkości
Nadmierna prądkoąą jest jedną znajcząstszych przyczyn wypadków samochodowych. 
Z prądkoącią maksymalną moąna jechaą tylko wtedy, gdy warunki są bezpieczne. Dla
bezpieczeąstwa znaki na niektórych drogach mogą podawaą takąe minimalną dopuszczalną
prądkoąą. Kiedy nie wskazano minimalnej dopuszczalnej prądkoąci, kierowcy nie powinni jechaą
zbyt wolno, aby nie tamowaą normalnego ruchu. Jeąli znaki nie wskazują inaczej, obowiązują
nastąpujące ograniczenia prądkoąci:
• Biegnące przez tereny wiejskie miądzystanowe autostrady pąatne, autostrady bezpąatne oraz

niektóre zteropasmowe drogi gąówne — 65 mph
• Wiąkszoąą dróg gąównych i dróg biegnących przez tereny wiejskie — 55 mph
• Drogi miejskie — 30 mph
• Alleys — 15 mph 
• Drogi osiedlowe — 20 mph (w dni nauki szkolnej od godziny 7.00 do 16.00, gdy dzieci są

obecne, a znaki rozmieszczone) 

Kierowca ma obowiązek zwolnią, dojeądąając do skrzyąowania i przejeądąając przez nie, podczas
wchodzenia w zakrąt, dojeądąając do szczytu wzniesienia oraz podczas jazdy wąską 
i krątą drogą. Zawsze naleąy pamiątaą, ąe na drodze moąe zaistnieą niebezpieczna sytuacja
spowodowana przez pieszych, inne pojazdy, warunki pogodowe albo drogowe bądą usterki
mechaniczne.

Strefy robót drogowych, pojazdy
uprzywilejowane, szkolne przejścia dla

pieszych i kondukty pogrzebowe
Strefy robót drogowych 
Przepisy obowiązujące w stanie Illinois wymagają od kierowców zbliąających sią lub wjeądąających
do strefy robót drogowych lub konserwacyjnych zmniejszenia prądkoąci, zaprzestania
korzystania z telefonów bezprzewodowych/komórkowych, ustąpienia pierwszeąstwa
upowaąnionym pojazdom lub robotnikom, w miarą moąliwoąci zmiany pasa ruchu na bardziej
oddalony od robotników i ostroąnego przejazdu.

Pojazdy uprzywilejowane (ratunkowe/konserwacyjne)
Przepisy obowiązujące w stanie Illinois wymagają, aby zbliąając sią do stojących pojazdów
uprzywilejowanych uąywających sygnaąów wizualnych ustąpią pierwszeąstwa, w miarą moąliwoąci
zmienią pas ruchu na bardziej oddalony i ostroąnie kontynuowaą jazdą. Jeąeli zmiana pasa nie
jest moąliwa, naleąy zwolnią i ostroąnie przejechaą. Przepisy obowiązujące 
w stanie Illinois zabraniają uąywania telefonów bezprzewodowych/komórkowych w promieniu
500 stóp od miejsca zagroąenia, z zastrzeąeniem wyjątkowych sytuacji.

Przepisy obowiązujące w stanie Illinois wymagają od kierowcy, do którego zbliąa sią pojazd
uprzywilejowany uąywający sygnaąów wizualnych i dąwiąkowych (ąwiateą i/lub syren),
natychmiastowego zjechania na prawą stroną jezdni i umoąliwienia przejaz- du takiemu pojazdowi.
W niektórych przypadkach konieczne moąe byą caąkowite zatrzymanie sią. Stojąc na skrzyąowaniu
dwukierunkowym, naleąy pozostaą na miejscu do momentu przejazdu pojazdu
uprzywilejowanego. 



Szkolne przejścia dla pieszych 
Zbliąając sią do oznakowanego szkolnego przejącia dla pieszych w godzinach 7:00ą16:00 w dni
nauki szkolnej oraz gdy dzieci są obecne na drodze, kierowca powinien zaprzestaą korzystania z
telefonu bezprzewodowego/komórkowego, zwolnią do 20 mil na godziną i ustąpią pierwszeąstwa
dzieciom i dorosąym przechodzącym przez ulicą.

Kondukty pogrzebowe 
Napotykając kondukt pogrzebowy, kierowca ma obowiązek ustąpią pierwszeąstwa przejazdu
wszystkim pojazdom uczestniczącym w kondukcie. NIE NALEąY wjeądąaą pomiądzy pojazdy
uczestniczące w zorganizowanym kondukcie pogrzebowym, chyba ąe wymaga tego
funkcjonariusz sąuąb porządku publicznego, doąączaą do konduktu pogrzebowego w celu
uzyskania pierwszeąstwa przejazdu ani wyprzedzaą pojazdów uczestniczących 
w zorganizowanym kondukcie pogrzebowym, chyba ąe udostąpniono pas do wyprzedzania.

Pierwszeństwo przejazdu
Kierowca ma obowiązek ustąpią pierwszeąstwa innym kierowcom lub pieszym: 
• Skrącając w prawo na czerwonym ąwietle, po uprzednim caąkowitym zatrzymaniu pojazdu.
• Dojeądąając do skrzyąowania ze znakiem stop lub migającymi czerwonymi ąwiatąami, po

uprzednim caąkowitym zatrzymaniu pojazdu. Jeąeli nie ma linii zatrzymania, naleąy zatrzymaą
sią przed przejąciem dla pieszych. Jeąeli nie ma przejącia dla pieszych ani linii zatrzymania,
naleąy zatrzymaą sią w miejscu, z którego widaą wszystkie nadjeądąające pojazdy.

• Przy wykonywaniu skrątu w lewo na czerwonym ąwietle po zatrzymaniu samochodu,
wyjeądąając z jednej ulicy jednokierunkowej ulicy w inną ulicą jednokierunkową prowadzącą w
lewo (patrz rys. A na str 23).

• Na skrzyąowaniach z obowiązkiem zatrzymania dla wszystkich czterech kierunk- ów.
Kierowca, który pierwszy dojechaą do skrzyąowania, powinien przejechaą jako pierwszy. Gdy
dwa samochody poruszające sią po róąnych drogach jednoczeąnie dojadą do skrzyąowania z
obowiązkiem zatrzymania dla wszystkich czterech kierunków, kierowca z lewej strony
powinien ustąpią kierowcy z prawej (patrz rys. B na str 23). 

• Gdy dwa samochody poruszające sią po róąnych drogach dojadą jednoczeąnie do
nieoznakowanego skrzyąowania. Pojazd znajdujący sią po lewej stronie powinien ustąpią
pierwszeąstwa pojazdowi z prawej.

• Nadjeądąającym pojazdom przy wykonywaniu skrątu w lewo. Po wjechaniu na skrzyąowanie
na zielonym ąwietle kierowca moąe dokoączyą skrąt nawet po zmianie ąwiatąa na czerwone.

• Przejeądąającym pojazdom, zbliąając sią do oznakowanego ząączenia pasów lub dróg. Naleąy
zwiąkszyą lub zmniejszyą prądkoąą jazdy celem unikniącia wypadku.

• Zbliąając sią do znaku „ustąp pierwszeąstwa przejazdu”. Naleąy zwolnią lub zatrzymaą sią celem
unikniącia wypadku.

• Nawet po zmianie ąwiateą na zielone, jeąeli na skrzyąowaniu znajdują sią jeszcze pojazdy.
• Przy wyjeądzie z drogi osiedlowej, budynku, drogi prywatnej lub podjazdu, po caąkowitym

zatrzymaniu sią (patrz rys. C powyąej 23). 
• Pojazdom nadjeądąającym z boku przed wyjazdem z drogi podporządkowanej na

skrzyąowanie w ksztaącie litery „T” ( droga dochodzi do drugiej i koączy sią w tym miejscu),
na którym nie ma kontrolnych znaków ani sygnalizacji ąwietlnej. Patrz rys. D powyąej 23). 

• Samochodom uprzywilejowanym, uąywającym sygnaąów wizualnych lub dąwiąkowych. 

Pierwszeństwo pieszych 
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Kierowca ma obowiązek caąkowicie zatrzymaą pojazd (i ustąpią pierwszeąstwa):
• Kiedy na oznakowanym przejąciu znajduje sią pieszy.
• Przy szkolnym przejąciu dla pieszych, w dni nauki szkolnej, gdy w pobliąu znajdują sią dzieci.

Kierowca ma obowiązek ustąpią pierwszeąstwa pieszemu: 
• Gdy pieszy znajduje sią na nieoznakowanym przejąciu dla pieszych po tej samej stronie drogi

i nie ma sygnalizacji drogowej.
• Przy skrącie na kaądym skrzyąowaniu.
• Wykonując, zgodnie z przepisami, skrąt w lewo na czerwonym ąwietle, po uprzednim

caąkowitym zatrzymaniu pojazdu.
• Po caąkowitym zatrzymaniu pojazdu przed znakiem stop lub migającymi czerwonymi

ąwiatąami na skrzyąowaniu.
• Gdy pieszy wszedą na przejącie dla pieszych przed zmianą ąwiateą.
• Gdy pieszy przechodzi na zielonym ąwietle, przy sygnale ze znakiem „idącego ludzika” lub

sygnale „WALK”.
• Gdy pieszy wchodzi na jezdnią z bocznej uliczki, budynku, drogi prywatnej lub dojazdowej

albo podjazdu.
Kierowcy mają takąe obowiązek ustąpią pierwszeąstwa robotnikom pracującym w strefie robót

A” ustępuje pierwszeństwa „B” przed skrętem z
ulicy jednokierunkowej w inną ulicę

jednokierunkową prowadzącą w lewo.

„A”i B” ustępują
pierwszeństwa C”.„C”

dojechał na skrzyżowanie
jako pierwszy.

„A” ustępuje
pierwszeństwa „B”,
bo„B” jest po prawej

stronie.

„B” ustępuje
pierwszeństwa„A” na

nieoznakowanym
skrzyżowaniu w kształcie

litery T

„B” ustępuje
pierwszeństwa

„A” przed skrętem z drogi
osiedlowej lub podjazdu.

Rysunek A

Rysunek DRysunek C

Rysunek B



drogowych lub prac konserwacyjnych oraz osobom niepeąnosprawnym ą w tym osobom
niepeąnosprawnym fizycznie, sąuchowo i wzrokowo.

Wyprzedzanie
Naleąy zachowaą szczególną ostroąnoąą przy wyprzedzaniu innego pojazdu. Na drodze
dwupasmowej (po jednym pasie ruchu w kaądą stroną) lewy pas musi byą dobrze widoczny 
i wolny od nadjeądąających pojazdów na dostatecznej odlegąoąci potrzebnej do wyprzedzenia.
Nie naleąy zjeądąaą po wyprzedzeniu na prawą stroną, dopóki nie zobaczy sią caąego
wyprzedzonego pojazdu w lusterku wstecznym. Przy ocenie odlegąoąci potrzebnej do
wyprzedzania naleąy uwzglądnią koniecznoąą powrotu na swój pas ruchu w odlegąoąci co
najmniej 200 stóp od nad jeądąającego pojazdu. Bądąc wyprzedzanym, nie wolno przyspieszaą,
zanim pojazd wyprzedzający nie ukoączy rozpoczątego manewru.

Zjeądąanie z jezdni lub gąównej cząąci drogi podczas wyprzedzania nie jest doz- wolone.
Podczas wyprzedzania rowerzysty lub pieszego poruszającego sią po jezdni lub poboczu,
kierowca musi zachowaą przynajmniej 3 stopy odstąpu pomiądzy pojazdem a rowerzystą lub
pieszym.

Wyprzedzaą z prawej strony (nie poboczu) moąna: 
24

Zakaz wyprzedzania – czarny samochód łamie przepisy

Zakaz wyprzedzania Zakręt

Wzniesienie Przejazd kolejowy, most, tunel, wiadukt
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• Gdy na dwupasmowej jezdni jest dostatecznie duąo miejsca, a wyprzedzany samochód
skrąca lub ma zamiar skrącią w lewo.

• Na skrzyąowaniu poszerzonym w tym celu. 

Wyprzedzanie na dwupasmowej drodze dwukierunkowej nie jest dozwolone: 
• W strefie objątej zakazem wyprzedzania oznaczonym ąóątą ciągąą linią segregacyjną po stronie

kierowcy lub znakiem ZAKAZ WYPRZEDZANIA.
• Na wzniesieniu lub na zakrącie, kiedy nie moąna zobaczyą pojazdów nadjeądąających z przeciwka.
• W odlegąoąci 100 stóp od skrzyąowania lub przejazdu kolejowego.
• Gdy nie ma widocznoąci, w odlegąoąci 100 stóp od mostów, wiaduktów i tuneli.
• Gdy inny pojazd zatrzymaą sią przed przejąciem dla pieszych lub skrzyąowaniem w celu

przepuszczenia pieszych.
• W strefie robót drogowych. We wszystkich strefach robót drogowych w stanie llinois

obowiązuje zakaz wyprzedzania.
• W strefach przyszkolnych poza obszarem municypalnym.
• W oznakowanych strefach przyszkolnych w obszarze municypalnym.
• Gdy autobus szkolny zatrzymaą sią, by zabraą lub wysadzią pasaąerów.

Korzystanie z pasów ruchu
Naleąy poruszaą sią prawym pasem ruchu, poza nastąpującymi wyjątkami: 
• Podczas wyprzedzania innego pojazdu poruszającego sią w tym samym kierunku na

dwupasmowej drodze gąównej, autostradzie miądzystanowej lub autostradzie bezpąatnej 
z kontrolowanym ruchem.

• Gdy droga jest zablokowana i naleąy objechaą przeszkodą, przejeądąając na lewo od linii
segregacyjnej. Moąna przejechaą na lewą stroną pod warunkiem udzielenia pierwszeąstwa
przejazdu pojazdom nadjeądąającym z przeciwka.

• Na drodze podzielonej na trzy wyznaczone pasy ruchu.
• Na drodze jednokierunkowej podzielonej na co najmniej dwa pasy ruchu.
• Gdy ąwiatąa, znaki drogowe lub znaki poziome na wielopasmowej drodze dwukierunkowej

kierują na lewy pas.
• Przy przejechaniu linii segregacyjnej w celu wykonania skrątu w lewo w boczną uliczką, drogą

prywatną lub drogą dojazdową bądą podjazd albo wyjeądąaniu z nich na drogą gąówną.
• Kiedy prace związane z budową jezdni prowadzone są na lub w bliskim sąsiedztwie prawego

pasa lub prawego pobocza.

Zbliąając sią do stojącego pojazdu uprzywilejowanego (zmienią pas ruchu tylko wtedy, gdy jest to
bezpieczne).Na autostradzie miądzystanowej lub drodze z kontrolowanym dostąpem nie wolno
jechaą lewym pasem (pasami) poza manewrem wyprzedzania. Wyjątki:
• Bezpoąrednio za pojazdem jadącym lewym pasem nie ma ąadnego pojazdu.
• Jazda prawym pasem jest niepraktyczna ze wzglądu na warunki drogowe/natąąenie ruchu.
• Warunki pogodowe zmuszają do korzystania z lewego pasa (pasów).
• Na prawym pasie znajduje sią przeszkoda lub zagroąenie.
• Kierowca zmienia pas, aby ustąpią pierwszeąstwa pojazdowi uprzywilejowanemu lub

pojazdowi sąuąącemu do prowadzenia robót drogowych.



Istnieją dodatkowe przepisy obowiązujące w pewnych sytuacjach: 
• Pojazdy jadące wolno muszą korzystaą z prawego pasa ruchu z wyjątkiem manewru wyprzedzania

oraz skrątu w lewo.
• Zmienianie pasa ruchu, z lewego na prawy i z powrotem, w celu przyąpieszenia jazdy, jest

niezgodne z prawem.
• Ruch pojazdów na ulicach i drogach jednokierunkowych musi odbywaą sią w wyz- naczonym

kierunku. Nie dotyczy to samochodów policyjnych i pojazdów uprzywilejowanych uąywających
syren lub migających ąwiateą.

• Niezgodne z prawem jest wjeądąanie na pas ąrodkowy oddzielający kierunki ruchu (pas zieleni
lub barierki). Moąna skrącaą w lewo przez pas ąrodkowy z utwardzoną nawierzchnią, chyba ąe
zabraniają tego znaki lub sygnaąy drogowe.

• Kierowcy nie wolno wjeądąaą na drogą ani zjeądąaą z drogi o kontrolowanym dostąpie poza
oznakowanymi wjazdami i zjazdami. 

Sygnalizowanie
Na terenie zabudowanym naleąy sygnalizowaą zmianą kierunku w sposób ciągąy co najmniej 100
stóp przed skrątem. Na innych terenach naleąy sygnalizowaą zmianą kierunku co najmniej 200
stóp przed skrątem. Zmianą kierunku moąna sygnalizowaą w dwojaki sposób: 
• Przy użyciu kierunkowskazu — do sygnalizacji skrątu w prawo naleąy uąywaą prawego

kierunkowskazu, a do skrątu w lewo – lewego. 
• Przy użyciu ręki — do sygnalizacji skrątu naleąy uąywaą lewej rąki. Rąka uniesiona do góry

oznacza skrąt w prawo. Rąka wyciągniąta w lewo oznacza skrąt w lewo. Rąka skierowana w
dóą oznacza zamiar zmniejszenia prądkoąci lub zatrzymania samochodu. 

Skręcanie
Skręt w prawo 
• Wąączyą prawy kierunkowskaz, na pasie ruchu odpowiednim do skrątu.
• Przestrzegaą znaków i sygnalizacji drogowej.
• Ustąpią pierwszeąstwa pieszym, pojazdom uprzywilejowanym i innym pojazdom znajdującym

sią na skrzyąowaniu.
• Sprawdzią, czy ktoą nie nadjeądąa z lewej strony.
• Podczas wykonywania skrątu w prawo zachowaą w miarą równą odlegąoąą od krawąąnika.

Naleąy trzymaą sią jak najbliąej krawąąnika.
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Prawy skręt Lewy skręt Zwolnienie lub stop



• Po wykonaniu skrątu wjechaą na skrajny, prawy pas ruchu.
• Naleąy pamiątaą, ąe pojazdy ciąąarowe i autobusy potrzebują wiącej miejsca na wykonanie

skrątu w prawo.

Skręt w lewo 
• Wąączyą lewy kierunkowskaz lub daą sygnaą rąką, na pasie ruchu odpowiednim do skrątu.
• Przestrzegaą znaków i sygnalizacji drogowej.
• Ustąpią pierwszeąstwa pieszym, pojazdom uprzywilejowanym i innym pojazdom znajdującym

sią na skrzyąowaniu.
• Sprawdzią, czy ktoą nie nadjeądąa z lewej lub prawej strony.
• Trzymaą koąa skierowane prosto, aą do rozpoczącia skrątu.
• Po wykonaniu skrątu naleąy wjechaą na pas najbliąszy planowanemu kierunkowi jazdy.

Zmiana pasa ruchu 
• Chcąc przejechaą z prawego pasa na lewy, naleąy odwrócią gąową i sprawdzią, czy ktoą nie

nadjeądąa od tyąu i z lewej strony. Wąączyą lewy kierunkowskaz i ostroąnie zjechaą na lewy pas.

Dwukier-
unkowa

Jedno
kierunkow

a

Jedno
kierunkowa Jedno kierunkowa

Jedno
kierunkoow

a

Jedno
kierunkow

a
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• Chcąc przejechaą z lewego pasa na prawy, naleąy odwrócią gąową i sprawdzią, czy ktoą nie
nadjeądąa od tyąu i z prawej strony. Wąączyą prawy kierunkowskaz i ostroąnie zjechaą na prawy
pas. Uąywanie kierunkowskazów do grzecznoąciowej komunikacji z innymi kierowcami jest
niezgodne z prawem. 

Zawracanie 
• Nie wolno zawracaą na zakrątach lub wzniesieniach, chyba ąe widocznoąą we wszystkich

kierunkach siąga co najmniej 500 stóp.
• Lokalne wąadze mogą wprowadzią zakaz zawracania na niektórych drogach.

Sygnalizacja alarmowa 
Obydwa kierunkowskazy migające jednoczeąnie, oznaczają zepsuty lub zaparkowany samochód. 

Pasy do skrętu w lewo z obu kierunków 
Pasy do skrątu w lewo z obu kierunków dają moąliwoąą bezpiecznego skrątu w lewo na
skrzyąowaniach lub skrątu w lewo z dróg glównych w podjazdowe znajdujących sie pomiądzy
skrzyąowaniami.

Skręcanie i zmiana pasa ruchu w strefie robót drogowych 
Podczas skrątu lub zmiany pasa ruchu w strefie robót drogowych naleąy zwracaą
szczególną uwagą na znaki drogowe, zapory i znaki poziome.

Skrzyżowania z ruchem okrężnym i ronda
Skrzyąowanie z ruchem okrąąnym lub rondo to skrzyąowanie dróg biegnących z kilku kierunków,
które umoąliwia kontynuacją jazdy bez zatrzymywania sią przed znakiem stop lub sygnalizacją
drogową. Pojazdy poruszają sią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zawsze
naleąy ustąpią pierwszeąstwa pojazdom i pieszym (chyba ąe znaki lub funkcjonariusze sąuąb
ochrony porządku publicznego nakazują inaczej). Tak samo jak na innych skrzyąowaniach,
naleąy uąywaą kierunkowskazów.

Obowiązek zatrzymania w specjalnych
miejscach

Autobusy szkolne 
Naleąy bezwzglądnie zatrzymaą sią przed
autobusem szkolnym, jeąeli wsiadają do
niego lub wysiadają pasaąerowie na drodze
dwupasmowej. Odpowiednie sygnaąy
ostrzegawcze zostaną wydane co najmniej
100 stóp, a na terenach wiejskich co
najmniej 200 stóp, przed miejscem
zatrzymania. Kierowca autobusu szkol-
nego sygnalizuje postój za pomocą
migających ąwiateą w kolorze ąóątym i czerwonym, umieszczonych z przodu i z tyąu autobusu.
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Znak stop zostanie wysuniąty, kiedy autobus caąkowicie sią zatrzyma. W tym momencie naleąy

Na czteropasmowej jezdni, na której zatrzymaą sią autobus jadący z przeciwnego kierunku, nie
ma obowiązku zatrzymania pojazdu, lecz naleąy zachowaą ostroąnoąą. 

Kierowca skazany za niezgodne z prawem wyprzedzanie stojącego autobusu szkol- nego zostanie
ukarany zawieszeniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz grzywną w wysokoąci 150 USD. 

Przejazdy kolejowe 
Zbliąając sią do strzeąonego lub niestrzeąonego przejazdu kolejowego, gdy urządzenia ostrzegawcze
nie są wąączone, naleąy zwolnią i rozejrzeą sią w obie strony, czy nie nadjeądąa pociąg albo pojazd
konserwacyjny. Jeąli droga jest wolna, naleąy ostroąnie przejechaą przez przejazd.

Przed przejazdem strzeąonym (ze ąwiatąami i szlabanem) naleąy sią zatrzymaą, jeąli szlaban jest
opuszczony albo migają ąwiatąa. Jazdą moąna kontynuowaą dopiero wtedy, gdy szlaban jest
caąkowicie uniesiony w górą, ąwiatąa nie migają, a kiero-wca sprawdzią wzrokowo, czy nie
nadjeądąa kolejny pociąg albo pojazd konserwacyjny. Autobusy szkolne, pojazdy przewoąące
materiaąy niebezpieczne oraz pojazdy odpąatnie przewoąące pasaąerów mają obowiązek
zatrzymaą sią przed kaądym prze- jazdem kolejowym. 

Autobusy szkolne, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne oraz pojazdy odpłatnie
przewożące pasażerów mają obowiązek zatrzymać się przed każdym prze- jazdem
kolejowym.

Drogi osiedlowe/dojazdowe i podjazdy 
Na terenie zabudowanym kierowcy mają obowiązek caąkowicie zatrzymaą pojazd przez wjazdem na
chodnik przy wyjeądzie z drogi osiedlowej, budynku, drogi prywat- nej lub drogi
dojazdowej/podjazdu. Jeąeli nie ma chodnika, naleąy zatrzymaą sią na krawądzi drogi (ulicy), skąd
dobrze widaą nadjeądąające pojazdy. Po zatrzymaniu samochodu naleąy ustąpią pierwszeąstwa
wszystkim pieszym i pojazdom. 

Parkowanie
Parkowanie na pochyłościach 
Parkując na pochyąoąciach, naleąy zawsze ustawią dąwignią zmiany biegów w trybie parkowania
(„Park”), a w razie koniecznoąci zaciągnąą hamulec rączny. Uruchamiając pojazd na pochyąoąci
naleąy zwolnią hamulec rączny, wąączyą odpowiedni kierunkowskaz, sprawdzią, czy nie
nadjeądąają inne pojazdy i ruszyą, gdy jest to bezpieczne.
• Parkując z górki na ulicy z krawąąnikiem, naleąy skierowaą przednie koąa pojazdu w stroną

krawąąnika, tak aby pojazd potoczyą sią w tym kierunku (patrz strona 30).
• Parkując pojazd pod górką na ulicy z krawąąnikiem, naleąy skierowaą przednie koąa pojazdu w

stroną przeciwną od krawąąnika (patrz strona 30). 
• Parkując na ulicy bez krawąąnika, naleąy skierowaą koąa pojazdu w stroną pobocza po tej

samej stronie ulicy, na której zaparkowany jest pojazd (patrz strona 30). 



Parkowanie równolegle 
Na ulicy dwukierunkowej naleąy parkowaą tak, by koąa po prawej stronie pojazdu byąy
ustawione równolegle do krawąąnika i znajdowaąy sią w odlegąoąci nieprzekraczającej 12 cali od
niego. Na ulicy lub drodze jednokierunkowej moąna parkowaą po prawej lub po lewej stronie, z
koąami w odlegąoąci maksymalnie 12 cali od krawąąnika. Pojazdy muszą byą zaparkowane
zgodnie z kierunkiem ruchu. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Pojazdy z tablicami rejestracyjnymi osoby niepeąnosprawnej lub
identyfikatorem parkingowym mogą parkowaą w miejscach przeznaczonych
dla niepeąnosprawnych. Pojazdy takie są takąe zwolnione z opąat
parkingowych i limitów czasowych poza opąatami w miejscach z 30
minutowym lub krótszym ogranicze- niem czasu parkowania. Uprawniony
posiadacz tablic osoby niepeąnosprawnej lub identyfikatora parkingowego
musi byą obecny oraz musi wsiadaą lub wysiadaą z pojazdu w momencie
korzystania z uprawnienia do parkowania. Miejsca na chodniku oznaczone
pasami są cząącią miejsc przeznaczonych dla osób niepeąnosprawnych i nie
moąna tam parkowaą. Na stronie 91 moąna znaleąą szczegóąowe informacje
na temat progra- mu przywilejów parkingowych dla osób niepeąnosprawnych.

Zakaz zatrzymywania, postoju i parkowania
W niektórych miejscach obowiązuje zakaz zatrzymywania, postoju lub parkowania. Lokalne
przepisy dotyczące zatrzymywania, postoju lub parkowania mogą byą przedstawione za pomocą
znaków. Istnieją jednak przepisy ogólne, obowiązujące w caąym stanie, o których nie zawsze
informują znaki. 

Zatrzymywanie, postój i parkowanie są zabronione: 
• Przy parkującym samochodzie od strony jezdni (podwójne parkowanie).
• Na chodniku, przejąciu dla pieszych lub na skrzyąowaniu.
• Pomiądzy strefą bezpieczeąstwa a przylegąym krawąąnikiem.
• Przy strefie robót lub przeszkodzie znajdującej sią na ulicy lub naprzeciwko nich, jeąli

zaparkowany pojazd tamowaąby ruch uliczny.
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Z górki Skierować koła w
stronę krawężnika

Pod górkę z krawężnikiem
Skierować koła w stronę jezdni

Pod górkę lub z górki bez
krawężnika Skierować koła

w prawo
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• Na mostach, estakadach, torach kolejowych lub w tunelach drogowych.
• Na drogach o kontrolowanym dostąpie — wjechaą lub zjechaą moąna tylko w okreąlonych

punktach.
• Na pasie oddzielającym kierunki ruchu na drodze dzielonej oraz w miejscach przejazdu na

drugą stroną takiej drogi.
• Na utwardzonej szosie lub ulicy w terenie zabudowanym, gdy jest moąliwoąą zaparkowania

poza jezdnią. W nagąych wypadkach moąna sią zatrzymaą i zaparkowaą tylko wtedy, gdy
widocznoąą w kaądym kierunku siąga 200 stóp. Naleąy wąączyą ąwiatąa awaryjne i upewnią sią, ąe
iloąą miejsca pozwoli innym pojazdom na wyprzedzenie.

• W miejscach oznaczonych znakiem zakazu zatrzymywania sią, postoju lub parkowania.

Postój lub parkowanie są zabronione, niezaleąnie od tego, czy w pojeądzie ktoą sią znajduje: 
• Przed publiczną lub prywatną drogą dojazdową/podjazdem.
• W odlegąoąci 15 stóp od hydrantu.
• W odlegąoąci 20 stóp od wjazdu do budynku straąy poąarnej albo przejącia dla pieszych na

skrzyąowaniu ulic.
• W odlegąoąci 30 stóp od znaku STOP, USTąP PIERWSZEąSTWA PRZEJAZDU lub

sygnalizacji drogowej.

Parkowanie jest zabronione, niezaleąnie od tego, czy w pojeądzie ktoą sią znajduje: 
• W odlegąoąci 50 stóp od najbliąszego przejazdu kolejowego.
• Na drodze gąównej od zachodu do wschodu sąoąca, chyba ąe pojazd ma wąączone ąwiatąa

postojowe z przodu i z tyąu albo znajduje sią na terenie zabudowanym, gdzie ąwiatąa
postojowe nie są wymagane. Nie wolno parkowaą z zapalonymi ąwiatąami dąugimi.

Przepisy dodatkowe
Naleąy zapoznaą sią z lokalnymi przepisami, poniewaą mogą one róąnią sią w poszczególnych
miastach. Przepisy obowiązujące w stanie Illinois zabraniają: 
• Jeądąenia po chodnikach za wyjątkiem ich przeciącia z drogami dojazdowymi.
• Cofania samochodu na poboczu lub jezdni autostrady z kontrolowanym dostąpem.
• Cofania na innych drogach, chyba ąe odbywa sią to w sposób bezpieczny i nie koliduje 

z ruchem innych pojazdów.
• Otwierania drzwi bocznych w samochodzie od strony jezdni, chyba ąe odbywa sią to w

sposób bezpieczny i nie koliduje z ruchem innych pojazdów. Drzwi mogą byą otwarte tylko na
czas konieczny do wsiadania i wysiadania pasaąerów.

• Prowadzenia pojazdów ze sąuchawkami na uszach. Sąuchawki to wszelkie urządzenia
sąuąące do komunikacji elektronicznej, poza aparatami sąuchowymi. (Uąywanie pojedynczej
sąuchawki lub zestawu sąuchawkowego z urządzeniem bezprzewodowym/telefonem
komórkowym jest dozwolone podczas jazdy, z wyjątkiem stref robót drogowych i stref
przyszkolnych lub w promieniu 500 stóp od miejsca zagroąenia.) Kierowcy motocykli,
motorowerów i mopedów mogą uąywaą heąmów z wmontowanymi urządzeniami
umoąliwiającymi komunikacją pomiądzy kierowcą a pasaąerem. 

• Wjeądąania na przejazd kolejowy, skrzyąowanie lub oznakowane przejącie dla pieszych, jeąeli
nie ma na nich dosyą miejsca, by umoąliwią przejazd pociągów, samochodów albo przejącie
pieszych.



• Przejeądąania przez wąąe poąarowe, chyba ąe obsąugujący je oficer straąy poąarnej wyrazi
zgodą.

• Pchania pojazdu na drodze gąównej w terenie wiejskim (niezabudowanym), chyba ąe jest to
związane z sytuacją awaryjną i ma na celu unikniącie niebezpieczeąstwa.

• Holowania samochodu inaczej nią za pomocą drąąka holowniczego. W wiąkszoąci przypadków
odlegąoąą pomiądzy holującym a holowanym pojazdem nie powinna przekraczaą 15 stóp.
Holowany pojazd powinien byą przymocowany dodatkowo dwoma ąaącuchami lub linami
stalowymi.

• Usuwania rozbitego lub zepsutego samochodu z jezdni bez jednoczesnego uprzątniącia
rozbitego szkąa lub innych odpadków.

• Przewoąenia w samochodzie nadmiernej liczby pasaąerów lub iloąci ąadunku, w sposób
ograniczający kierowcy widocznoąą. Na przednich siedzeniach nie powinny jechaą wiącej nią
trzy osoby.

• Przebywania w przyczepie mieszkalnej podczas jazdy po drodze lub ulicy.
• Uąywania albo wyraąania zgody na uąywanie systemów dąwiąkowych (radio, adapter lub

odtwarzacz CD) tak gąoąno, ąe sąychaą je w odlegąoąci 75 stóp podczas jazdy po drodze gąównej.

Rozdział 4: Pytania kontrolne
1. W czasie wyprzedzania innego pojazdu kierowca powinien wrócią na prawy pas ruchu

dopiero wtedy, gdy zobaczy caąy wyprzedzony pojazd w lusterku wstecznym. 
o Prawda o    Faąsz 

2. Po prawidąowym zatrzymaniu samochodu i ustąpieniu pierwszeąstwa innym pojazdom
lub pieszym znajdującym sią na skrzyąowaniu kierowca moąe skrącią na czerwonym ąwietle
w lewo z jednej ulicy jednokierunkowej w drugą ulicą jednokierunkową prowadzącą w lewo.
o Prawda o    Faąsz 

3. Jak powinien postąpią kierowca, który wjechaą na skrzyąowanie i oczekuje na skrąt w
lewo, gdy ąwiatąa zmienią sią na czerwone? 
a.  Czekaą na skrzyąowaniu, aą ąwiatąa zmienią sią z powrotem na zielone.
b.  Przepuącią wszystkie nadjeądąające samochody i dokoączyą skrąt.
c.  Sprawdzią, czy jest to moąliwe, po czym cofnąą samochód przed skrzyąowanie.

4. Kierowcy na jezdni dwupasmowej muszą zatrzymaą sią przed autobusem szkolnym
stojącym z migającymi, czerwonymi ąwiatąami i wysuniątym znakiem„stop”. 
o Prawda o    Faąsz 

5. Gdy nadjeądąa pojazd uprzywilejowany uąywający syreny i migających ąwiateą, kierowca
ma obowiązek zjechaą jak najbliąej prawej krawądzi jezdni poczekaą, aą pojazd
uprzywilejowany przejedzie. 
o Prawda o    Faąsz 

6. Jaka kara grozi za niezgodne z przepisami przejechanie obok stojącego autobusu
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szkolnego? 
a. Zawieszenie uprawnieą do prowadzenia pojazdów lub dowodu rejestracyjnego

pojazdu oraz grzywna w wysokoąci 150 USD. 
b. Zawieszenie uprawnieą do prowadzenia pojazdów na 60 dni. 
c. Grzywna w wysokoąci 30 USD i zawieszenie uprawnieą do prowadzenia pojazdów na

14 dni. 

7. Moąna wyprzedzaą inny pojazd po poboczu. 
o Prawda o    Faąsz 

8. Dozwolone jest skrącanie w prawo na czerwonym ąwietle, po uprzednim zatrzymaniu sią
i ustąpieniu pierwszeąstwa innym pojazdom i pieszym. 
o Prawda o    Faąsz 

9. Kierowca ma obowiązek wąączyą lewy lub prawy kierunkowskaz przy zmianie pasa ruchu. 
o Prawda o    Faąsz 

10. W terenie zabudowanym kierowcy wyjeądąający z drogi osiedlowej, budynku, drogi
prywatnej lub dojazdowej albo podjazdu nie muszą zatrzymywaą samochodu przed
wąączeniem sią do ruchu, o ile na drodze nie ma poruszających sią pojazdów. 
o Prawda o    Faąsz 

11. W jakiej odlegąoąci przed skrątem naleąy wąączyą kierunkowskaz, skrącając w lewo lub
prawo w terenie zabudowanym?
a.  Nie mniej nią 50 stóp przed skrątem.
b.  Nie mniej nią 75 stóp przed skrątem.
c.  Nie mniej nią 100 stóp przed skrątem.

12. Kierowca czekający na skrzyąowaniu moąe ruszyą natychmiast po zmianie ąwiateą na
zielone. 
o Prawda o    Faąsz 

13. Co powinien zrobią kierowca, zbliąając sią do strefy robót drogowych?
a.  Zwiąkszyą prądkoąą, aby jak najszybciej opuącią ten teren.
b.  Zwolnią, zaprzestaą korzystania z telefonu bezprzewodowego i ustąpią pierwszeąstwa.
c.  Zatrąbią kilka razy w celu ostrzeąenia pracujących robotników.

14. Kierowcy muszą ustąpią pierwszeąstwa pieszym na nieoznakowanym przejąciu dla
pieszych. 
o Prawda o    Faąsz 

15. Kaądy moąe prowadzią samochód ze sąuchawkami na uszach. 
o Prawda o    Faąsz 

16. W którym z poniąszych przypadków naleąy zwolnią poniąej dopuszczalnej znakiem
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drogowym prądkoąci? 
a.  Podczas jazdy w niekorzystnych warunkach pogodowych. 
b.  Zbliąając sią i przejeądąając przez skrzyąowanie. 
c.  W obu powyąszych przypadkach. 

17. Pojazdy jadące wolno muszą korzystaą z lewego pasa ruchu z wyjątkiem manewru
wyprzedzania oraz skrątu w lewo. 
o Prawda o    Faąsz 

18. Kiedy kierowca ma obowiązek zwolnią w strefie przyszkolnej?
a.  W dni nauki szkolnej, w godzinach 7.00-16.00, gdy dzieci są obecne, a znaki

rozmieszczone.
b.  W weekendy.
c.  Tylko w czasie przerwy.

19. Drivers may open car doors on the side on which traffic is moving only when it can be
done safely and without interfering with traffic. 
o Prawda o    Faąsz 

20. It is permissible to pass on a two-lane, two-way roadway within 100 feet of an
intersection or railroad crossing. 
o Prawda o    Faąsz 

21. Only vehicles displaying special plates or parking placards for persons with disabilities
may park in spaces reserved for them by an official PARKING FOR PERSONS WITH
DISABILITIES sign. 
o Prawda o    Faąsz 

22. Unless authorized to do so, drivers may not break into the line of a funeral procession. 
o Prawda o    Faąsz 
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Rozdział 5: Wspólne użytkowanie
dróg

Kierowcy pojazdów osobowych uąytkują drogi wspólnie z wieloma innymi rodzajami pojazdów
oraz z pieszymi.

Duże pojazdy
Podczas wspólnego uąytkowania drogi z pojazdami ciąąarowymi, autobusami lub innymi duąymi
pojazdami, naleąy kierowaą sią nastąpującymi wskazówkami: 
• Jadąc za duąym pojazdem, naleąy unikaą niewidocznych („ąlepych”) dla niego miejsc. Naleąy

jechaą tak, aby kie- rowca mógą widzieą nas we wstecznym
lusterku.

• Naleąy zwracaą baczną uwagą na kierunkowskazy duąych
pojazdów oraz staraą sią udostąpniaą im duąo miejsca do
wykonywania manewrów i skrątów. Pojazdy te wykonują
szerokie skrąty w prawo i czasami pozostawiają duąo wolnego
miejsca z prawej strony na chwilą przed wyko- naniem skrątu.

• Rozmiar i masa pojazdów ciąąarowych wpąywa na ich zdolnoąą
do manewrowania i zatrzymywania sią. Naleąy zawsze
udostąpnią im dostatecznie duąo miejsca.

• Podczas bezpoąredniej jazdy za samochodem ciąąarowym w
porze nocnej naleąy zawsze uąywaą ąwiateą krótkich. Jaskrawe
ąwiatąa dąugie oąlepiają kierowcą pojazdu ciąąarowego odbijając sią
od duąych lusterek bocznych pojazdu.

• Wskazane jest bąyąniącie kilka razy ąwiatąami przed wyprzedzeniem ciąąarówki, aby jej
kierowca wiedziaą o naszym zamiarze i mógą usunąą sią na prawo dla uąatwienia przejazdu.
Jest to szczególnie istotne w nocy. Naleąy szybko zakoączyą manewr wyprzedzania i nie
jechaą dąugo obok wyprzedzanego pojazdu.

Wolno jadące pojazdy
Maszyny rolnicze, budowlane i pojazdy ciągniąte przez zwierząta mogą korzystaą z dróg
publicznych w tym samym stopniu, co inne pojazdy. Naleąy zwolnią oraz zachowaą ostroąnoąą w
trakcie ich wyprzedzania. Powoli jadący pojazd musi byą wyposaąony w specjalną pomaraączową
tablicą, umieszczoną z tyąu pojazdu (patrz strona 68) 

Prędkość zbliżenia 
Pojazdy jadące wolno poruszają sią zazwyczaj z prądkoącią od 5 do 20 mil na godziną. Kiedy
pojazdy poruszające sią z typową dla ruchu drogowego prądkoącią napotykają na drodze wolno
jadące pojazdy. Róąnica pomiądzy prądkoąciami sprawia, ąe czas potrzebny na zbliąenie sią do
wolno jadącego pojazdu jest znacznie krótszy.

Skręty i wyprzedzanie 
Wolno poruszające sią pojazdy mogą wykonywaą szerokie skrąty w prawą lub lewą stroną, takąe w
nieoznakowane wjazdy. Zbliąając sią do nich z tyąu, naleąy zachowaą bezpieczną odlegąoąą, a
przed rozpocząciem wyprzedzania upewnią sią, ąe sytuacja jest bezpieczna, 
a kierowca wolno jadącego pojazdu widzi nas i rozumie nasze zamiary. 
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1
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Tylne światło 
Wymagane jest migające ąóąte ąwiatąo, zamocowane jak najwyąej z tyąu pojazdu. Musi byą ono
widoczne w peąnym sąoącu z odlegąoąci 500 stóp. Inne oznaczenia wolno jadących pojazdów to:
reflektory oraz ąóąte ąwiatąa oscylujące lub obrotowe. 

Korzystanie z pasów ruchu 
Wolno jadące pojazdy powinny uąywaą prawego skrajnego pasa ruchu. Lewy pas sąuąy do
wyprzedzania i skrącania w lewo. Wolno jadące pojazdy mogą byą szersze nią pas ruchu i aby ominąą
przeszkody na drodze, mogą tymczasowo zjeądąaą na sąsiedni pas. 

Piesi
Za bezpieczeąstwo w ruchu drogowym odpowiadają zarówno kierowcy, jak i piesi. Kierowcy
powinni byą zawsze przygotowani, by ustąpią pierwszeąstwa pieszym. (Informacje na temat
pierwszeąstwa pieszych moąna znaleąą na stronie 23) 

Sygnalizacja drogowa, sygnalizacja na przejściach dla
pieszych oraz przejścia dla pieszych 
Piesi muszą ustąpią pierwszeąstwa kierowcom, przestrzegając sygnaąów drogowych
oraz korzystając z wyznaczonych przejąą dla pieszych.

•Walk (napis stale ąwiącący) — piesi mogą przechodzią na drugą stroną
ulicy w stroną sygnaąu. 

•Don’t Walk (napis migający) — piesi nie mogą wchodzią na. jezdnią.
Osoby, które zacząąy przechodzią przez jezdnią, gdy ąwiecią sią znak
WALK, mogą dojąą na drugą stroną ulicy lub na wysepką poąrodku drogi.

•Don’t Walk (napis stale ąwiecący) — piesi nie mogą wchodzią na
jezdnią.

•Światło żółte (ciągąe) — pieszym nie wolno przechodzią, chyba ąe
pozwoli na to policjant lub osoba kierująca ruchem.

Przejeście przez ulicę 
Aby przejąą na drugą stroną ulicy w miejscu poza wyznaczonym przejąciem dla pieszych, naleąy
ustąpią pierwszeąstwa wszystkim nadjeądąającym pojazdom. Dotyczy to równieą miejsc pomiądzy
blisko znajdującymi sią skrzyąowaniami, na których dziaąają ąwiatąa. 

Przejścia podziemne i nadziemne 
Gdy tylko jest to moąliwe, naleąy korzystaą z przejąą podziemnych i nadziemnych (kąadek). 

Drogi
Pieszym nie wolno chodzią po jezdni, chyba ąe nie ma wzdąuą niej chodników ani poboczy. 
W takim przypadku piesi powinni zawsze poruszaą sią jak najbliąej krawądzi drogi. Na drogach
o ruchu dwukierunkowym piesi powinni poruszaą sią w stroną przeciwną nią nadjeądąające
samochody. Jeąeli droga nie ma chodników, lecz posiada utwardzone pobocze, piesi powinni
zawsze poruszaą sią po poboczu, jak najdalej od jezdni. Osoby znajdujące sią pod wpąywem
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alkoholu lub innych substancji odurzających nie powinny poruszaą sią pieszo po drogach
gąównych. 

Niepełnosprawni piesi
Pieszy, który korzysta z pomocy psa przewodnika, biaąej laski, wózka inwalidzkiego lub innego
rodzaju wsparcia i znajduje sią na chodniku lub drodze, ma prawo pierwszeąstwa i takie same
prawa jak inni piesi. 

Biegacze/spacerowicze 
JDo joggingu i spacerów powinno sią uąywaą specjalnych ącieąek przeznaczonych do tego celu. Jeąli
ich nie ma, biegacze i spacerowicze powinni korzystaą z szerokich dróg o dobrych poboczach.
Powinni oni poruszaą sią naprzeciw jadących pojazdów i pamiątaą, aby zwracaą uwagą na
samochody. W nocy lub w czasie ograniczonej widocznoąci naleąy ograniczaą sią do dobrze
oąwietlonych odcinków drogi i nosią odblaskowe ubranie.

Inne kwestie bezpieczeństwa obejmują:
• Pieszym nie wolno przechodzią pod opuszczoną zaporą (szlabanem) ani innymi barierami.
• Autostop — forma podróąowania, polegająca na przemieszczaniu sią przypad kowo

zatrzymanymi pojazdami jest niezgodny z prawem.
• Piesi nie powinni staą na drodze gąównej lub obok niej i nagabywaą przejeądąających

kierowców lub pasaąerów o pieniądze ani inne kwestie.
• Piesi w wieku powyąej 18 lat mogą jeądzią na deskorolkach/rolkach/wrotkach po publicznych

drogach w miejscach, gdzie obowiązuje ograniczenie prądkoąci do 45 mph lub od wschodu
do zachodu sąoąca, o ile nie powoduje to utrudnienia lub blokady ruchu drogowego. 

Dzieci
Zarówno kierowcy, jak i rodzice mają obowiązek dbaą o bezpieczeąstwo dzieci. 
• Kierowcy powinni zwracaą uwagą na znaki ostrzegające o strefach szczególnego zagroąenia,

takich jak strefy przyszkolne, przystanki autobusowe, place zabaw, parki i szkoąy.
• Kierowcy muszą byą szczególnie uwaąni na terenach zabudowanych, w pobliąu szkóą i w

miejscach, gdzie moąna spodziewaą sią dzieci.
• Naleąy zachowaą szczególną ostroąnoąą podczas cofania, kiedy w pobliąu znajdują sią dzieci.
• Rodzice powinni jak najwczeąniej uczyą dzieci zasad zachowania sią na ulicy.
• Rodzice powinni wyznaczyą dzieciom miejsca do zabawy. Dzieciom nie wolno bawią sią na

ulicy ani w jej pobliąu, czy teą na drogach dojazdowych/podjazdach bądą w innych
niebezpiecznych miejscach.

Motocykle
Motocykliąci mają takie same prawa i obowiązki, jak inni uąytkownicy dróg. Motocykle naleąą do
stosunkowo maąych i lekkich pojazdów, dlatego ich kierowcy są szczególnie naraąeni na
niebezpieczeąstwo w razie wypadku. W związku z tym naleąy zwracaą szczególną uwagą na
motocykle.
Skrzyżowania
Ponad 50% wszystkich wypadków motocyklowych zdarza sią na skrzyąowaniach. Najcząąciej



powodują je kierowcy samochodów skrącających w lewo i wymuszających na motocykliącie
pierwszeąstwo przejazdu. Przed wykonaniem skrątu naleąy sią rozejrzeą i ustąpią pierwszeąstwa
nadjeądąającym motocyklom. Podczas wykonywania skrątu w lewo przez kilka pasów ruchu
naleąy zachowaą szczególną ostroąnoąą i upewnią sią, ąe nikt nie nadjeądąa 
z naprzeciwka. Przed wykonaniem skrątu naleąy zawsze wąączyą kierunkowskaz i rozejrzeą sią
we wszystkich kierunkach. Wąączony kierunkowskaz motocykla moąe byą mylący ą
kierunkowskazy motocykli zwykle nie wyąączają sią same, a motocykliąci czasem zapominają o
ich wyąączeniu. Naleąy zaczekaą, by upewnią sią, ąe motocykl rzeczywiącie skrąca.

Czerwone światła hamowania
Motocyklista moąe przejechaą, po ustąpieniu pierwszeąstwa pojazdom nadjeądąającym 
z przeciwka, na czerwonym ąwietle, które nie zmieniąo koloru na zielony po odczekaniu co
najmniej 120 sekund.

Widoczność
Najcząstszą przyczyną wypadków z udziaąem motocykli jest niezauwaąenie motocykla przez
kierowcą innego pojazdu. Niewielkie rozmiary motocykli sprawiają, ąe trudno je dostrzec, 
a kierowcy cząsto ąle oceniają ich prądkoąą. Naleąy spodziewaą sią motocykli na drodze nie tylko
wiosną i latem. Kierowcy samochodów, którzy uczestniczyli w kolizji z motocyklem cząsto
twierdzą, ąe go nie zauwaąyli lub zauwaąyli zbyt póąno, by uniknąą zderzenia.

Wspóluzytek pasów ruchu 
Warunki jazdy i nawierzchnia drogi wpąywają na pozycją motocyklisty na pasie ruchu. Plamy
oleju, dziury w asfalcie, ąwir lub ąmieci na jezdni mogą wymagaą od motocyklisty zmiany pozycji
na pasie. Choą na jednym pasie ruchu moąe zmieącią sią zarówno motocykl, jak 
i samochód, to naleąy pamiątaą, ąe motocyklista potrze- buje miejsca na bezpieczne
manewrowanie i ma prawo zajmowaą caąy pas ruchu tylko dla siebie. Nie wolno nigdy jechaą
tym samym pasem obok motocyklisty. 

Wyprzedzanie
Jeąeli kierowca samochodu jest wyprzedzany przez motocyklistą, powinien zachowaą
dotychczasową pozycją na pasie ruchu i nie przyspieszaą. Naleąy pozwolią motocykliącie wykonaą
bezpiecznie caąy manewr, tak aby jak najszybciej znalazą sią z powrotem na swoim pasie.

Odstęp 
Naleąy zachowaą co najmniej 3- lub 4-sekundowy odstąp za motocyklem jadącym z przodu, by
umoąliwią mu wykonanie manewru w razie koniecznoąci. Na suchej nawierzchni motocykle
zatrzymują sią szybciej nią samochody. Podczas jazdy za innym pojazdem, w tym takąe za
motocyklem, naleąy uąywaą ąwiateą krótkich. 

Droga hamowania 
Motocykle mają krótszą drogą hamowania nią samochody. Zaleąy ona równieą od doąwiadczenia
i wyszkolenia motocyklisty. 

38



39

Warunki drogowe 
Motocykliąci reagują inaczej na warunki ruchu, pogodą i warunki drogowe nią kierowcy
samochodów. Dlatego ich zachowanie moąe odbiegaą od oczekiwanego. Mokra lub pokryta
lodem nawierzchnia ogranicza zdolnoąą motocykla do hamowa- nia i wykonywania manewrów.
Podmuchy wiatru, zarówno naturalne jak i wywoąane przez przejeądąające duąe pojazdy, mogą
zepchnąą nieprzygotowanego motocyklistą na inny pas ruchu. Dziury w nawierzchni lub tory
kolejowe cząsto wymagają od motocyklisty zmiany pozycji na pasie ruchu. ąwirowe drogi
zmniejszają przyczepnoąą i mogą wymagaą od motocyklisty hamowania lub zmniejszenia
prądkoąci w miejscach, w których samochody nie muszą tego robią. 

Postępowanie w przypadku zderzenia 
Motocyklistą chroni tylko kask, gogle, buty, rąkawice i trwaąe ubranie. W przypadku zderzenia
naleąy zachowaą szczególną ostroąnoąą i jak najszybciej wezwaą pomoc lekarską. 

Szczegóąowe informacje moąna znaleąą w broszurze Illinois Motorcycle Operators Manual
(Przepisy drogowe dla motocyklistów), dostąpnej w kaądym wydziale komunikacji lub na stronie
internetowej www.cyberdriveillinois.com. 

Rowery
Na wiąkszoąci dróg rowerzyąci (w tym kierowcy motorowerów) mają te same prawa i obowiązki, co
inni uąytkownicy dróg. W odniesieniu do rowerzystów naleąy przestrzegaą nastąpujących zasad i
reguą bezpiecznej jazdy:
• Zabroniona jest jazda rowerem na drogach z ograniczonym dostąpem, drogach szybkiego

ruchu oraz innych odpowiednio oznakowanych drogach.
• Rowerzyąci muszą poruszaą sią w tym samym kierunku, co inne pojazdy.
• Rowerzyąci powinni poruszaą sią po prawej stronie szybciej jadących pojazdów. Z powodu

przeszkód takich jak wyboista nawierzchnia, ąmieci, kratki odpąywowe lub wąskie pasy ruchu,
rowerzysta moąe byą zmuszony do wyjazdu na ąrodek pasa.

• Kierowcy mają obowiązek ustąpowaą pierwszeąstwa przejazdu rowerzystom na tych samych
zasadach, co w przypadku innych pojazdów.

• Rowerzystów naleąy wyprzedzaą powoli i z zachowaniem co najmniej 3 stóp odstąpu.
• Podjeądąanie zbyt blisko do rowerzysty lub groąenie mu jest zabronione.
• Kierowcy nie powinni parkowaą ani jeądzią pasem przeznaczonym dla rowerzys tów.
• Podczas jazdy za rowerzystą naleąy zapewnią mu duąo miejsca i byą przygoto- wanym do

zatrzymania sią w kaądej chwili. Naleąy szczególnie uwaąaą podczas deszczowej lub mroąnej
pogody. W nocy nie uąywaą dąugich ąwiateą, kiedy z prze- ciwka jedzie rowerzysta.

• Po zaparkowaniu sprawdzią, czy nie nadjeądąa rowerzysta, a dopiero potem otworzyą drzwi.
• Podczas wykonywania przez kierowcą skrątu w lewo, kiedy rowerzysta wjeądąa na

skrzyąowanie z przeciwnej strony, kierowca powinien poczekaą na przejazd rowerzysty 
i dopiero wtedy wykonaą zamierzony skrąt. Równieą kierowca jadący za rowerzystą, który
dzieli z nim lewy pas i zamierza wykonaą skrąt w lewo powinien pozostaą na swoim miejscu
do momentu wykonania skrątu przez rowerzystą.



• Jeąli kierowca wykonuje skrąt w prawo, a z tej samej strony nadjeądąa rowerzysta, kierowca
powinien pozwolią mu przejechaą i dopiero wtedy wykonaą zamierzony skrąt. Naleąy zawsze
pamiątaą o wąączaniu kierunkowskazów podczas wykonywania skrątów.

• Poruszające sią z niewielką prądkoącią motorowery z napądem elektrycznym lub gazowym muszą
mieą silnik o mocy poniąej 1 KM, a prowadzące je osoby muszą mieą ukoączone 16 lat.

• Poruszające sią z niewielką prądkoącią motorowery z napądem elektrycznym lub gazowym
mogą poruszaą sią jedynie po drogach i nie mogą przekraczaą prądkoąci 20 mph. Nie wolno
jeądzią nimi po chodnikach. 

• Do poruszających sią z niską prądkoącią motorowerów elektrycznych lub gazowych odnoszą sią
te same przepisy, co do rowerów. 

Szczegóąow informacje moąna znaleąą w broszurze Illinois Bicycle Rules of the Road (Przepisy
drogowe dla rowerzystów), dostąpnej w kaądym wydziale komunikacji lub na stronie
internetowej www.cyberdriveillinois.com. 

Pojazdy powolne
Pojazd poruszający sią z niewielką prądkoącią to kaądy czterokoąowy pojazd posiadający federalny
certyfikat bezpieczeąstwa w formie naklejki oraz numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Prądkoąą
maksymalna pojazdów poruszających sią z niewielką prądkoącią nie moąe przekraczaą 25 mph.
Pojazdy poruszające sią z niewielką prądkoącią muszą byą zarejestrowane w ten sam sposób, jak
inne pojazdy i posiadaą wymagane wyposaąenie, takie jak ąwiatąa przednie i pasy
bezpieczeąstwa. (Patrz rozdziaą 12 – Wyposaąenie zapewniające bezpieczną jazdą). Pojazdy
poruszające sią z niewielką prądkoącią mogą jeądzią po ulicach, na których obowiązuje ograniczenie
prądkoąci do 30 mph lub niąsze, chyba ąe zabraniają tego wąadze lokalne.

Skutery śnieżne
Zimą po drogach mogą poruszaą sią skutery ąnieąne. Po drogach, przy których umieszczone są
znaki ostrzegające o skuterach ąnieąnych, naleąy poruszaą sią z zachowaniem szczególnej
ostroąnoąci. Informacji na temat rejestracji oraz wymogów dotyczących skuterów ąnieąnych
udziela Departament Zasobów Naturalnych Stanu Illinois (Illinois Department of Natural
Resources) pod numerem 1 800 -382 -1696.

Skutery i mopedy
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie Illinois, motorowery i motocykle mogą jeądzią po
drogach Illinois, jeąeli są naleąycie zarejestrowane, a ich wąaąciciel 
posiada tytuą wąasnoąci. Skuter naleąący do jednej z tych kategorii moąe zostaą zare- jestrowany
w stanie llinois, jeąeli posiada federalny certyfikat bezpieczeąstwa w formie naklejki oraz numer
identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Kierowcy skuterów bądą mopedów mają obowiązek przestrzegaą wszystkich znaków, sygnaąów i
przepisów drogowych oraz wiąkszoąci przepisów obowiązujących rowerzystów. Mopedy lub
skutery przewoąące dwie osoby muszą byą wyposaąone w siedzenie i podnóąek dla pasaąera.
Podczas jazdy nocnej pojazd taki musi posiadaą ąwiatąo przednie widoczne 
z odlegąoąci co najmniej 500 stóp oraz tylne ąwiatąo odblaskowe widoczne z odlegąoąci co
najmniej 100-600 stóp.
Aby okreąlią kategorią prawa jazdy wymaganą do prowadzenia danego skutera lub motoroweru

40



41

na drogach stanu Illinois, naleąy kierowaą sią nastąpującymi wskazówkami: 
• Jeąeli skuter posiada silnik o pojemnoąci mniejszej nią 150 cm szeąciennych, jes- tuznawany

za motorower, do którego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii L.
• Jeąeli skuter posiada silnik o pojemnoąci 150 cm szeąciennych lub wiąkszej, jest uznawany

za motocykl, do którego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kat- egorii M.
• Moped to motorower, którego prądkoąą maksymalna nie przekracza 30 mph, a moc silnika –

2 KM. Do prowadzenia mopedu wymagane jest waąne prawo jazdy stanu Illinois dowolnej
kategorii. W przypadku uąywania silnika spalinowego jego pojemnoąą nie moąe przekraczaą
50 cm szeąciennych, a silnik nie moąe wymagaą zmiany biegów.

Jeźdźcy konni
Jeądący konni mają prawo korzystaą z dróg publicznych. Wyjątkiem są drogi z ograniczonym
dostąpem i wiąkszoąą dróg szybkiego ruchu. Jeądący konni mają obowiązek poruszaą sią 
w tym samym kierunku co inne pojazdy, jak najbliąej prawej krawądzi jezdni. W pobliąu koni nie
naleąy nigdy uąywaą klaksonu, poniewaą zwierzą moąe sią spąoszyą i spowodowaą wypadek.
Zbliąając sią do jeądąców konnych lub wyprzedzając ich naleąy zachowaą ostroąnoąą i byą
przygotowanym do zatrzymania sią. 

Rozdział 5: Pytania kontrolne
1. Jeąli kierowca wykonuje skrąt w prawo, a z tej samej strony nadjeądąa rowerzysta,

kierowca powinien pozwolią mu przejechaą i dopiero wtedy wykonaą zamierzony skrąt. 
o Prawda o Faąsz 

2. Kierowca nie musi zachowaą takiej samej odlegąoąci podczas jazdy za motocyk lem, jak
za samochodem. 
o Prawda o Faąsz 

3. Motocykliąci mają prawo zajmowaą caąy pas ruchu, dlatego kierowcy muszą ich
wyprzedzaą w ten sam sposób, co samochody. 
o Prawda o Faąsz 

4. Jadąc w nocy za ciąąarówką, naleąy zmienią ąwiatąa z dąugich na krótkie. 
o Prawda o Faąsz 

5. Zbliąając sią do niepeąnosprawnego pieszego, korzystającego z pomocy psa przewodnika,
biaąej laski lub innego wsparcia, kierowca powinien ustąpią pierwszeąstwa.
o Prawda o Faąsz 



Rozdział 6: Jazda pod wpływem
(DUI) 

Alkohol to sprawca numer jeden wypadków ąmiertelnych na amerykaąskich dro- gach. Alkohol
spowalnia czas reakcji, a tym samym dziaąanie w sytuacjach alarmowych. Alkohol wpąywa
nazdolnoąą prowadzenia pojazdu, nawet jeąli kierowca nie przekroczyą dopuszczalnego stąąenia
alkoholu we krwi. Wypicie nawet niewielkiej iloąci alkoholu zwiąksza prawdopodobieąstwo
spowodowania wypadku. Nie naleąy pią alkoholu i prowadzią pojazdu.

Stężenie alkoholu we krwi (BAC)
Stąąenie alkoholu we krwi to pomiar iloąci alkoholu w organizmie na podstawie badania
alkomatem, badania krwi lub moczu. Prowadzenie pojazdu, jeąli stąąenie alkoholu we krwi
wynosi 0,08 procenta lub wiącej, jest niezgodne z prawem. Jednak kierowca moąe zostaą
skazany za prowadzenie pojazdu pod wpąywem alkoholu (DUI), jeąli stąąenie alkoholu we krwi
wynosi mniej nią 0,08 procent a zdolnoąą prowadzenia zostaąa upoąledzona. Nastąpujące
elementy mogą mieą wpąyw na stąąenie alkoholu we krwi: 
• Wypita iloąą — 12 uncji piwa, 5 uncji wina lub 1,5 uncji napoju wysokoprocen- towego mają tą

samą zawartoąą alkoholu.
• Waga lub wzrost. Zazwyczaj osoby o wiąkszej wadze mają wiącej krwi oraz pąynów

organicznych, w których alkohol rozrzedza sią.

Inne czynniki mają wpąyw na reakcją na alkohol, w tym spoąyte jedzenie, tolerancja na alkohol
oraz zaąywane leki. Czas jest jedyną metodą usuniącia skutków alkoholu. Jedzenie, kawa i
prysznic nie przyspieszają wydalania alkoholu z organizmu.

Inne substancje
Poza alkoholem, na zdolnoąą prowadzenia pojazdów niekorzystnie wpąywa teą wiele leków
wydawanych na receptą i bez recepty. Substancje te to: antyhistaminy, leki na przeziąbienie,
ąrodki przeciwbólowe, leki antydepresyjne, marihuana, haszysz, LSD, heroina, kokaina,
morfina, amfetaminy oraz metamfetaminy. Mieszanie nawet niewielkich iloąci alkoholu i innych
substancji jest bardzo niebezpieczne. Prowadzenie pojazdu silnikowego po drogach stanu
Illinois jest niezgodne z prawem, jeąli kierowca ma we krwi ąlady substancji kontrolowanych,
substancji odurzających, konopi indyjskich (marihuany) lub związków skutkujących upojeniem. 

Przepisy dotyczace jazdy pod wpływem
Jazda pod wpąywem (DUI) jest wedąug przepisów obowiązujących w stanie Illinois powaąnym
przestąpstwem. Jeąli kierowca zostanie skazany za jazdą pod wpąywem,zostanie to na staąe
odnotowane w jego kartotece. Jeąli kierowca zostaą aresztowany i/lub skazany, moąe stracią
uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz dowód rejestracyjny i moąe zostaą ukarany
grzywną i/lub karą pozbawienia wolnoąci.

Ustawa na podstawie zgody dorozumianej 
W przypadku jazdy po drogach stanu Illinois kierowca automatycznie wyraąa zgodą na
poddanie sią pewnym testom. Mogą one obejmowaą badanie alkomatem, badanie krwi i/lub
moczu w celu ustalenia, czy kierowca spoąywaą alkohol lub przyjmowaą inne substancje
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odurzające lub ąrodki skutkujące upojeniem przed jazdą lub w jej trakcie. Badanie krwi musi
przeprowadzią lekarz lub wykwalifikowana pielągniarka. Kierowca moąe samodzielnie wybraą
wykwalifikowaną osobą, zlecając wykonanie dodatkowych badaą na wąasny koszt. Jeąeli
kierowca spowodowaą wypadek z powaąnymi obraąeniami lub zgonem, a są podejrzenia, ąe
prowadzil pojazd pod wpąywem alkoholu lub innych substancji, sąuąby bezpieczeąstwa maja
obowiązek przeprowadzenia testów na obecnoąą alkoholu lub narkotyków. 

Ustawowe zawieszenie prawa jazdy
W przypadku aresztowania za jazdą ze stąąeniem alkoholu we krwi równym lub przekraczającym
0,08 procenta i/lub pod wpąywem substancji upoąledzających organizm, uprawnienia do
prowadzenia pojazdów zostaną zawieszone na 6 miesiący. W przypadku odmowy poddania sią
badaniu, uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną zawieszone na rok. W przypadku
popeąnienia drugiego wykroczenia w ciągu 5 lat uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną
zawies- zone na jeden rok w przypadku pozytywnego wyniku badania lub na 3 lata w przypadku
odmowy poddania sią badaniu. Odmowa poddania sią badaniu moąe zostaą wykorzystana jako
dowód w sądzie. W momencie aresztowania funkcjonariusz zatrzyma prawo jazdy i, jeąli jest ono
waąne, wyda zaąwiadczenie uprawniające kierowcą do prowadzenia pojazdów przez 45 dni.
Zawieszenie rozpoczyna sią w 46. dniu od daty zawiadomienia i bądzie obowiązywaąo do
momentu uiszczenia opąaty za przywrócenie i od aktualizacji kartoteki kierowcy.

Za odmową poddania sią badaniom chemicznym przez kierowcą uczestniczącego w wypadku,
który spowodowaą powaąne obraąenia lub zgon, uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną
cofniąte na co najmniej rok.

Skazanie za jazdę pod wpływem 
Obok ustawowego zawieszenia, kierowca moąe zostaą skazany za jazdą pod wpąywemalkoholu,
innych substancji i/lub ąrodków skutkujących upojeniem. Pierwsze skazanie zajazdą pod
wpąywem bądzie skutkowaąo utratą prawa jazdy na co najmniej rok.

Skazanie za jazdą pod wpąywem skutkuje utratą uprawnieą do prowadzenia pojazdów:
• Pierwsze skazanie za jazdą pod wpąywem skutkuje utratą prawa jazdy na co najmniej rok. 
• W przypadku drugiego skazania za jazdą pod wpąywem w ciągu 20 lat, kierowca straci prawo

jazdy na co najmniej 5 lat.
• Trzecie skazanie za jazdą pod wpąywem skutkuje utratą prawa jazdy na co najmniej 10 lat.
• Czwarte i kolejne skazanie skutkuje doąywotnią utratą prawa jazdy.

Osoba skazana za jazdą pod wpąywem, ze stąąeniem alkoholu we krwi wynoszącym 0,16
procent i wiącej, lub za przewoąenie pod wpąywem substancji odurzających dziecka poniąej 16
roku ąycia, podlega zwiąkszonym karom, obejmującym grzywny, prace spoąeczne 
i pozbawienie wolnoąci. 

Skazanie za jazdą po wpąywem wiąąe sią takąe z koniecznoącią skąadania dokumentu Financial
Responsibility Insurance (SR22) przez 3 lata. Przed przywróceniem uprawnieą do prowadzenia
pojazdów kierowca musi poddaą sią badaniu na obecnoąą alkoholu/substancji odurzających i
pomyąlnie przejąą program resocjalizacji lub program edukacyjny dotyczący alkoholu/substancji
odurzających i/lub speąnią inne wymagania. 



Jeąli mieszkaniec stanu Illinois zostanie skazany za jadą pod wpąywem w innym stanie,
skazanie to zostanie zgąoszone do biura Sekretarza Stanu Illinois i odnotowane w kartotece
danego kierowcy. W stosunku do tej osoby podjąte zostaną dziaąania administracyjne
zmierzające do takiego ograniczenia uprawnieą do prowadzenia pojazdów, jakie obowiązują za
to samo wykroczenie w stanie Illinois. 

Alkomat z systemem blokującym zapłon (BAIID) 
Kaądy kierowca w stanie Illinois, który po raz pierwszy dopuącią sią jazdy pod wpąywem i jest
uprawniony do zwolnienia w okresie zawieszenia ustawowego, moąe wnioskowaą 
o zezwolenie na prowadzenie pojazdów pod kontrolą urządzenia monitorującego (Monitoring
Device Driving Permit, w skrócie MDDP). MDDP wymaga zainstalowania w swoim pojeądzie
alkomatu z systemem blokującym zapąon (BAIID) jako warunek zwolnienia z zakazu
prowadzenia pojazdów. Instalacji dokonuje sią w atestowanym zakąadzie. Osoba, która
dopuąciąa sią jazdy pod wpąywem, ponosi wszystkie koszty związane z wydaniem zezwolenia,
instalacją oraz monitorowaniem urządzenia BAIID. 

Jeąeli kierowca dopuącią sią jazdy pod wpąywem alkoholu wiącej nią jeden raz, moąe wnioskowaą
o zezwolenie na ograniczone prowadzenie pojazdów (Restricted Driving Permit, w skrócie
RDP), a takąe musi zainstalowaą w swoim pojeądzie urządzenie BAIID.

Osoba, która zostaąa dwa lub trzy razy skazana za jazdą pod wpąywem, a nigdy nie ubiegaąa
sią lub nie otrzymaąa RDP stanu Illinois, musi zainstalowaą urządzenie BAIID we wszystkich
pojazdach zarejestrowanych na swoje nazwisko w celu peąnego przywrócenia uprawnieą.

MDDP lub RDP oraz instalacja BAIID umoąliwiają prowadzenie pojazdu, pod warunkiem, ąe
kierowca porusza sią pojazdem z zainstalowanym BAIID. Wiącej informacji na temat MDDP 
i RDP moąna znaleąą na stronie 54.

Biuro Sekretariatu Stanu prowadzi monitorowanie i odczyt urządzenia “BAIID” przez caąy
okreswaąnoąci zezwolenia. Urządzenie BAIID zaalarmuje biuro Sekretarza Stanu, jeąli
kierowcapodejmie próbą prowadzenia pojazdu pod wpąywem lub manipulacji przy urządzeniu. 

Osoba, która dopuąciąa sią jazdy pod wpąywem, moąe zrezygnowaą z ubiegania sią o MDDP lub
RDP i zrezygnowaą z prowadzenia pojazdów w okresie zawieszenia. Jednakąe czyn osoby,
która dopuąciąa sią jazdy pod wpąywem, ale nie zdecydowaąa sią na uczestnictwo 
w programie, a zostanie przyąapana na prowadzeniu pojazdów w okresie zawieszenia,
zostanie zakwalifikowany jako przestąpstwo 4 klasy. 

Przestępstwa powiązane z jazdą pod wpływem
Kwalifikowana jazda pod wpływem
Kierowca moąe zostaą oskarąony o kwalifikowaną jazdą pod wpąywem, jeąli:
• Bądąc pod wpąywem substancji odurzających, braą udziaą w wypadku, który skutkowaą

zgonem lub obraąeniami ciaąa.
• Pod raz trzeci lub kolejny dopuącią sią jazdy pod wpąywem.
• Prowadzią autobus szkolny z dzieąmi pod wpąywem substancji odurzających.
• Prowadzią pojazd pod wpąywem substancji odurzających bez waąnego prawa jazdy lub

zezwolenia albo ubezpieczenia pojazdu.
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• Zostaą skazany za jazdą pod wpąywem, a w przesząoąci nieumyąlnie spowodowaą ąmierą lub
dopuącią sią kwalifikowanej jazdy pod wpąywem uczestnicząc w wypadku ze skutkiem
ąmiertelnym.

Nielegalny przewóz napojów alkoholowych/opakowań otwartych 
Spoąywanie napojów alkoholowych w pojeądzie jest niezgodne z prawem. Zarówno kierowca,
jak i pasaąerowie mogą otrzymaą mandat. Pasaąerowie autobusów czarterowych
wykorzystywanych do celów pozaszkolnych, samochodów kempin- gowych, mini samochodów
kempingowych oraz limuzyn są zwolnieni z tego przepisu. Niezgodne z prawem jest posiadanie
otwartego pojemnika z alkoholem na miejscu pasaąera. Jeąli jest to drugie wykroczenie w ciągu
1 roku, prawo jazdy kierowcy zostanie zawieszone na rok. Kaądy kierowca poniąej 21 roku ąycia
traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów na rok za pierwsze skazanie, a za kolejne
skazanie przed 21 rokiem ąycia, uprawnienia zostają mu cofniąte.

Jazda z zawieszonym lub cofniętym prawem jazdy (w przypadku
jazdy pod wpływem, nieumyślnego spowodowania śmierci
lub ucieczki z miejsca wypadku, który skutkował zgonem lub
obrażeniem ciała)
W przypadku skazania za powyąsze przestąpstwa w związku z prowadzeniem pojazdu 
w okresie cofniącia lub zawieszenia uprawnieą, kierowca podlega nastąpującym karom:
• sankcje karne, w tym kara pozbawienia wolnoąci,
• przedąuąenie okresu zawieszenia lub cofniącia uprawnieą do prowadzenia pojazdów,
• przejącie pojazdu i jego moąliwa konfiskata. 

Kierowca zamieszkaąy w stanie Illinois, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaąy
zawieszone lub cofniąte wskutek skazania za jazdą pod wpąywem, nieumyąlne spowodowanie
ąmierci lub ucieczką z miejsca wypadku skutkującego zgonem lub obraąeniami, nie moąe
prowadzią pojazdów silnikowych w ąADNYM stanie. Jeąli kierowca zamieszkaąy w stanie Illinois,
którego prawo jazdy zostaąo zawieszone lub cofniąte, zostanie aresztowany za jazdą z
zawieszonym lub cofniątym prawem jazdy w innym stanie, aresztowanie zostanie zgąoszone do
biura Sekretarza Staniu, a kierowca zostanie oskarąony o przestąpstwo 4 klasy. 

Przyczynienie się do jazdy pod wpływem 
Uąyczenie swojego pojazdu osobie bądącej pod wpąywem substancji odurzających jest
niezgodne z prawem. Osoba skazana za dostarczenie alkoholu osobie poniąej 21 roku ąycia
moąe podlegaą karze grzywny do wysokoąci 2.500 USD, pozbawienia wolnoąci do roku, oraz
zawieszenia uprawnieą do prowadzenia pojazdów.

Kierowcy poniżej 21 roku życia
W stanie Illinois osoby spozẏwajac̨e alkohol musza ̨miec ́ ukonćzone 21 lat. Prawo jazdy kierowców
ponizėj 21 lat ma charakterystyczny pionowy nadruk. (Patrz ilustracje na wnątrzu okąadki.)

Osobie poniz ̇ej 21 roku z ̇ycia skazanej po raz pierwszy za jazde ̨ pod wpąywem grozi cofnie ̨cie
uprawnień do prowadzenia pojazdów na co najmniej 2 lata.



Jeśli kierowca jest poniz ̇ej 21 roku z ̇ycia, zostanie zatrzymany i otrzyma mandat za naruszenie
przepisów drogowych, a w jego organizmie zostanie stwierdzona

śladowa obecnos ́ć alkoholu, uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostana ̨ zawieszone na
trzy miesia ̨ce. W przypadku odmowy poddania sie ̨ badaniu uprawnienia do prowadzenia
pojazdów zostana ̨ zawieszone na szes ́ć miesie ̨cy. Przy drugim wykroczeniu uprawnienia do
prowadzenia pojazdów zostana ̨ zawieszone na jeden rok w przypadku pozytywnego wyniku
badania ba ̨dź na 2 lata w przypadku odmowy poddania sie ̨ badaniu. Zawieszenie rozpoczyna
się w 46. 

dniu od daty zawiadomienia i be ̨dzie obowiązywaąo do momentu uiszczenia opąaty za
przywróce- nie i od aktualizacji kartoteki kierowcy. Jes ́li prawo jazdy zostaąo zawieszone przed
osiągnięciem 21. roku z ̇ycia, kierowca be ̨dzie zobowia ̨zany do ukon ́czenia kursu korekcyjnego
w celu ponownego uzyskania uprawnien ́ do prowadzenia pojazdów. Ponadto kierowca moz ̇e
zostac ́ zobowiązany do zdania peąnego egzaminu na prawo jazdy przed jego ponownym
wydaniem. Funkcjonariusz prowadza ̨cy sprawę decydu- je na podstawie wyników badania lub
odmowy poddania sie ̨ badaniu, czy dany przy- padek stanowi naruszenie przepisów Zero
Tolerance, jazde ̨ pod wpąywem (DUI), czy tez ̇ jedno i drugie. Szczegóąowe informacje na temat
przepisów Zero Tolerance obowia ̨zuja ̨cych w stanie Illinois moz ̇na znalez ́ć na stronie
internetowej www.cyberdriveillinois.com.

Osoba poniz ̇ej 21 roku ąycia skazana za nielegalne spoąywanie, zakup, posiadanie lub
otrzymanie alkoholu w prezencie traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów na co najmniej
sześć miesie ̨cy, niezalez ̇nie od tego, czy w momencie popeąnienia wykroczenia prowadziąa
pojazd silnikowy. Kaz ̇da osoba, która otrzyma nadzór sa ̨dowy w związku z tymi wykroczeniami,
zostanie pozbawiona uprawnien ́ do prowadzenia pojazdów na okres 3 miesie ̨cy.

Przepisy stanu Illinois dotyczac̨e jazdy pod wpąywem stale sie ̨ zmieniaja.̨ Aktualne informacje mozṅa
znalezć́ w broszurze Sekretarza Stanu zatytuąowanej DUI Fact Book (Informacje dotyczac̨e
prowadzenia pojazdów pod wpąywem) lub na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com.
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Rozdział: 6 Pytania kontrolne
1. Kierowca aresztowany pod wpąywem alkoholu, u którego stwierdzono stąąenie alkoholu

we krwi rządu 0,08 procenta lub wyąsze, podlega zawieszeni uprawnieą do prowadzenia
pojazdów na co najmniej 6 miesiący 
o Prawda o Faąsz 

2. Alkohol jest najcząstszym czynnikiem powodującym wypadki ze skutkiem ąmiertelnym. 
o Prawda o Faąsz 

3. Jaka jest jedyna skuteczna metoda usuniącia alkoholu z organizmu? 
a.  Mocna kawa
b.  Czas
c.  Zimny prysznic

4. Aresztowany kierowca, który odmówi poddania sią badaniu, podlega zawieszeniu
uprawnieą do prowadzenia pojazdów na 3 miesiące. 
o Prawda o Faąsz 

5. Kierowca, którego prawo jazdy zostaąo cofniąte wskutek jazdy pod wpąywem, musi
speąnią kilka wymogów, w tym przejąą oceną pod kątem problemów alkoholowych 
i narkotykowych oraz uiącią opąatą za przywrócenie prawa jazdy, aby odzyskaą
uprawnienia. 
o Prawda o Faąsz 

6. W przypadku osób poniąej 21. roku ąycia prowadzenie pojazdu ze ąladową iloącią alkoholu
lub substancji odurzających w organizmie jest nielegalne. 
o Prawda o Faąsz 
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Rozdział 7: Naruszenie przepisów
ruchu drogowego/wypadki

Uczestnicząc w wypadku lub bądąc jego ąwiadkiem, naleąy: 
• W miarą moąliwoąci zatrzymaą samochód w bezpiecznym i dobrze oąwietlonym miejscu

publicznym, które nie utrudnia ruchu drogowego. 
• W razie potrzeby lub na proąbą poszkodowanych udzielią pomocy rannym lub wezwaą pomoc.

W pierwszym rządzie zabezpieczyą ranną osobą przed zagroąeniem ze strony innych
pojazdów, a nastąpnie okryą, aby zapewnią jej komfort i ochronią przed szokiem. Rannej
osoby nie naleąy przenosią, chyba ąe j jest to absolutnie konieczne. Nie naleąy udzielaą
pierwszej pomocy, jeąli nie ma sią odpowiedniego przeszkolenia. Naleąy niezwąocznie
zadzwonią pod numer 911 

• Ktoą powinien ostrzec innych kierowców, uąywając ąwiateą awaryjnych lub rac ąwietlnych, jeąli
są dostąpne.

• Naleąy zapisaą nazwiska, adresy, numery telefonów, numery prawa jazdy i tablic
rejestracyjnych wszystkich osób uczestniczących w zdarzeniu. 

• Z wyjątkiem telefonu pod numer 911, Illinois zabrania uąywania telefonów
bezprzewodowych/komórkowych w promieniu 500 stóp od miejsca zdarzenia.

Obecność w sądzie
Kierowca, który otrzyma mandat za drobne wykroczenie drogowe musi wpąacią kaucją w formie
gotówki, karty depozytowej lub waąnego prawa jazdy. W przypadku zdania w depozyt prawa
jazdy i opąacenia mandatu przed pierwszym terminem stawienia sią w sądzie. prawo jazdy
zostanie zwrócone. W przypadku niezapąacenia mandatu lub niestawienia sią w sądzie, drugi
termin stawienia sią w sądzie moąe nie zostaą wyznaczony automatycznie. Niestawienie sią w
sądzie w drugim terminie skutkuje przepadkiem kaucji i/lub zawieszeniem prawa jazdy do
czasu speąnienia wymagaą sądu. Osobom poniąej 18roku ąycia musi podczas posiedzenia sądu
towarzyszyą rodzic/opiekun prawny.

Kierowca zamieszkaąy w stanie Illinois, który otrzyma mandat w innym stanie naleąącym do
programu (Uproszczony Poza-stanowy Program Karalnoąci) Non- Resident Violator Compact
ma trzy moąliwoąci:
• pozostaą w stanie, w którym wystawiono mandat i odwoąaą sią,
• zapąacią grzywną,
• podpisaą zobowiązanie do opąacenia mandatu, aby kontynuowaą podróą i opąacią mandat

drogą pocztową. Taką samą moąliwoąą mają mieszkaący innych stanównaleąących do
porozumienia, którzy otrzymają mandat w stanie Illinois.Niewywiązanie sią z podpisanego
zobowiązania skutkuje zawieszeniem prawa jazdy przez departament transportu w stanie
zamieszkania kierowcy.

Protokoły z wypadku
Bez wzglądu na to, kto zawinią, wymagane jest sporządzenie protokoąu z wypadku, jeąli byąy
ofiary ąmiertelne lub ranni bądą dosząo do uszkodzenia mienia o wartoąci przekraczającej 1.500
USD (w przypadku gdy któryą z uczestniczących pojazdów nie byą ubezpieczony sporządzenie
protokoąu jest wymagane, gdy wartoąą szkód wycenia sią na co najmniej 500 USD). 



• Naleąy niezwąocznie zawiadomią policją. Wiele miast wymaga sporządzenia protokoąu 
z wypadku, do którego dosząo w ich granicach. Z tego wzglądu, jeąli na miejscu wypadku nie ma
funkcjonariusza policji, naleąy jak najszybciej sporządzią protokóą na najbliąszym posterunku
policji. Na terenach wiejskich naleąy zawiadomią szeryfa danego hrabstwa lub policją stanową.
Jeąli kierowca nie jest w stanie sporządzią protokoąu, a jechaą z nim pasaąer, protokóą sporządza
pasaąer.

• Naleąy takąe sporządzią protokóą dla Departamentu Transportu Stanu Illinois. Taki poufny protokóą
naleąy przesąaą nie póąniej nią w ciągu 10 dni od wypadku. Formularz protokoąumoąna otrzymaą
od funkcjonariusza policji lub firmy ubez- pieczeniowej.

Pojazdy bez nadzoru
W przypadku uszkodzenia pojazdu pozostawionego bez nadzoru (kierowca ani pasaąer nie są
obecni) lub innego mienia naleąy: 
• Zatrzymaą samochód w bezpiecznej odlegąoąci od przejeądąających pojazdów.
• Jeąli nie moąna odnaleąą wąaąciciela, zostawią swoje nazwisko, adres, numer tele- fonu oraz

numery tablic rejestracyjnych na uszkodzonym samochodzie lub mieniu.
• Zawiadomią policją.
• Wypeąnią wszystkie wymagane protokoąy. Jeąli wypadek nie zostanie zgąoszony, sprawcy

grozi kara grzywny do 2.500 USD lub kara pozbawienia wolnoąci do jed- nego roku.

Opuszczenie miejsca wypadku
Kierowca ma obowiązek zgąosią wypadek w ciągu 30 minut od zdarzenia. Kierowca skazany za
ucieczką z miejsca w wypadku, zwąaszcza gdy są zabici lub ranni, podlega sankcjom karnym.
Jeąli w wypadku byli zabici lub ranni, biuro Sekretariatu Stanu ma obowiązek odwoąac kierowcy
jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną
równieą zawieszone, jeąli uszkodzenia pojazdu wycenia sią na ponad 1.000 USD.

Przepisy o odpowiedzialności za
bezpieczeństwo

Osoby uczestniczące w wypadku, w którym byli ranni, ofiary ąmiertelne lub dosząo do uszkodzenia
mienia o wartoąci przekraczającej 1.500 USD, mają obowiązeksporządzią protokóą z wypadku. (W
przypadku gdy któryą z uczestniczących pojazdów nie byą ubezpieczony sporządzenie protokoąu
jest wymagane, gdy wartoąą szkód wycenia sią na co najmniej 500 USD.) Kierowca winny
spowodowania wypadku musi takąe speąnią wymogi wynikające z przepisów o odpowiedzialnoąci za
bezpieczeąstwo. W przypadku gdy kierowca nie posiada ubezpieczenia lub nie dysponuje inną
dopuszczalną formą pąatnoąci przepisy te wymagają wniesienia zabezpieczenia (gwarancji
pąatnoąci). Wysokoąą zabezpieczenia okreąla Departament Transportu stanu Illinois. Jeąli kierowca
nie posiada ubezpieczenia lub wymaganego zabezpieczenia, jego prawo jazdy moąe zostaą
zawieszone do czasu rozstrzygniącia sprawy. Prawo jazdy wąaąciciela pojazdu uczestniczącego w
wypadku i tablice rejestracyjne/dowód rejestracyjny pojazdu równieą mogą zostaą zawieszone.
Prawo jazdy lub dowód rejestracyjny mogą pozostaą zawieszone do momentu przedstawienia
przez daną osobą dowodu odpowiedzialnoąci finansowej oraz zachowania ubezpieczenia przez
okres trzech lat od daty sporządzenia pierwszego protokoąu.
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Ponadto kierowcy skazani za naruszenie obowiązkowego ubezpieczenia tracą uprawnienia do
prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 miesiące i muszą uiącią opąatą za przywrócenie uprawnieą
w wysokoąci 100 dolarów. Uzyskanie zezwolenia nie jest moąliwe.

Przepisy o odpowiedzialności finansowej
Przedstawienie dowodu odpowiedzialnoąci finansowej jest wymagane nastąpujących przypadkach: 
• Otrzymanie orzeczenia sądowego w sprawie wypadku, w którym sąd stwierdza nie

wywiązanie sią ze zobowiązaą (unsatisfied court judgment).
• Zawieszenie na mocy przepisów o odpowiedzialnoąci za bezpieczeąstwo w związku 

z brakiem ubezpieczenia w momencie wypadku.
• Otrzymanie nadzoru sądowego za naruszenie przepisów o obowiązkowym ubez pieczeniu.
• Skazanie za trzy lub wiącej naruszeą przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu.

Dowodem odpowiedzialnoąci finansowej moąe byą zaąwiadczenie o ubezpieczeniu (SR22),
kaucja pieniąąna bądą depozyt w postaci papierów wartoąciowych (takich jak ąwiadectwa
udziaąowe). Dokument SR22 przekazywany jest bezpoąrednio do Sekretariatu Stanu przez
firmą ubezpieczeniową. Za pomocą procesu SR22 Sekretariat Stanu monitoruje ochroną
ubezpieczeniową przez okres wyznaczony przez odpowiednie przepisy. Nieprzedąuąenie lub
rozwiązanie umowy ubez- pieczeniowej skutkuje zawieszeniem prawa jazdy.

Kursy zapobiegające wypadkom
Osoby, które ukoączyąy 55 rok ąycia mogą uzyskaą zniąką na ubezpieczenie samochodowe od
odpowiedzialnoąci cywilnej, jeąli z pozytywnym wynikiem ukoączą 8-godzinny kurs jazdy
defensywnej. Informacji o kwocie zniąki udziela ubezpieczy- ciel. Informacje o kursach 
w swojej okolicy moąna znaleąą na stronie www.aarp.org/drive. 

Rozdział: 7 Pytania kontrolne
1. Bez wzglądu na to, kto zawinią, kierowca pojazdu musi sporządzią protokóą z wypadku,

jeąli w wypadku byąy ofiary ąmiertelne, ranni lub jeąli dosząo do uszkodzenia mienia o
wartoąci przekraczającej 1.500 USD (w przypadku gdy któryą z uczestniczących pojazdów
nie byą ubezpieczony sporządzenie protokoąu jest wymagane, gdy wartoąą szkód wycenia
sią na co najmniej 500 USD). 
o    Prawda o Faąsz 

2. Zanim kierowca odzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdów zawieszone po
orzeczeniu sądowym stwierdzającym, ąe szkody powstaąe w wypadku nie zostaąy pokryte,
kierowca musi ząoąyą w biurze Sekretarza Stanu dowód odpowiedzialnoąci finansowej. 
o    Prawda o Faąsz 

3. Uczestnicząc w wypadku lub bądąc jego ąwiadkiem, naleąy w miarą moąliwoąci zatrzymaą
samochód w bezpiecznym i dobrze oąwietlonym miejscu publicznym, które nie utrudnia
ruchu drogowego.
o    Prawda o Faąsz



Rozdział 8: Odwołanie,
zawieszenie, odmowa lub

unieważnienie prawa jazdy
Odwołanie

Odwoąanie to cofniecią uprawnieą do prowadzenia pojazdów przez biuro Sekretarza Stanu na
czas nieokreąlony. Aby odzyskaą uprawnienia do prowadzenia pojazdów, kierowca moąe
ponownie ubiegaą sią o wydanie prawa jazdy po upąywie co najmniej roku, jeąli nie zastrzeąono
inaczej.

W przypadku gdy kierowca popeąnią wykroczenie drogowe ze skutkiem ąmiertelnym, biuro
Sekretarza Stanu zawiesza uprawnienia do prowadzenia pojazdów w trybie
natychmiastowym.Prawo jazdy moąe zostaą odwoąane za miądzy innymi nastąpujące
przestąpstwa:
• Kwalifikowana jazda pod wpływem — spowodowanie obraąeą lub ąmierci w wyniku jazdy

pod wpąywem; jazda pod wpąywem po wczeąniejszym skazaniu za nieumyąlne
spowodowanie ąmierci lub kwalifikowaną jazdą pod wpąywem, trzecie lub kolejne skazanie za
jazdą pod wpąywem; jazda pod wpąywem bez waąnego prawa jazdy, zezwolenia lub
ubezpieczenia pojazdu; bądą prowadzenie pod wpąywem, autobusu szkolnego z dzieąmi.

• Kwalifikowana ucieczka przed policją — ucieczka podczas próby zatrzymania przez policją.
• Kwalifikowana niebezpieczna jazda — jazda, która spowodowaąa powaąne obraąenia,

trwaąą niepeąnosprawnoąą lub oszpecenie innej osoby. 
• Kradzież pojazdu — kradzieą pojazdu silnikowego lub jego cząąci. 
• Wyścigi równoległe lub uliczne — nielegalne ąciganie sią z innym pojazdem. 
• Jazda pod wpływem — jazda pod wpąywem alkoholu, innych substancji i/lub ąrodków

skutkujących upojeniem. 
• Wykorzystanie do celów przestępczych — pojazd zostaą uąyty podczas powaąnego

przestąpstwa. 
• Fałszywy dowód tożsamości — tworzenie lub posiadanie sprzątu umoąliwiającego

tworzenie bądą sprzedaą, posąugiwanie sią lub pomoc innej osobie w posąugiwaniu sią
nieautoryzowanym, niewydanym przez wąadze dowodem toąsamoąci lub prawem jazdy. 

• Zorganizowana działalność przestępcza — przestąpstwo w ramach zorganizowanej
dziaąalnoąci przestąpczej z uąyciem pojazdu lub prawa jazd wydanego w stanie Illinois. 

• Ucieczka z miejsca wypadku — opuszczenie miejsca wypadku, w którym są zabici lub ranni.
• Krzywoprzysięstwo — podanie Sekretarzowi Stanu faąszywych informacji. 
• Niebezpieczne postępowanie — niebezpieczne zachowanie z uąyciem pojazdu, które

spowodowaąo obraąenia lub zagroąenie dla innej osoby. 
• Niebezpieczna jazda — skazanie za trzy przypadki niebezpiecznej jazdy w ciągu 12 miesiący

lub jazdą, która spowodowaąa powaąne obraąenia, trwaąą niepeąnosprawnoąą lub oszpecenie
innej osoby.

• Nieumyślne spowodowanie śmierci— nieostroąna jazda, która doprowadziąa do ąmierci innej
osoby.
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Biuro Sekretarza Stanu ma prawo cofnąą prawo jazdy kierowcy, który wielokrotnie naruszyą
przepisy ruchu drogowego. W okresie cofniącia prawa jazdy zawieszeniu moąe podlegaą takąe
dowód rejestracyjny pojazdu. Kierowca otrzyma wówczas stosowne powiadomienie. 

Zawieszenie
Zawieszenie to czasowa utrata uprawnieą do prowadzenia pojazdów. Kiedy zawieszenie
obowiązuje przez okreąlony czas, uprawnienia do prowadzenia pojazdów moąna odzyskaą po
upąyniąciu okresu zawieszenia oraz uiszczeniu opąaty za przywrócenie. W innych przypadkach
prawo jazdy nie zostanie zwrócone, dopóki kierowca nie speąni wymogów wynikających z
przepisów stanu Illinois.

Prawo jazdy moąe zostaą zawieszone za takie przestąpstwa, jak m.in :
• Automatyczne mandaty drogowe — Nieopąacenie piąciu lub wiącej mandatów

wystawionych przez urządzenia kontrolujące ruch za przejazd na czerwonym ąwietle,
przekroczenie prądkoąci lub oba te wykroczenia drogowe w obszarze administracyjnym.

• Spowodowanie wypadku w strefie robót drogowych —spowodowanie wypadku w strefie
robót drogowych skutkującym obraąeniami ciaąa lub zgonem robotnika, wskutek
niestosowania sią do wymogu zmniejszenia prądkoąci lub zmiany pasa ruchu.

• Nadużycie prawa do odwiedzin dziecka – Zawieszenie po otrzymaniu nakazu sądowego
wskazującego, ąe kierowca byą zaangaąowany w naduąycie prawa do odwiedzin dziecka. 

• Pozytywny wynik badania na obecność substancji odurzających/alkoholu — pozytywny
wynik badania wykonanego podczas aresztowania za jazdą pod wpąywem, stwierdzający
stąąenie alkoholu we krwi na poziomie 0,08% lub ąladowe iloąci konopi, substancji
kontrolowanych bądą ąrodków skutkujących upojeniem. 

• Odmowa poddania się badaniu na obecnoąą substancji odurzających lub alkoholu po
aresztowaniu za jazdą pod wpąywem w stanie Illinois lub w innym stanie.

• Przestępstwo na tle seksualnym lub związane z narkotykami — popeąnienie przestąpstwa
związanego z narkotykami lub seksualnego, podczas jazdy lub podczas sprawowania
bezpoąredniej fizycznej kontroli nad pojazdem.

• Niestawienie się — niestawienie sią na wezwanie w sprawie jakiegokolwiek wykroczenia
drogowego. 

• Niezastosowanie się do sygnału na przejeździe kolejowym — skazanie za drugie
naruszenie polegające na niezastosowaniu sią do sygnaąu na przejeądzie kolejowym. 

• Zaległości alimentacyjne — zawieszenie za zalegąoąci alimentacyjne na mocy nakazu
sądowego lub polecenia Departamentu Sąuąby Zdrowia i Usąug Na Rzecz Rodziny Stanu
Illinois (Illinois Department of Healthcare and Family Services). 

• Nieustąpienie pierwszeństwa i niezachowanie właściwej ostrożności w strefie robót
drogowych w obecności robotników.

• Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu używającemu sygnałów
dźwiękowych i wizualnych (światła i syreny)

• Posługiwanie się fałszywym prawem jazdy/dowodem tożsamości — posiadanie,
okazanie lub próba posąuąenia sią zmienionym prawem jazdy albo dowodem toąsamoąci,
posąugiwanie sią prawem jazdy lub dowodem toąsamoąci naleąącym do innej osoby bądą
zezwolenie innej osobie na posąugiwanie sią swoim prawem jazdy lub dowodem toąsamoąci,
ząoąenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub dowodu toąsamoąci zawierającego faąszywe
informacje bądą zezwolenie innej osobie na posąuąenie sią swoimi dokumentami we wniosku
o wydanie prawa jazdy lub dowodu toąsamoąci. 

• Nielegalne posiadanie, spożywanie, zakup alkoholu lub przyjęcie alkoholu w prezencie
przez osobę poniżej 21 roku życia.



• Nielegalny transport alkoholu — nielegalny transport alkoholu 2 razy w ciągu 12 miesiący
w przypadku osób, które ukoączyąy 21 rok ąycia. 

• Nielegalny transport alkoholu przez osobę poniżej 21 roku życia — nielegalny transport
alkoholu przez osobą, która nie ukoączyąa 21 roku ąycia. 

• Naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia — nieprzed
stawienie ubezpieczenia od odpowiedzialnoąci finansowej (SR-22) po otrzymaniu nadzoru
sądowego za jazdą bez ubezpieczenia bądą otrzymanie trzech lub wiącej mandatów za jazdą
bez ubezpieczenia. 

• Skazanie za brak obowiązkowego ubezpieczenia – prowadzenie pojazdu bez
obowiązkowego ubezpieczenia.

• Naruszenia przepisów dotyczących parkowania — niezapąacenie 10 lub wiącej mandatów
za nieprawidąowe parkowanie w dowolnym okrągu administr cyjnym. 

• Naruszenie przepisów dotyczących przejazdów kolejowych — niezapąacenie mandatów
za piąą lub wiącej naruszeą. 

• Naruszenie przepisów dotyczących autobusów szkolnych — niezatrzymanie sią przy
autobusie szkolnym, z którego wysiadają lub do którego wsiadają dzieci. 

• Przekroczenie prędkości w strefie robót drogowych — dwukrotne naruszenie
ograniczenia prądkoąci w strefie robót drogowych w okresie dwóch lat. 

• Kradzież paliwa — przelanie paliwa do kanistra lub baku i opuszczenie obiektu bez
zapąacenia za nie. 

• Naruszenie przepisów dotyczących opłat drogowych — niezapąacenie piąciu lub wiącej
mandatów za naruszenie przepisów dotyczących opąat drogowych i/lub za nieuiszczenie
opąaty drogowej. 

• Wypadki samochodowe — odmowa lub zaniedbanie zgąoszenia wypadku samochodowego. 
• Naruszenie przepisów drogowych — trzykrotne skazanie za naruszenie przepisów

drogowych w okresie 12 miesiący (w przypadku kierowców, którzy w momencie
aresztowania nie ukoączyli 21. roku ąycia — 2 naruszenia w okresie 24 miesiący).

• Nieuprawnione parkowanie w miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnosprawnych.
• Wypadek przy braku ubezpieczenia — brak ubezpieczenia w momencie wypadku, którego

byąo sią sprawcą i za który ma sią obowiązek wypąacenia odszkodowania. 
• Naruszenie przepisów "Zero Tolerance" — naruszenie przepisów dotyczących alkoholu

przez osobą poniąej 21 roku ąycia.

Wiącej informacji na temat czynów, które mogą skutkowaą zawieszeniem lub cofniąciem
uprawnieą do prowadzenia pojazdów, moąna znaleąą w Kodeksie pojazdowym stanu Illinois
(Illinois Vehicle Code). 

Unieważnienie
Uniewaąnienie to formalne postąpowanie Sekretarza Stanu polegające na anulowaniu lub
uniewaąnieniu prawa jazdy lub zezwolenia danej osoby ze wzglądu na bąąd lub usterką 
w prawie jazdy bądą w związku z ustaniem uprawnieą danej osoby do posiadania takiego prawa
jazdy. Ząoąenie wniosku o ponowne wydanie prawa jazdy jest moąliwe dopiero po speąnieniu
warunków wynikających z uniewaąnienia.

Prawo jazdy moąe zostaą uniewaąnione z nastąpujących powodów:
• Przyczyna medyczna — niezdolnoąą do bezpiecznego prowadzenia pojazdów silnikowych

wynikająca z przyczyn medycznych lub związana ze wzrokiem; nieząoąenie zaąwiadczenia
lekarskiego lub okulistycznego, gdy jest to wymagane; niezgąoszenie przyczyny medycznej, która
moąe upoąledzaą zdolnoąą do bez piecznego prowadzenia pojazdów si nikowych. 
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• Wymóg ponownego zdania egzaminu — niestawienie sią na wyznaczony ponowny egzamin;
negatywny wynik cząąci testu wymaganego w ramach ponownego obowiązkowego egzaminu.

• Podanie fałszywych informacji we wniosku — popeąnienie oszustwa poprzez podanie
faąszywych informacji we wniosku. 

• Brak uprawnień — dana osoba nie jest uprawniona do posiadania prawa jazdy lub zezwolenia.

Odmowa
Tymczasowa odmowa prawa do ubiegania sią o wydanie prawa jazdy oraz — w pewnych
przypadkach — zezwolenia na nauką jazdy. Odmowa moąe zostaą wpisana wyąącznie do
kartoteki osoby poniąej 18. roku ąycia, która zostaąa skazana za jedno z poniąszych wykroczeą: 
• Obowiązkowe cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów za wykroczenia

wymienione na stronie 51 and 52 — odmowa wynikająca z tych wykroczeą uniemoąliwia
danej osobie ubieganie sią o prawo jazdy lub zezwolenie na nauką jazdy przed ukoączeniem
18 roku ąycia.

• Prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy lub zezwolenia (brak waąnego prawa
jazdy) — taka odmowa uniemoąliwia ubieganie sią o wydanie prawa jazdy przed ukoączeniem
18 roku ąycia. Dozwolone jest ubieganie sią o zezwolenie na nauką jazdy. Jeąli dana osoba
ma juą prawo jazdy, status posiadanych uprawnieą zostaje zredukowany do zezwolenia na
nauką jazdy. 

• Poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego — odmowa tego typu obowiązuje przez
9 miesiący lub do ukoączenia przez daną osobą 18 roku ąycia, w zaleąnoąci od tego, co nastąpi
wczeąniej. Odmowa ta uniemoąliwia jedynie ubieganie sią o prawo jazdy. Moąna ubiegaą sią o
zezwolenie na nauką jazdy. Jeąli dana osoba ma juą prawo jazdy, status posiadanych
uprawnieą zostaje zr dukowany do zezwolenia na nauką jazdy (Szczegóąowe informacje
moąna znaleąą w rozdziale 3). 

• Wypadek skutkujący obrażeniami lub zgonem — biuro Sekretarza Stanu moąe odmówią
wydania lub odnowienia prawa jazdy osobie oskarąonej ospowodowanie wypadku, w którym
pasaąer odniósą powaąne obraąenia lub poniósą ąmierą. Wypadek nie musi byą związany ze
spoąyciem alkoholu.

Specjalne zezwolenia na prowadzenie
pojazdów

Kierowcy ze stanu Illinois, których prawo jazdy zostaąo cofniąte lub zawieszone, mogą w pewnych
przypadkach otrzymaą zgodą na prowadzenie pojazdów w formie zezwolenia specjalnego.
• Zezwolenie na ograniczone prowadzenie pojazdów (Restricted Driving Permit, RDP) —

Pozwala na prowadzenie pojazdów tylko w okreąlonych godzinach i na okreąlonych trasach, 
w celu dojazdu do pracy lub do szkoąy, w celu dowozu dziecka przebywającego w domu do
oąrodka opieki dziennej lub dopuszczalnego oąrodka edukacyjnego, albo w celu dojazdu na
leczenie bądą kuracją odwykową. RDP nie moąe zostaą wydane osobie poniąej 16. roku ąycia.

• Zezwolenie na prowadzenie pojazdów pod kontrolą urządzenia monitorującego
(Monitoring Device Driving Permit, MDDP) — wydawane osobie, która po raz pierwszy
dopuąciąa sią jazdy pod wpąywem i podlega ustawowemu zawieszeniu uprawnieą. MDDP jest
wymagane do zainstalowania alkomatu z systemem blokującym zapąon (BAIID) w pojeądzie.
Wydanie MDDP i instalacja BAIID umoąliwia kierowcy prowadzenie pojazdu o kaądej porze
dnia i nocy, pod warunkiem, ąe nie spoąywa on alkoholu przed jazdą i nie ingeruje 
w dziaąanie urządzenia BAIID. MDDP nie moąe zostaą wydane osobie poniąej 18 roku ąycia.
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• Zezwolenie na prowadzenie pojazdów w związku z pracą zawodową (Occupational
Driving Permit, ODP) — wydawane osobom prowadzącym pojazdy w ramach obowiązków
zawodowych, których prawo jazdy zostaąo zaw ieszone za trzy naruszenia przepisów ruchu
drogowego. Zezwolenie to umoąliwia prowadzenie pojazdów w związku z pracą zawodową.
Przysąuguje osobom, które muszą prowadzią pojazdy w związku z wykonywaną pracą. Nie
dotyczy to kierowców zawodowych.

• Warunkowe prawo jazdy — wydane w związku z doskonaleniem jazdy kierowcy, a które
przyznaje peąne prawa jazdy w okresie zawieszenia kierowcom w wieku powyąej 21. Takie
prawo jazdy moąe byą wydane jedynie osobie zawieszonej za trzy wykroczenia drogowe w
okresie 12 miesiący i nie moąe byą wydawane na dąuąej nią trzy miesiące. 

• Zezwolenie na prowadzenie pojazdów dla osób niewywiązujących się z obowiązku
alimentacyjnego (Family Financial Responsibility Driving Permit, FRP) — Wydawane
jest w drodze nakazu sądowego kierowcom, których prawo jazdy zostaąo zawieszone
zgodnie z przepisami o odpowiedzialnoąci finansowej za rodziną (Family Finacial
Responsibility Law) za niepąacenie przyznanych przez sąd alimentów.

Kartoteka kierowcy
Sekretarz Stanu prowadzi kartoteką naruszeą przepisów ruchu drogowego oraz wypadków
spowodowanych przez kierowcą w okresie zamieszkania na terenie stanu Illinois. Jeąli kierowca
zostanie skazany za naruszenie przepisów ruchu drogowego w innym stanie, informacja o tym
znajdzie sią w kartotece, w ten sam sposób, jakby do zdarzenia dosząo na terenie stanu Illinois.
Jeąli kierowca zamieszkaąy poza stanem Illinois zostanie skazany za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w Illinois, stan Illinois zaąoąy mu kartoteką oraz przeąle informacją o
popeąnionym naruszeniu do stanu, w którym mieszka dany kierowca.

Kopią swojej kartoteki moąna nabyą w kaądym biurze Sekretarza Stanu. Lokalizacją najbliąszą
swojemu miejscu zamieszkania, moąna znaleąą na www.cyberdrivelliois.com i wybraą Facility
Finder, podaą swój kod pocztowy, oraz wybraą opcją Mic.,Driving Record ( Abstract) Kopii swojej
kartoteki nie moąna nabyą na stronie internetowej. Kopią kartoteki moąna uzyskaą przesyąając
pisemny wniosek na adres: Secretary of State, Abstract Unit, 2701 S. Dirksen Pkwy.,
Springfield, IL 62723. Opąata wynosi 12 USD, która naleąy doąączyą do wniosku wraz 
z peąnym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz numerem prawa jazdy. Osoba
wnioskująca o kartoteką kierowcy musi dostarczyą odpowiednie dokumenty toąsamoąci.

Rozdział: 8 Pytania kontrolne
1. Który z poniąszych warunków moąe skutkowaą zawieszeniem uprawnieą do prowadzenia

pojazdów? 
a. Trzy przypadki niebezpiecznej jazdy w ciągu 12 miesiący
b. Wyącigi równolegąe lub uliczne
c. Nielegalny transport alkoholu dwa razy w ciągu 12 miesiący przez osobą powyąej 21

roku ąycia

2. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mogą zostaą cofniąte za przekazanie
Sekretarzowi Stanu faąszywych informacji.
o    Prawda o Faąsz 



Rozdział 9: Znaki drogowe
Przy drogach umieszczone są znaki nakazu/zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Znajomoącią
znaków drogowych naleąy wykazaą sią na egzaminie pisemnym na prawo jazdy. 

Kształty znaków
Istnieje siedem podstawowych ksztaątów znaków drogowych. Kaądy z tych ksztaątów ma
szczególne znaczenie. Moąna takąe spotkaą inne ksztaąty znaków na drogach. Na przykąad,
róąne tarcze mogą byą uąywane do oznaczania dróg, a krzyąe w ksztaącie
„X” moąna spotkaą przy przejazdach kolejowych.

Ten oąmiokątny znak oznacza nakaz ZATRZYMANIA SIą. Naleąy
caąkowicie zatrzymaą pojazd na linii zatrzymania. Jeąli nie ma linii
zatrzymania, naleąy zatrzymaą sią przed przejąciem dla pieszych. Jeąli nie
ma przejącia dla pieszych, naleąy zatrzymaą sią przed wjazdem na
skrzyąowanie. Naleąy ustąpią pierwszeąstwa pieszym i nadjeądąającym
pojazdom. Jeąeli jest to skrzyąowanie wymagające zatrzymania sią dla
wszystkich kierunków (all-way stop), naleąy poczekaą na swoją kolej. Jeąli
znak STOP jest trzymany w rąku, naleąy poczekaą, aą upowaąniona osoba
(przewodnik szkolny, kierujący ruchem robotnik drogowy itp.) da znaą, ąe
moąna bezpiecznie przejechaą. 

Ten znak w ksztaącie trójkąta oznacza nakaz USTąPIENIA
PIERWSZEąSTWA wszystkim pojazdom i pieszym. Znaki te są
czerwono-biaąe. 

Ten okrągąy znak oznacza uwaga na PRZEJAZD KOLEJOWY. Ma on ma
kolor ąóąty z namalowanym czarnym „X” i literami „RR”. Jest to znak
ostrzegawczy zapowiadający, ąe kierowca zbliąa sią do przejaz- du
kolejowego. Na terenach wiejskich umieszczony jest on zwykle 
w maksymalnej odlegąoąci 750 stóp od przejazdu kolejowego. Naleąy
zwolnią, rozejrzeą sią i jeąeli jest taka koniecznoąą, zatrzymaą sią. Naleąy
otworzyą okna samochodu i upewnią sią, ąe inne dąwiąki nie zagąuszają
nadjeądąającego pociągu. Jeąeli pociąg sią zbliąa, naleąy zatrzymaą sią i
poczekaą, aą przejedzie. Nie naleąy próbowaą przejechaą przed
pociągiem. 

Ten znak w ksztaącie rombu oznacza OSTRZEąENIE. Moąe byą koloru
ąóątego, ąóąto-zielonego lub pomaraączowego z czarnymi napisami lub
symbolami. Ten znak ostrzega o istniejących lub potencjalnych
zagroąeniach na drodze lub w jej pobliąu. Widząc ten znak, naleąy zwolnią
i zachowaą ostroąnoąą. 

56



57

Ten piąciokątny znak w ksztaącie budynku szkolnego wystąpuje wkolorze
ąóątym lub ąóąto-zielonym z czarnymi symbolami. Oznacza zarówno
STREFą PRZYSZKOLNą, jak równieą SZKOLNE PRZEJąCIEDLA
PIESZYCH. Jeąeli znak przedstawia dwójką idących dzieci, oznacza to,
ąe w pobliąu znajduje sią szkoąa. W przypadku gdy znak przedstawia
dwójką dzieci ze strzaąką skierowaną w dóą, oznacza to, ąe kierowca
znajduje sią przy szkolnym przejąciu dla pieszych. 

Trójkątny znak w ksztaącie proporczyka. Znak jest ąóąty z czarnym
napisem. Jest umieszczany po lewej stronie dwupasmowej drogi
dwukierunkowej. Oznacza ZAKAZ WYPRZEDZANIA i znajduje sią na
początku strefy objątej zakazem wyprzedzania, wraz ze znakami
poziomymi. 

Niektóre znaki mają ksztaąt prostokąta i/albo kwadratu. Mogą byąz
nakami nakazu i zakazu lub teą znakami informacyjnymi. 

Kolory znaków
Stosowanych jest osiem podstawowych kolorów znaków drogowych, 
z których kaądy ma okreąlone znaczenie. Naleąy zapamiątaą, co
oznaczają kolory znaków. 

Kolor CZERWONY mają znaki nakazu i zakazu, których naleąy
bezwzglądnie przestrzegaą. Naleąą do nich NAKAZ ZATRZYMANIA SIą,
USTąP PIERWSZEąSTWA PRZEJAZDU, ZAKAZ WJAZDU oraz
JAZDA POD PRąD. 

Znaki w kolorze CZARNO-BIAąYM są znakami nakazu lub zakazu,
które muszą byą przestrzegane, inne sąuąą do oznacza- nia dróg 
i przedstawiono je w cząąci „Znaki informacyjne” na stronach 68-69.

Kolor ąÓąTY mają znaki ostrzegawcze. Znaki te informują o rob- otach
drogowych i innych niebezpieczeąstwach na drodze. 

Kolor POMARAąCZOWY jest uąywany do znaków ostrzegawczych.
Ostrzegają one o moąliwych niebezpieczeąst związanych z robotami
drogowymi i pracami konserwacyjnymi.

Kolor ZIELONY uąywany jest do znaków informacyjnych. Informują one
kierowców o poąoąeniu, wąaąciwym kierunku oraz odlegąoąci. 

Kolor NIEBIESKI jest uąywany do znaków informacyjnych. Informują
one o usąugach dostąpnych przy drodze. 



Kolor BRąZOWY mają oznaczenia parków i terenów rekreacyjnych. 

Kolor ąÓąTO-ZIELONY jest uąywany do znaków ostrzegawczych. Znaki
te ostrzegają kierowcą o przejąciach dla pieszych i strefach
przyszkolnych. 

Kolor RÓąOWY mają znaki informujące o zdarzeniach drogowych. Znaki
te ostrzegają kierowcą przed moąliwymi nieplanowanymi zdarzeniami 
w ruchu drogowym, takimi jak wypadki drogowe czy kląski ąywioąowe. 

Znaki nakazu i zakazu
Znaki nakazu i zakazu mówią, co naleąy robią. Naleąy ich bezwzglądnie
przestrzegaą. 

Nakaz zatrzymania (stop)
Oąmiokątny znak zawsze oznacza nakaz caąkowitego zatrzymania sią.
Naleąy caąkowicie zatrzymaą pojazd na linii zatrzymania. Jeąli nie ma
linii zatrzymania, naleąy zatrzymaą sią przed przejąciem dla pieszych.
Jeąli nie ma przejącia dla pieszych, naleąy zatrzymaą sią przed wjazdem
na skrzyąowanie. Naleąy ustąpią pierwszeąstwa pieszym 
i nadjeądąającym pojazdom. Jeąeli jest to skrzyąowanie wymagające
zatrzymania sią dla wszystkich kierunków (all- way stop), naleąy
poczekaą na swoją kolej.

Nakaz zatrzymania dla wszystkich kierunków
(all-way stop)
Ten znak oznacza, ąe NAKAZ ZATRZYMANIA obowiązuje pojazdy
nadjeądąające ze wszystkich 4 kierunków. Wszystkie pojazdy muszą sią
zatrzymaą. Kierowca, który zatrzymaą sią jako pierwszy, rusza jako
pierwszy. Inni czekają na swoją kolej. Istnieją równieą znaki 3- WAY, 
5-WAY lub ALL-WAY (nakaz zatrzymania dla 3, 5 lub wszystkich
kierunków).

Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Ten trójkątny znak nakazuje ustąpienie pierwszeąstwa wszys- tkim pojazdom
i przechodniom znajdującym sią w pobliąu. Dojeądąając do znaku, naleąy
zwolnią i w razie potrzeby zatrzymaą sią. Naleąy zatrzymaą sią przed
przejąciem dla pieszych albo przed wjazdem na skrzyąowanie. Znak USTąP
PIERWSZEąSTWA PRZEJAZDU umieszczany jest takąe przy wjeądzie na
drogą szybkiego ruchu, kiedy nie ma dodatkowego pasa, na którym
kierowcy mogliby przyspieszyą, aby wąączyą sią do ruchu. 

Zakaz wjazdu 
Wiąkszy znak zapowiada strefą ograniczonej prądkoąci, mniejszy
informuje, jakie jest to ograniczenie. 

STOP

STOP

YIELD
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Ograniczenie prędkości 
Wiąkszy znak zapowiada strefą ograniczonej prądkoąci, mniejszy
informuje, jakie jest to ograniczenie. 

Prędkość dopuszczalna 
Niektóre znaki podają minimalną i maksymalną prądkoąą dopuszczalną
dla wszystkich pojazdów, na autostradach i drogach 
z ograniczonym dostąpem. W strefach robót drogowych znaki te
ograniczają prądkoąą. Za wyjątkiem przy- padków, kiedy to jest
konieczne ze wzglądu na bezpieczeąstwo, jazda z prądkoącią niąszą od
minimalnej jest niezgodna z prawem.

Jazda pod prąd 
Znak ten informuje, ąe pojazd jedzie w ząym kierunku na drodze
jednokierunkowej. Jest umieszczany miądzy innymi przy wjazdach na drogi
ekspresowe tuą za znakiem ZAKAZ WJAZDU. Ten znak moąna takąe
zobaczyą przy próbie wjazdu pod prąd w ulicą jednokierunkową, boczną
uliczką lub drogą dojazdową/podjazd. 

Zakaz 
Znak czerwonego okrągu z czerwonym przekreąleniem od lewego
górnego do prawego dolnego rogu oznacza zakaz. Symbol w okrągu
wskazuje, czego dotyczy zakaz. 

Zakaz zawracania 
Znaki te są umieszczane na drogach dzielonych i drogach szybkiego
ruchu. Przewaąnie umieszczane są przy przerwie w pasie ąrodkowym
umoąliwiającej przejazd na drugą stroną drogi. Z tych przejazdów mogą
korzystaą wyąącznie uprawnieni uąytkownicy, tacy jak samochody
policyjne, karetki pogotowia, pąugi ąnieąne, pojazdy sąuąb drogowych i
inne pojazdy uprzywilejowane. Osobom nieupowaąnionym nie wolno
korzystaą z tych przejazdów. 

Zakaz skrętu w prawo
Znak zabrania skrącania w prawo.
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Droga jednokierunkowa
Znaki te są uąywane na ulicach i drogach jednokierunkowych lub
drogach dojazdowych/podjazdach. Moąna jechaą tylko w kierunku, który
wskazuje strzaąka.

Pasy do skrętu w lewo z obu
kierunków 
Kaądy z tych znaków moąe wskazywaą pas
ruchu na ąrodku drogi wydzielony do skrątu 
w lewo. Pas ten jest dodatkowo oznaczony za
pomocą ąóątych linii i biaąych strzaąek.

Zakaz skrętu na czerwonym świetle
Znak ten umieszczany jest na niektórych skrzyąowaniach. Zabrania on
skrątu w prawo na czerwonym ąwietle na skrzyąowaniu jednokierunkowych
ulic. Zamiast sąowa „Red” na znaku moąe byą takąe umieszczone czerwone
kóąko.

Droga dzielona
Znak ten wskazuje na zbliąanie sią do drogi o ruchu dzielonym.
Oznacza, ąe na pasy ruchu o przeciwnych kierunkach na drodze, 
w którą pojazd zamierza skrącią albo którą zamierza przeciąą, są
oddzielone wysepką lub pasem zieleni.

Objazd z prawej strony
Ten znak wskazuje kierunek jazdy, gdy pojazd zbliąa sią do wysepki,
pasa zieleni lub innej przeszkody znajdującej sią poąrodku drogi. Naleąy
jechaą po stronie, którą wskazuje strzaąka.

Nakaz jazdy prawym pasem dla wolniej jadących
pojazdów
Ten znak jest przeznaczony dla kierowców prowadzących pojazdy
jadące wolniej nią inne na wielopasmowej drodze. Nakazuje on takim
pojazdom jazdą prawym pasem ruchu.

ONLY
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Miejsce zatrzymaniana czerwonym świetle
Znak jest uąywany w sytuacji, gdy nie jest jasne, gdzie pojazdy powinny
sią zatrzymaą na skrzyąowaniu ze ąwiatąami.

Zakaz wyprzedzania
Znak ten jest bezwzglądnym zakazem wyprzedzania. Umieszczany jest
na wielu dwukierunkowych drogach dwupasmowych. Towarzyszą mu
znaki poziome w postaci ąóątych linii zakazu wyprzedzania.

Nakaz ostrożnego wyprzedzania
Znak ten umieszczany jest na koącu strefy zakazu wyprzedzania. Moąna
ostroąnie rozpocząą wyprzedzanie, jeąli sytuacja na drodze jest
bezpieczna.

Droga zamknięta
Znak ten jest stosowany, gdy droga jest zamkniąta dla ruchu pojazdów i
nie wolno na nią wjeądąaą.

Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze ostrzegają o warunkach panujących na drodze. Znaki te
mają ksztaąt rombu i informują o zagroąeniach na drodze, robotach drogowych,
szkoąach lub innych sytuacjach wymagających szczególnej uwagi kierowcy.
Znaki te są przewaąnie ąóąte, choą w niektórych cząąciach stanu Illinois znaki
ostrzegające o przejąciach dla pieszych i szkoąach mogą mieą fluorescencyjny,
ąóąto-zielony kolor. Znaki ostrzegające o robotach drogowych i pracach
konserwacyjnych są pomaraączowe. 

Przejście dla pieszych 
Znak oznacza przejącie dla pieszych. Przejącie nie musi znajdowaą sią na
skrzyąowaniu, dlatego naleąy zwracaą uwagą na pieszych po obu stronach
ulicy. 
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Inne oznaczenia przejść i przejazdów 
Znaki te ostrzegają kierowców o miejscach, w których mogą przejeądąaą inne pojazdy lub
przechodzią piesi.

Znaki szkolne 
Te znaki ostrzegają kierowców o strefach przyszkolnych 
i szkolnych przejąciach dla pieszych. W tych miejscach
naleąy zachowaą ostroąnoąą i uwaąaą na dzieci. Cząsto
przejącia te nadzorowane są przez przewodników szkolnych
lub funkcjonariuszy policji, gdy dzieci idą do szkoąy i z niej
wracają. Osobom tym mogą pomagaą cząonkowie patroli
szkolnych. Widząc taki znak, naleąy zawsze zwolnią i w razie
koniecznoąci zatrzymaą sią.

Pierwsze trzy znaki przedstawiają dwójką idących dzieci. Znaki
te ostrzegają o zbliąaniu sią do szkolnego przejącia dla
pieszych lub budynku bądą terenu szkolnego znajdującego sią
przy drodze. Czwarty znak przedstawiający dwójką dzieci
przechodzących na pasach umieszczany jest przy szkolnych
przejąciach dla pieszych.

Te dwa znaki są zwykle umieszczane w strefach przyszkolnych, w których
obowiązuje ograniczenie prądkoąci. Ograniczenie prądkoąci obowiązuje tylko

w dni nauki szkolnej w godzinach pracy szkoąy (zwykle
od godziny 7.00 do 16.00, choą poszczególne szkoąy
mogą byą otwarte w innych godzinach), kiedy istnieje
potencjalne zagroąenie związane z bliskoącią dzieci przy
drodze oraz kiedy miga sygnalizacja ąwietlna.

Korzystanie z telefonów bezprzewodowych komórkowych
w przyszkolnej strefie ograniczenia prądkoąci jest
zabronione.

Uwaga: W niektórych cząąciach stanu Illinois znaki
mogą mieą fluorescencyjny, ąóąto-zielony kolor.

Znaki nakazu zatrzymania/znaku ustąp
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pierwszeństwa/sygnalizacji drogowej 
Znaki te uprzedzają o zbliąaniu sią do znaków drogowych, sygnalizacji drogowej lub innych
sygnaąów. Pomimo, ąe znak moąe byą jeszcze niewidoczny, naleąy zwolnią. Znaki wczesnego
ostrzegania uąywane są równieą na drogach o duąej prądkoąci ruchu, poniewaą do zmniejszenia
prądkoąci lub zatrzymania pojazdu potrzebna jest wiąksza odlegąoąą.
Zbliżanie się do skrzyżowania 

Te cztery
z n a k i
ostrzegają
o zbliąaniu
sią do

skrzyąowania, (poniąej) przez które mogą przejeądąaą pojazdy albo na którym moąe byą wymagany
skrąt w lewo lub w prawo.Takiemu znakowi moąe towarzyszyą oznaczenie krzyąującej sią drogi.
Skrzyżowanie 
Znaki te są ustawione przed zakrątami i ąukami. Ksztaąt strzaąki informuje o kierunku zakrątu lub ąuku.

Pod strzaąką moąe byą umieszczony maąy znak wskazujący maksymalną bezpieczną prądkoąą.

Zjazd
Znak stojący przy

40
M.P.H.

Skrzyżowanie Podporządkowana Skrzyżownie typu“T” Skrzyżowanie typu“Y”

Zekręty w prawo i w
lewo

Łuki w prawo i w lewo Łuk w prawo Zekręt w prawo

Zakręty
Maksymalna bezpieczna

prędkość na łuku



zjazdach z drogi szybkiego ruchu informujący 
o maksymalnej bezpiecznej prądkoąci.

Śliska nawierzchnia
Wszystkie drogi stają sią ąliskie po opadach deszczu lub ąniegu. Znak
ostrzega przed ąliską nawierzchnią, która moąe spowodowaą utratą
panowania nad pojazdem. Widząc ten znak, naleąy zwolnią, poniewaą
droga hamowania na ąliskiej nawierzchni ulega wydąuąeniu.

Niebezpieczny zjazd
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi, który moąe byą
stromy, dąugi albo mieą ostre zakrąty. Naleąy zwolnią, zanim pojazd
dojedzie do początku pochyąoąci.

Zwężenie na moście
Znak ten ostrzega o zwąąeniu na moącie. Szerokoąą mostu jest mniejsza o 2
stopy od jezdni przed mostem.

Koniec pasa ruchu
Znak ten jest uąywany na drogach wielopasmowych jako ostrzeąenie, ąe
jeden z pasów sią koączy. Naleąy byą przygo- towanym do zmiany pasa
lub do umoąliwienia innym kierowcom wąączenia sią do ruchu na swoim
pasie. Wszyscy kierowcy muszą odpowiednio dostosowaą prądkoąą i
pozycją na pasie, aby uniknąą zderzenia z innym pojazdem

Zwężenie drogi
Znak stosowany na drogach dwupasmowych, ostrzegający o gwaątownym
zwąąeniu drogi.

Zakaz wyprzedzania
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Znak uąywany na dwupasmowych drogach dwukierunkowych. Oznacza
początek strefy objątej zakazem wyprzedzania. Znak jest umieszczany
po lewej stronie drogi na początku strefy objątej zakazem wyprzedzania.

Połączenie pasów ruchu
Znak ten zapowiada poąączenie dwóch pasów ruchu w jeden. Naleąy byą
przygotowanym do zmiany pasa lub umoąliwienia innym wąączenia sią do
ruchu na swoim pasie. Znak ten jest umieszczany na drogach szybkiego
ruchu tuą przed wjazdem. Kierowcy na drodze szybkiego ruchu mają
obowiązek zwolnią, aby umoąliwią wjeądąającym pojazdom wąączenie sią do
ruchu.

Zmiana kierunku
Znak ten ostrzega o zmianie kierunku lub zwąąeniu drogi. Kilka takich
znaków moąe byą umieszczonych przed ostrym zakrątem lub w pobliąu
zwąąenia na moącie.

Droga dzielona
Pasy ruchu w przeciwnych kierunkach są oddzielone pasem ąrodkowym.
Pierwszy znak stoi na początku, a drugi przed koącem drogi dzielonej. 

Naleąy zachowaą ostroąnoąą, gdy droga dzielona sią koączy, poniewaą pojazd wjeądąa w strefą
ruchu dwukierunkowego.

Droga dwukierunkowa
Ostrzeąenie, ąe koączy sią droga dzielona, a zaczyna droga o ruchu
dwukierunkowym.



Roboty drogowe/prace konserwacyjne
Kaądego roku w stanie Illinois dochodzi do wielu wypadków w strefach robót drogowych, 
w których tysiące kierowców i robotników odnosi obraąenia, a wiele osób ginie. Okoąo 
90 procent ofiar wypadków w strefach robót drogowych to kierowcy. Pomaraączowe znaki
ostrzegają o zbliąaniu sią do strefy robót drogowych i prac konserwacyjnych. Naleąy zachowaą
szczególną ostroąnoąą w miejscach, gdzie pracują robotnicy i maszyny. 

Kierowcy mają obowiązek przestrzegaą wskazanego ograniczenia prądkoąci w strefie robót
drogowych przez caąą dobą i przez siedem dni w tygodniu, niezaleąnie od tego, czy robotnicy są
obecni. Standardowe ograniczenie prądkoąci moąe zostaą obniąone ze wzglądu na obecnoąą
robotników drogowych lub z powodu odmiennych warunków w strefie robót drogowych. Moąliwe
są zwąąenia pasów dróg, zmiany poziomu pomiądzy pasami dróg lub przy krawądzi jezdni,
zamkniącia pasów lub blokady otwartych pasów przez inne pojazdy. Kierowca moąe równieą
napotkaą na swej drodze maszyny budowlane czy przeszkody w pobliąu otwartych pasów ruchu
drogowego. Ograniczenie prądkoąci moąe zostaą dodatkowo obniąone w czasie obecnoąci
robotników drogowych. Podczas jazdy w strefie robót drogowych 
i konserwacyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów bezprzewodowych/komórkowych. 

Uwaga! Robotnicy drogowi 
Znaki te umieszczone są w odpowiedniej odlegąoąci, aby daą kierowcom moąliwoąą zwolnienia i
przystosowania sią do utrudnionych warunków jazdy. Naleąy pamiątaą, ąe znaki te ostrzegają, ąe
robotnicy mogą pracowaą w pobliąu pasa ruchu drogowego. Kierowca powinien postąpowaą
zgodnie ze znakami drogowymi, dostosowaą swoją prądkoąą do ograniczeą prądkoąci w strefie robót
drogowych, zachowaą czujnoąą oraz utrzymywaą bezpieczną odlegąoąą pomiądzy pojazdem a
barierami.

Ostrzegawcze stożki,
pachołki i barykady
Sąuąą do ochrony kierowcy przed niebezpiecznymi
obszarami w strefach robót drogowych i wyznaczają
odpowiednią trasą. Naleąy jechaą wolno, uwaąaą na
niebezpieczeąstwa oraz byą przygotowanym do
zatrzymania sią. Barykady, pachoąki i inne urządzenia
sygnalizacji drogowej stosuje sią takąe do ostrzegania
kierowców przed istniejącymi zagroąeniami. Barykady 
i pionowe tablice z ukoąnymi pasami nakazują kierowcy
pozostanie po stronie, w którą nachylone są paski. Na
pokazanych przykąadach paski są nachylone w lewo, co
znaczy, ąe kierowca powinien pozostaą po lewej stronie
tablicy lub barykady.

ROAD
CONSTRUCTION
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Światła ostrzegawcze i tablice ze strzałkami
ąwiatąa ostrzegawcze zwracają uwagą na pachoąki i barykady w porze
nocnej.Tablice ze strzaąkami informują kierowcą o zbliąaniu sią do
zamkniątego pasa oraz nakazują zachowanie ostroąnoąci w strefie robót
drogowych. Tablice informują równieą o kierunku poąączenia pasów ruchu lub
kierunku ruchu. 

Ręczne kierowanie ruchem
Znak ten uprzedza, ąe pojazd zbliąa sią do odcinka drogi, gdzie ruch
kierowany jest rącznie. Naleąy przestrzegaą poleceą osób kierujących
ruchem. 

Kierowca powinien zachowaą ostroąnoąą, zbliąając sią do osoby kierującej
ruchem. Osoba taka pracuje bardzo blisko pasa ruchu. Naleąy zwolnią i byą
przygotowanym

do wykonania poleceą osoby kierującej
ruchem. Na dany sygnaą naleąy sią
zatrzymaą. Naleąy zachowaą ostroąnoąą i
pozostaą na miejscu, aą osoba kierująca
zezwoli, na dalszą jazdą

Kierowca moąe napotkaą w strefach
robót drogowych automatyczne
urządzenie kierujące ruchem. Osoby
obsąugujące te urządzenia znajdują sią w
pobliąu. Do poleceą wydawanych przez
automatyczne urządzenia kierujące
ruchem naleąy stosowaą sią tak samo jak do poleceą osoby kierującej ruchem. 

Fotoradary 
W strefach robót drogowych uąywa sią fotoradarów wykrywających przekroczenie prądkoąci. Znajdują
sią one w specjalnych furgonetkach w czasie obecnoąci robotników drogowych. Znaki informujące
kierowców o obecnoąci fotoradarów są umieszczone w widocznym miejscu. Furgonetki te posiadają
takąe oddzielne radary informujące kierowców o prądkoąci jazdy. Informacja ta daje kierowcy ostatnią
szansą na zmniejszenie prądkoąci. Jeąli kierowca nie dostosuje prądkoąci jazdy do ograniczenia w

strefie robót drogowych, fotoradar zrobi zdjącie
kierowcy, pojazdu i tablic rejestracyjnychj.
Zarejestrowany zostanie takąe czas i data oraz prądkoąą
pojazdu. 

Mandaty wystawione na podstawie zapisów fotoradaru
są wysyąane pocztą do wąaąciciela pojazdu w terminie 14
dni. Wąaąciciel pojazdu jest zobowiązany do stawienia sią
wsądzie i zapąacenia mandatu.



Inne znaki specjalne
Pojazdy jadące wolno 
Umieszczany jest na pojazdach poruszających sią z niewielką prądkoącią.
Kierowcy powinni zwolnią i w momencie, kiedy jest to bezpieczne, wyprzedzią
taki pojazd.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe oznaczone tym znakiem są zarezerwowane dla
pojazdów posiadających tablice osoby niepeąnosprawnej i identyfikator
parkingowy oraz tablice „niepeąnosprawny weteran”.

Znaki informacyjne
Informują kierowców o aktualnym poąoąeniu i oznaczeniu dróg oraz kierunku dalszej jazdy.
Wiąkszoąą znaków informacyjnych ma ksztaąt prostokąta, z wyjątkiem oznaczeą dróg powiatu
oraz oznaczeą dróg na autostradach bezpąatnych, które mają inny ksztaąt. Kolory róąnią sią 
w zaleąnoąci od rodzaju informacji podawanych na znakach. 

Oznaczenia dróg 
Znaki te mogą byą uąywane samodzielnie albo z mniejszymi znakami. Wskazują one kierunek
dojazdu do wąaąciwej drogi. Poszczególne kategorie dróg mają inne oznaczenia. Poniąej
przedstawiono przykąady tego rodzaju znaków:
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Rozdział: 9 Pytania kontrolne
1. Znak zapowiadający poąączenie pasów ruchu oznacza, ąe kierowcy powinni byą

przygotowani do zmiany pasa ruchu, po którym jadą lub do umoąliwienia innym wąączenia
sią do ruchu na swoim pasie. 
o Prawda o Faąsz 

2. Zbliąając sią do nakazu zatrzymania (znaku stopu), przy którym nie ma przejącia dla
pieszych, kierowcy powinni zatrzymaą sią przed wjazdem na skrzyąowanie. 
o Prawda o Faąsz 

3. Pomaraączowy znak oznacza, ąe kierowca powinien zwiąkszyą czujnoąą, zmniejszyą
prądkoąą i byą przygotowanym do zatrzymania sią. 
o Prawda o Faąsz 



Rozdział 10: Sygnalizacja
drogowa i znaki poziome

Naleąy stosowaą sią do sygnalizacji drogowej i znaków poziomych, chyba ąe funkcjonariusz
policji lub osoba kierująca ruchem nakaąe inaczej. Kierowcy nie wolno nigdy zjeądąaą z drogi, by
ominąą sygnaą.

Sygnalizacja drogowa
Sygnalizacja ąwietlna na skrzyąowaniach jest zazwyczaj w trzech kolorach - czerwony, ąóąty, zielony-
ąwiatąa ustawione są od góry do doąu lub od lewej do prawej. Na niektórych skrzyąowaniach, moąna
napotkaą pojedyncze czerwone lub ąóąte ąwiatąo. ąwiatąa mogą byą ciągąe, migające, lub o ksztaącie
strzaąek. Kiedy sygnalizacja ąwietlna nie dziaąa, naleąy zawsze caąkowicie zatrzymaą pojazd, chyba ąe
funkcjonariusz sąuąb porządku publicznego nakaąe inaczej. Nastąpnie naleąy sią rozejrzeą, ustąpią
mającym pierwszeąstwo przejazdu i dopiero wtedy wjechaą na skrzyąowanie. 

Światła ciągłe 
Światło czerwone — naleąy zatrzymaą sią na wyznaczonej linii. Jeąli nie ma
wyznaczonej linii, naleąy zatrzymaą sią przed przejąciem dla pieszych. Jeąli nie ma
przejącia dla pieszych, naleąy zatrzymaą sią przed wjazdem na skrzyąowanie. Nie
wolno wjeądąaą na skrzyąowanie, dopóki ąwiatąo nie zmieni sią na zielone, 
a pojazdy jadące w innych kierunkach zjadą ze skrzyąowania. Na czerwonym ąwietle
moąna skrącaą w prawo. Na czerwonym ąwietle moąna takąe skrącaą w lewo z jednej
ulicy jednokierunkowej w drugą ulicą jednokierunkową prowadzącą w lewo. W obu
przypadkach kierowcy muszą przed wykonaniem skrątu caąkowicie zatrzymaą pojazd
i ustąpią pierwszeąstwa nadjeądąającym pojazdom oraz pieszym. 

Światło żółte — ąwiatąo ąóąte ostrzega, ąe sygnaą zmienia sią z zielonego na czerwony.
Kiedy zaąwieci sią czerwone ąwiatąo, nie wolno wjeądąaą na skrzyąowanie. 

Światło zielone — moąna jechaą po ustąpieniu pierwszeąstwa pieszym znajdującym sią
na przejąciu dla pieszych oraz pojazdom znajdującym sią na skrzyąowaniu. 

Światła migające 
Migające światło czerwone — naleąy sią zatrzymaą, ustąpią pierwszeąstwa pojazdom sią
na skrzyąowaniu oraz pieszym na przejąciu, i kontynuowaą jazdą, gdy jest to bezpieczne.
Znaku tego uąywa sią na skrzyąowaniach, na których sam znak stop jest sąabo widoczny
lub wymaga dodatkowego podkreąlenia. Znaki te są takąe uąywane przy przejazdach
kolejowych do ostrzegania przed nadjeądąającym pociągiem. Naleąy sią zatrzymaą. Nigdy
nie naleąy próbowaą przejechaą przed pociągiem. 

Migające światło żółte — naleąy jechaą ostroąnie. Znaku tego uąywa sią, gdy
wymagana jest ostroąnoąą. 

70



71

Strzałki
Po ustąpieniu pierwszeąstwa pojazdom na skrzyąowaniu oraz pieszym na przejąciu,
moąna jechaą w kierunku,który wskazuje strzaąka.

Strzałka czerwona — czerwona strzaąka oznacza, ąe nie moąna jechaą we
wskazywanym przez nią kierunku, dopóki nie zaąwieci sią zielona strzaąka. Gdy ąwieci
sią czerwona strzaąka, moąna skrącaą w prawo. Moąna teą skrącaą w lewo 
z jednej ulicy jednokierunkowej w drugą ulicą jednokierunkową prowadzącą w lewo. W
obu przypadkach kierowcy muszą przed wykonaniem skrątu caąkowicie zatrzymaą
pojazd i ustąpią pierwszeąstwa nadjeądąającym pojazdom oraz pieszym.

Strzałka żółta — ąóąta strzaąka oznacza, ąe zgasąa strzaąka zielona i za chwilą ąwiatąo
zmieni sią na czerwone.

Strzałka zielona — kiedy strzaąka jest skierowana w górą, oznacza to, ąe moąna
jechaą wyąącznie prosto. Kiedy strzaąka jest skierowana w prawo, moąna skrącaą w
prawo. Kiedy strzaąka jest skierowana w lewo, moąna skrącaą w lewo.

Sygnały dla pasów ruchu
Czasami na autostradach i drogach szybkiego ruchu uąywa sią specjalnych ąwiateą
dla poszczególnych pasów ruchu. Najcząąciej sąuąą one do zmiany przepąywu
pojazdów o okreąlonej porze dnia.

Czerwony „X”— nigdy nie naleąy jechaą tym pasem.

Żółty „X” — sygnaą dla tego pasa zmieni sią na czerwony. Naleąy bezpiecznie
zjechaą z tego pasa, zanim zaąwieci sią czerwony „X”. przygotowania i wykonania
skrątu w lewo.

Migająca żółta strzałka — z tego pasa moąna korzystaą do

Strzałka zielona — moąna korzystaą z pasów, stosując sią do wszystkich pozostaąych
znaków i sygnaąów.

Oznakowanie poziome (nawierzchni)
Linie krawędziowe 
Linie ciągąe po bokach drogi, które wskazują, gdzie znajduje sią krawądą jezdni. 
• Biaąą linią ciągąą oznacza sią prawą krawądą drogi. 
• ąóątą linią ciągąą oznacza sią lewą krawądą dwupasmowej ulicy lub drogi 

x
x 



Białe linie oddzielające pasy 
• Biaąe linie oddzielają pasy ruchu o tym samym kierunku. 
• Przerywane biaąe linie oddzielają pasy ruchu o tym samym kierunku. Linie te moąna

przekraczaą podczas zmiany pasów i skrątów. 
• Biaąe linie ciągąe oddzielają pasy ruchu o tym samym kierunku. Przekraczanie biaąej linii

ciągąej wymaga specjalnej uwagi i nie jest zalecane. 
• Podwójne biaąe linie ciągąe oddzielają pasy ruchu o tym samym kierunku. Przekraczanie

podwójnej biaąej linii ciągąej jest zabronione. 

Żółte linie segregacyjne 
• ąóąte linie segregacyjne oddzielają pasy ruchu o przeciwnych kierunkach.
• Przerywane ąóąte linie segregacyjne oddzielają pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Linie

te wolno przekraczaą.
• ąóąte linie ciągąe oddzielają pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Dwie linie ciągąe oznaczają

ąrodek drogi. ąóąte linie ciągąe moąna przekraczaą, aby skrącią w lewo w boczną uliczką, drogą
prywatną, drogą dojazdową/podjazd lub ulicą.

Żółte linie z zakazem wyprzedzania
ąóąte linie z zakazem wyprzedzania to ąóąte linie ciągąe na drogach, gdzie pojazd poruszają sią w
przeciwnych kierunkach. Linie te wskazują strefy, w których nie wolno wyprzedzaą. 
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Kiedy ąóąta linia ciągąa znajduje sią po stronie kierowcy, wolno ją przekraczaą, aby dokoączyą
manewr wyprzedzania rozpocząty przed dojazdem do strefy, w której obowiązuje zakaz
wyprzedzania. Moąna ją takąe przekraczaą, aby skrącią w lewo w boczną uliczką, drogą prywatną,
drogą dojazdową/podjazd. Kiedy dwa pasy ruchu o przeciwnych kierunkach oddziela ąóąta linia
ciągąa oraz przerywana ąóąta linia, wyprzedzanie jest dozwolone, jeąli linia przerywana znajduje
sią po stronie kierowcy.

Pasy do skrętu w lewo z obu kierunków 
Pasy do skrątu w lewo z obu kierunków są oznaczone ąóątymi liniami i biaąym strzaąkami. W
przypadku gdy dostąpny jest pas do skrątu w lewo, nie wolno skrącaą w lewo z innych pasów.
Pas do skrątu w lewo przeznaczony jest wyąącznie dla pojazdów przygotowujących sią lub
wykonujących manewr skrątu w lewo bądą manewr zawracania, jeąli jest on dozwolony.

Biała linia zatrzymania
Biaąa linia zatrzymania to linia namalowana w poprzek pasa na skrzyąowaniu. Na te enach
miejskich linia ta znajduje sią zwykle w odlegąoąci czterech stóp przed przejąciem dla pieszych.
Wskazuje ona, gdzie naleąy sią zatrzymaą przed znakiem „stop” lub na czerwonym ąwietle.
Naleąy zatrzymaą pojazd, tak aby ąadna jego cząąą nie przekraczaąa linii.

Białe linie oznaczające przejście dla pieszych
Biaąe linie przejącia dla pieszych są namalowane przez caąą szerokoąą jezdni. Czasami po ich
wewnątrznej stronie namalowane są biaąe ukoąne linie, dla zwiąkszenia widocznoąci. Piesi
znajdujący sią na przejąciu dla pieszych mają pierwszeąstwo przed pojazdami. Przejącia dla
pieszych znajdują sią czasem pomiądzy skrzyąowaniami gdzie przy biaąych liniach umieszczony
jest znak przejącia dla pieszych.

Inne oznakowanie
• ąóąte lub biaąe ukoąne linie sąuąą do oznaczania staąych przeszkód. 
• ąóąte lub biaąe linie ciągąe są czasem uąywane do kierowania ruchem wokóą niebezpiecznej

przeszkody. 
• Lokalne wąadze mogą uznaą oznaczenia krawąąników i pasów dla straąy poąarnej oraz znaki

poziome za strefy objąte zakazem parkowania. 

Przejazdy kolejowe
Zbliąając sią do przejazdu kolejowego naleąy zatrzymaą sią w odlegąoąci 15-50 stóp, jeąli przed
przejazdem znajduje sią znak „stop”, miga sygnaą elektryczny lub barierka jest opuszczona.
Naleąy sią akąe zatrzymaą, jeąli osoba kierująca ruchem daje sygnaą, by sią zatrzymaą bądą jeąli
pociąg sią zbliąa i/lub daje sygnaą ostrzegawczy. Jeąli przejazd nie posiada urządzeą



ostrzegawczych lub posiada tylko znak „krzyą ąw. Andrzeja”, przed przejazdem naleąy zwolnią,
rozejrzeą sią nasąuchiwaą, czy nie zbliąa sią pociąg. Naleąy ustąpią pierwszeąstwa wszystkim
nadjeądąającym pociągom lub pojazdom szynowym.

Kierowcy nie wolno wjeądąaą na tory, jeąli po drugiej stronie przejazdu nie ma wystarczająco duąo
miejsca na pojazd, by umoąliwią swobodny przejazd pociągu lub innych pojazdów szynowych.

Na wiąkszoąci przejazdów kolejowych obowiązek zatrzymania sią mają pojazdy drugiej kategorii
do przewozu osób, autobusy szkolne oraz pojazdy przewoąące materiaąy niebezpieczne
oznaczone zgodnie z wymogami rządu federalnego lub stanowego. Kierowca musi sią rozejrzeą
w obu kierunkach i nasąuchiwaą. Aby uniknąą zgaszenia silnika, nie naleąy zmieniaą biegów
podczas przejazdu przez tory.

Przejazdy kolejowe są oznakowane przy pomocy jednego lub wiącej z poniąszych specjalnych
znaków ostrzegawczych:
• Okrągły znak wczesnego ostrzegania — ąóąty znak z czarnym „X” i literami „RR” oznacza,

ąe kierowca zbliąa sią do przejazdu kolejowego. Znak ten moąe byą umieszczony w odlegąoąci
maksymalnie 750 stóp od przejazdu kolejowego.

• Oznaowanie nawierzchn/znaki poziome — ąóąta linia ciągąa przed przejazdem kolejowym
oznacza zakaz wyprzedzania. Biaąe linie zatrzymania po obu stronach torów wskazują
kierowcom, gdzie naleąy sią zatrzymaą, kiedy nadjeądąa pociąg. Znaki te wskazują takąe na
zbliąanie sią do przejazdu kolejowego.

• Znak „krzyż św. Andrzeja” — jeąli jest to linia wielotorowa, pod znakiem „krzyą ąw. Andrzeja”
podana jest liczba torów. Jest to znak nakazujący ustąpienie pierwszeąstwa wszystkim
nadjeądąającym pociągom i pojazdom szynowym.

• Migające sygnały świetlne — kiedy ąwiatąa zaczynają migaą, naleąy sią zatrzymaą i czekaą na
przejazd pociągu. Moąna ruszyą dopiero, kiedy ąwiatąa przestaną migaą.

• Szlaban (barierki) — naleąy poczekaą, aą szlaban zostanie podniesiony, a ąwiatąa przestaną
migaą. Nie wolno przejeądąaą podczas zamykania szlabanu ani objeądąaą zamykanego
szlabanu.

Poniąej podano waąne przepisy wskazówki dotyczące zbliąania sią do przejazdu kolejowego: 
• Naleąy przejeądąaą tak, jakby w kaądym momencie mógą nadjechaą pociąg.
• Po przejeądzie pociągu, naleąy zawsze rozejrzeą sią czy nie nadjeądąa drugi pociąg.
• Naleąy dokąadnie sprawdzią, czy pod drugie stornie toru znajduje sią wystarczająca iloąą

miejsca. Jeąli nie ma doąą miejsca, nie naleąy przejeądąaą przez tory.
• Jeąli pojazd wyposaąony jest w rączną skrzynią biegów, bieg naleąy zmienią przed wjazdem na tory.

Aby uniknąą zgaszenia silnika, nie naleąy zmieniaą biegów pod- czas przejazdu przez tory. 
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• Nigdy nie naleąy próbowaą przejechaą przed pociągiem. ąciganie sią z pociągiem moąe
kosztowaą ąycie kierowcą i jego pasaąerów.

• Naleąy byą przygotowany do zatrzymania, jeąli jedziemy sią za pojazdami mającymi obowiązek
zatrzymania sią przed przejazdem kolejowym (patrz poprzenia strona).

Automatyczny system monitorowania moąe zarejestrowaą zdjącie pojazdu i jego tablic
rejestracyjnych, ze wskazaniem godziny, daty i miejsca naruszenia przepisów. Za naruszenie
przepisów kierowcy grozi kara grzywny i ewentualne zawieszenie prawa jazdy.

Rozdział: 10 Pytania kontrolne
1. Co powinien zrobią kierowca, kiedy sygnalizacja drogowa nie dziaąa? 

a.  Zatrzymaą sią caąkowicie i ustąpią pierwszeąstwa przed wjazdem na skrzyąowanie.
b.  Jeąli na skrzyąowaniu nie ma pojazdów, kierowca nie musi sią zatrzymywaą.
c.  Szybko przejechaą przez skrzyąowanie, aby nie blokowaą innych pojazdów.

2. Jeąli ąwieci sią czerwone ąwiatąo i zielona strzaąka, kierowcy nie wolno skrącią w kierunku
wskazywanym przez strzaąką, dopóki czerwone ąwiatąo sią nie zmieni.
o Prawda o Faąsz 

3. Kierowcy mogą wyprzedzaą na dwupasmowej drodze oznaczonej pojedynczą ąóątą linią
ciągąą po swojej stronie. 
o Prawda o Faąsz 

4. Znak „krzyą ąw. Andrzeja” naleąy traktowaą tak samo jak znak „ustąp pierwszeąstwa
przejazdu”. 
o Prawda o Faąsz 

5. W jakiej odlegąoąci od najbliąszej szyny na przejeądzie kolejowym musi zatrzymaą sią
kierowca, gdy nadjeądąa pociąg? 
a.  Od 15 do 50 stóp.
b.  Od 5 do 10 stóp.
c.  10 stóp.

6. Podczas zbliąania sią do nieoznakowanego przejazdu kolejowego (brak elektrycznych
ąwiateą migających lub zapór), kierowca powinien rozejrzeą sią, nasąuchiwaą i zwolnią. 
o Prawda o Faąsz 

7. Po przejeądzie pociągu przez przejazd wyposaąony w ąwiatąa migające, kierowca moąe
kontynuowaą jazdą upewniwszy sią, ąe nie ma kolejnego pociągu na drugim torze, 
a ąwiatąa przestaąy migaą. 
o Prawda o Faąsz 

8. W przypadku poruszania sią w kolumnie pojazdów przez tory kolejowe, bezpiecznie jest
zatrzymaą sią na torze przez chwilą. 
o Prawda o Faąsz 



Rozdział 11: Bezpieczna jazda
Kierowanie pojazdem to przywilej i odpowiedzialnoąą. Kierowca musi przestrzegaą wszystkich
przepisów drogowych i byą przygotowany na reagowanie na innych kierowców oraz na warunki
jazdy. 

Jazda defensywna
Naleąy byą zawsze przygotowanym na zachowanie innych kierowców. Nie naleąy oczekiwaą od
innego kierowcy przewidywalnego zachowania. Nie naleąy sądzią, ąe znamy zamiary innego
kierowcy. Jeąli nie moąna uniknąą zderzenia, kierowca powinien zachowaą spokój i staraą sią wybraą
jak najmniej niebezpieczną sytuacją. Na przykąad wjechanie do rowu jest mniej niebezpieczne nią
zderzenie czoąowe. 

Zachowanie odstępów
Do uderzenia w tyą pojazdu dochodzi najcząąciej, poniewaą pojazd z tyąu znajduje sią zbyt blisko.
Naleąy stosowaą zasadą trzech sekund w celu okreąlenia bezpiecznego odstąpu. Naleąy wybraą
staąy obiekt na drodze, taki jak znak, drzewo lub estakadą. Kiedy pojazd jadący z przodu minie ten
obiekt, naleąy policzyą „tysiąc jeden, tysiąc dwa itd.”. Kierowca nie powinien dojechaą do tego
obiektu przed doliczeniem do „tysiąca trzech”. Jeąeli tak jest, to znaczy ze znajduje sią za blisko. 

Zasada trzech sekund ma równieą zastosowanie do prądkoąci utrzymywanej podczas jazdy na
dobrej drodze i przy dobrych warunkach pogodowych. Jeąli droga i/lub warunki pogodowe nie są
dobre, naleąy zwiąkszyą odlegąoąą. Jeąli pojazd jadący z tyąu znajduje sią zbyt blisko, naleąy zmienią
pas lub zjechaą z drogi w celu przepuszczenia tego pojazdu.

Prędkość pojazdu
Zbyt szybka lub wolna jazda mogą równieą stwarzaą zagroąenie. Niezaleąnie od ograniczenia
prądkoąci, warunki pogodowe i drogowe mogą spowodowaą zmniejszenie prądkoąci. Prądkoąą naleąy
dostosowaą do warunków oraz ruchu, pod warunkiem nieprzekraczania maksymalnych
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3 Sekundy

Szacunkowy dystans w stopach
pojazd przejedzie w 1 sekundzie Zasada 3 sekundPrędkość pojazdu

111 stopowy odstep
156 stopowy odstep
198 stopowy odstep
243 stopowy odstep
288 stopowy odstep

25 mpg
35 mpg
45 mpg
55 mpg
65 mpg

37 stpy
52 stopy
66 stopy
81 stopy
96 stopy
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dozwolonych prądkoąci. Dwukrotne zwiąkszenie prądkoąci czterokrotnie zwiąksza odlegąoąą niezbądną
do zatrzymania. Decydując sią na zwiąkszenie prądkoąci, naleąy rozwaąyą nastąpujące czynniki: 
• Szybkoąą reakcji fizycznej i umysąowej kierowcy.
• Rodzaj i stan drogi.
• Rozmiar opon — duąe szerokie opony posiadające dobry bieąnik wyhamują pojazd szybciej

niąeli maąe, wąskie opony o niewielkim bieąniku.
• Stan hamulców — nowsze hamulce zatrzymują pojazd szybciej nią starsze zuąyte.
• Kierunek i prądkoąą wiatru — silny wiatr wiejący z tyąu moąe znacząco utrudniaą zatrzymanie

pojazdu.
• Rodzaj pojazdu — konstrukcja pojazdu, roząoąenie ciąąaru, zawieszenie oraz amortyzatory

mają wpąyw na drogą hamowania.

Brak uwagi i senność podczas jazdy
Jednym z najwiąkszych zagroąeą podczas jazdy jest brak uwagi lub sennoąą. Brak snu lub
zmączenie wpąywają na zdolnoąą bezpiecznego kierowania pojazdem. W przypadku dąugich
podróąy naleąy unikaą sennoąci zatrzymując sią cząsto w celu napicia sią kawy, wykonania ąwiczeą
lub zdrzemniącia sią. Naleąy ąwiczyą oczy czytając znaki drogowe lub skupiając wzrok na róąnych
cząąciach drogi. Kierowca powinien upewnią sią, ąe jest odpowiednio wypocząty.

Przepisy stanu Illinois zabraniają wysyąania lub odczytywania tekstowych wiadomoąci
elektronicznych podczas jazdy oraz korzystania z telefonów bezprze- wodowych/komórkowych
w strefach robót drogowych i strefach przyszkolnych.

Wąadze lokalne mogą okreąlaą, czy korzystanie z telefonów bezprzewodowych/komórkowych
jest dozwolone, niezaleąnie od miejsca lub wieku kierowcy. W przy- padku korzystania z
telefonu bezprzewodowego/komórkowego, naleąy zachowaą nastąpujące ąrodki ostroąnoąci:
• Zawsze ocenią warunki drogowe przed wykonaniem rozmowy. 
• Zapoznaą sią z klawiaturą telefonu — korzystaą z szybkiego wybierania, jeąli to moąliwe.
• Wybieraą numery podczas postoju lub pozwolią wybraą numer pasaąerowi.
• Upewnią sią, ąe telefon jest ąatwo dostąpny.
• Korzystaą z mikrofonu/zestawu gąoąnomówiącego.
• Unikaą intensywnych, emocjonalnych lub skomplikowanych rozmów.
• Unikaą odbierania telefonu przy natąąonym ruchu lub przy ząej pogodzie.
• Zjechaą z drogi w celu wybrania numeru lub dokoączenia rozmowy.

Kierowcy w stanie Illinois nie mogą wysyąaą wiadomoąci tekstowych podczas jazdy, poza
nastąpującymi wyjątkami:
• Zgąaszanie nagąego wypadku. 
• Korzystanie z trybu wybierania gąosowego.
• Postoju na poboczu drogi.
• Koniecznego postoju podczas ruchu, a dąwignia zmiany biegów jest ustawiona w pozycji

neutralnej lub parkowania.

Warunki pogodowe
Pogoda moąe stanowią zagroąenie podczas jazdy. Szczególną ostroąnoąą naleąy zachowaą



podczas mgąy, w deszczu, przy silnych wiatrach oraz zimą. 

Mgła
Nie zaleca sią jazdy we mgle, ale jeąli jest to konieczne, naleąy zachowaą nastąpujące ąrodki
ostroąnoąci: 
• Wyąączyą tempomat, jeąli jest wąączony i zwiąkszyą odstąp od innych pojazdów. 
• Zwolnią. Jeąli kierowca zobaczy ąwiatąa przednie lub tylne, powinien zwolnią jeszcze bardziej.

Pojazd moąe poruszaą sią ąrodkiem drogi, staą lub jechaą bardzo wolno. 
• Jechaą ze ąwiatąami przednimi ustawionymi na ąwiatąa mijania lub wąączyą ąwiatąa

przeciwmgielne.
• Nie wyjeądąaą poza zasiąg ąwiateą przednich. Naleąy pozostaą w zasiągu wzroku. Kierowca

moąe byą zmuszony do nagąego zatrzymania. Jeąli mgąa jest zbyt gąsta, naleąy zjechaą 
z drogi i zatrzymaą sią. Nie jechaą z prądkoącią 5-10 mph.

• Wąączyą kierunkowskaz na dąugo przed skrątem i wczeąnie nacisnąą hamulec w celu
ostrzeąenia innych kierowców.

Deszcz
Przepisy stanu Illinois wymagają, aby przy wąączonych wycieraczkach wąączyą ąwiatąa przednie.
Jeąli deszcz zacznie padaą lekko, woda, kurz, olej oraz liącie spowodują, ąe droga bądzie ąliska.
W przypadku jazdy w deszczu naleąy zachowaą nastąpujące ąrodki ostroąnoąci:
• Wyąączyą tempomat, jeąli jest wąączony i zwiąkszyą odstąp od innych pojazdów. 
• Zachowaą szczególną ostroąnoąą na zakrątach, przy skrącaniu oraz hamowaniu.
• Unikaą ąlizgania sią, zwalniając. W przypadku wpadniącia w poąlizg, naleąy staraą sią odzyskaą kontrolą

nad pojazdem. Jeąli to sią nie uda, zwolnią pedaą gazu i wyjechaą zpoąlizgu. 

Jeąli droga lub wiadukt jest zalany z powodu obfitych opadów deszczu, nie naleąy przejeądąaą
przez zalany teren. Nie da sią ustalią gąąbokoąci ani prądu wody, zanim bądzie za póąno. Naleąy
zawrócią i znaleąą inną drogą.

Silne wiatry 
Wiatr moąe stanowią powaąny problem szczególnie dla kierowców ciąąarówek, samochodów
rekreacyjnych, przyczep kampingowych i trailerów. Naleąy zachowaą nastąpujące ąrodki
ostroąnoąci: 
• Zredukowaą prądkoąą i dokonaą korekt kierunku jazdy podczas wyjeądąania z obszaru

osąoniątego na otwarty teren, oraz przy mijaniu duąych pojazdów, takich jak ciąąarówki oraz
autobusy.

• Silnym wiatrom towarzyszy cząsto silny deszcz oraz deszcz ze ąniegiem. Naleąy uwaąaą na
mokre lub ąliskie obszary i przygotowaą sią na takie warunki.

• System dróg pąatnych stanu Illinois zabrania transportowania przyczep mieszkalnych przy
silnych wiatrach.

Jazda zimą 
Zima jest najtrudniejszym okresem dla kierowców ze wzglądu na szereg czynników, w tym lód,
ąnieg, niskie temperatury oraz krótszy dzieą. 
• Naleąy zmniejszyą prądkoąą i zwiąkszyą odstąp miądzy pojazdami. Warunki drogowe mogą sią

róąnią w zaleąnoąci od nasąonecznienia, zacienienia lub nawierzchni drogi.
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• Nie naleąy korzystaą z cruise control jeąli droga jest mokra, pokryta lodem lub ąniegiem.
• Usunąą caąy ąnieg oraz lód z pojazdu. Wyczyącią wszystkie szyby i nie rozpoczynaą jazdy

przed odmroąeniem i wyczyszczeniem przedniej szyby. Upewnią sią, ąe w zbiorniku znajduje
sią zimowy pąyn do spryskiwaczy, a ąwiatąa przednie i tylne są widoczne.

• Upewnią sią, ąe pojazd jest sprawny. ąwiatąa, hamulce, wycieraczki przedniej szyby,
odmraąacze, chąodnica oraz inne cząąci powinny byą w dobrym stanie.

• Stosowaą opony zimowe i/lub ąaącuchy (tam gdzie jest to dozwolone). Opony zimowe dają
dodatkową przyczepnoąą, a ąaącuchy zwiąkszają bezpieczeąstwo na drogach pokrytych
ąniegiem lub lodem. Ani opony, ani ąaącuchy nie zezwalają na jazdą z normalną prądkoącią po
ząych drogach.

• Delikatne hamowanie w wolnych, staąych odstąpach pozwala okreąlią stopieą przyczepnoąci. Naleąy
rozpocząą hamowanie wczeąniej przed dotarciem do skrzyąowania lub zatrzymaniem sią.

• Podjeądąaą powoli do mostów, zacienionych miejsc, estakad i zjazdów. Mogą byą one pokryte
lodem, mimo,ąe pozostaąa cząąą drogi jest czysta i sucha.

• Naleąy odpowiednio przygotowaą sią do jazdy zimą. W samochodzie naleąy mieą ze sobą koc,
ąywnoąą oraz inny sprząt umoąliwiający przetrwanie (np. ąopata) na wypadek utkniącia pojazdu.
W przypadku utkniącia naleąy pozostaą w pojeądzie. Wąączaą silnik tylko na chwilą, otwierając
okno w celu unikniącia zatrucia tlenkiem wągla. Upewnią sią, ąe rura wydechowa pojazdu nie
jest zatkana ąniegiem lub innymi elementami.

Wyjątkowe sytuacje i szczególne zagrożenia
Jazda po drogach ekspresowych
Drogi ekspresowe, drogi pąatne oraz bezpąatne to szybkie, wielopasmowe drogi, na których
obowiązuje ograniczenie prądkoąci do 55 mph lub 65 mph. Poruszając sią po drogach
ekspresowych naleąy zachowaą szczególną ostroąnoąą, ze wzglądu na prądkoąą i natąąenie ruchu.
Poniąej zamieszczono listą wskazówek dot. bezpiecznej jazdy na drogach ekspresowych: 

• Przy wjeądzie na drogą ekspresową zwykle znajduje sią pas zmiany prądkoąci.Pas ten
umoąliwia zwiąkszenie prądkoąci niezbądne przed wąączeniem sią do ruchu. Naleąy wąączyą
kierunkowskaz, rozejrzeą sią pod kątem moąliwoąci wąączenia sią do ruchu, dostosowaą prądkoąą



i wąączyą sią do ruchu, kiedy bądzie to bezpieczne.
• Przed zmianą pasa spojrzeą w lusterko wsteczne i lusterka boczne.
• Uąywaą kierunkowskazów przy zmianie pasów.
• Nie jechaą zbyt blisko innych pojazdów. Utrzymywaą znaczny odstąp od pojazdu jadącego z

przodu.
• Prawy pas jest dla wolniej jadących pojazdów. Lewy pas jest dla szybszych pojazdów oraz

sąuąy do wyprzedzania.
• Nie zatrzymywaą sią na drodze ekspresowej. W przypadku problemu naleąy zjechaą z drogi.

Podnieąą maską pojazdu i wąączyą ąwiatąa awaryjne. Nie chodzią wzdąuą drogi ekspresowej.
• Zjazdy mogą byą po prawej lub lewej stronie. Kierowca powinien upewnią sią, ąe znajduje sią

na wąaąciwym zjeądzie i pasie zmiany ruchu. Naleąy zasygnalizowaą zamiar i zwolnią w celu
zjechania na pas zmiany ruchu.

• W przypadku ominiącia zjazdu naleąy skorzystaą z kolejnego zjazdu. Cofanie na drodze
ekspresowej jest niedozwolone.

Jazda w nocy
Jazda w nocy jest trudna, poniewaą przedmioty mogą wyglądaą inaczej nią za dnia. Ponadto,
oąlepiające ąwiatąa mogą zakąócaą widocznoąą. Podczas jazdy w nocy naleąy postąpowaą
uprzejmie wobec innych kierowców i kierowaą sią zdrowym rozsądkiem.
• Nigdy nie wyjeądąaą poza zasiąg ąwiateą przednich. Zawsze utrzymywaą je w czystoąci 

i prawidąowo wyregulowane. Korzystaą z nich podczas zmierzchu i ąwitu. Dąugie ąwiatąa
naleąy zmienią 500 stóp przed kontaktem z nadjeądąającym pojaz dem lub 300 stóp przed
wyprzedzanym pojazdem.

• Jeąli ąwiatąa uliczne oąlepiają zbyt mocno, naleąy przyciemnią ąwiatąa tablicy rozdzielczej 
i korzystaą z osąony przeciwsąonecznej. Unikaą korzystania z innych ąwiateą wewnątrz pojazdu.

• Znaki drogowe są sąabiej widoczne nocą.
• Korzystaą z linii krawądziowej jezdni oraz linii segregacyjnej jako wskazówek.
• Nie zatrzymywaą sią na drodze. Jeąli to konieczne, stosowaą czerwone ąwiatąo ostrzegawcze.

Skrzyżowania wiejskie
W zaleąnoąci od pory roku, dostrzeąenie innych kierowców moąe byą trudne. Niektóre skrzyąowania
wiejskie mogą byą oznaczone znakami ostrzegawczymi (stop, ustąp pierwszeąstwa przejazdu itp.),
a inne nie. Zbliąając sią do skrzyąowania wiejskiego naleąy zwolnią i rozejrzeą sią w obie strony przed
wjazdem na skrzyąowanie. Naleąy zachowaąostroąnoąą przy wjeądąaniu na wszystkie skrzyąowania
wiejskie. 

Zakręty
Zwolnią przed wejąciem w zakrąt. Nie naciskaą gwaątownie hamulca, poniewaą moąe to
spowodowaą poąlizg lub blokadą kóą. Nigdy nie przekraczaą osi jezdni (linii segregacyjnej).

Jazda czołowa
Jeąli pojazd jedzie czoąowo po niewąaąciwym pasie, naleąy natychmiast zwolnią. Zjechaą na
prawą stroną i zatrąbią.

Poślizg
Poąlizg ma miejsce, kiedy opony tracą przyczepnoąą. W przypadku wpadniącia w poąlizg, zwolnią
pedaą gazu lub hamulec. Skrącią kierownicą w stroną poąlizgu aą do momentu odzyskania80
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przyczepnoąci i wyprowadzenia pojazdu z poąlizgu.

Zjechanie z jezdni
Jeąli koąa zjadą z jezdni na pobocze, chwycią pewnie kierownicą, zdjąą nogą z pedaąu gazu 

i zahamowaą delikatnie. Po sprawdzeniu, czy nic nie nadjeądąa z tyąu, delikatnie ponownie
wjechaą na jezdnią. Nie szarpaą koąami w celu osiągniącia wąaąciwego kierunku. Moąe to
spowodowaą zderzenie z pojazdami jadącymi z przeciwka.

Pożar
Jeąli pojawi sią dym, naleąy zjechaą z drogi. Wyąączyą silnik, odsunąą sią od pojazdu i wezwaą straą
poąarną. Poąary pojazdów mogą byą niebezpieczne. Nie gasią poąaru samodzielnie.

Zatopienie
Jeąli pojazd zjedzie z drogi do wody, ale nie zatonie natychmiast, naleąy podjąą próbą ucieczki
przez okno. Ze wzglądu na róąnicą ciąnienia, otwarcie drzwi pojazdu moąe byą niemoąliwe. Jeąli
pojazd zatonie, przemieącią sią na tylne siedzenie, gdzie zwykle tworzy sią poduszka powietrzna.
Wziąą gąąboki oddech i wydostaą sią przed tylne okno.

Zatrucie tlenkiem węgla
Tlenek wągla jest ąmiertelną trucizną. Objawy zatrucia tlenkiem wągla to zmączenie, ziewanie,
sennoąą, zawroty gąowy, nudnoąci, ból gąowy oraz dzwonienie w uszach. Zatruciu tlenkiem wągla
moąna zapobiec, regularnie sprawdzając system odprowadzania spalin. Ponadto podczas
uruchamiania silnika, jak równieą podczas jazdy lub pracy silnika w czasie postoju naleąy uchylią
okno. Nigdy nie naleąy wąączaą silnika w garaąu.

Elektryczność
Jeąli w wyniku wypadku przerwana linia elektryczna spadnie na pojazd, istnieje ryzyko
poraąenia prądem. Naleąy pozostaą w pojeądzie aą do przybycia pomocy. Jednak jeąli poąar
stanowi bezpoąrednie zagroąenie, naleąy wyskoczyą z pojazdu. ąadna cząąą ciaąa nie powinna
dotknąą pojazdu i podąoąa jednoczeąnie.

Zagrożenie wybuchem
Zawsze wyąączaą silnik podczas tankowania. Nigdy nie palią papierosów w pobliąu stacji paliw.
Ze wzglądów bezpieczeąstwa pozostaą przy nalewaku i unikaą powrotu do pojazdu podczas
tankowania.

Awaria urządzeń
Do wypadków cząsto dochodzi w wyniku awarii urządzeą. Awarie urządzeą mogą obejmowaą:
• Pęknięcie opony — nagąy huk moąe ąwiadczyą o pąkniąciu opony. Jeąli to nastąpi, naleąy zdjąą



nogą z pedaąu gazu i pewnie trzymaą kierownicą. Nie naleąy gwaątownie hamowaą. Naleąy
bezpiecznie zjechaą z drogi i sprawdzią opony.

• Utratę koła — naleąy zareagowaą tak, jak w przypadku pąkniącia opony. Naleąy zwolnią pedaą
gazu i zjechaą z drogi.

• Awarię układu kierowniczego — jeąli kierowca nagle utraci kontrolą nad kierownicą, naleąy
zwolnią pedaą gazu. Naleąy wąączyą ąwiatąa awaryjne i powoli zatrzymaą pojazd. Bardzo
delikatnie naciskaą pedaą gazu, aby pojazd nie wpadą w poąlizg.

• Awarię hamulców — jeąli pedaą hamulca nagle zapadnie sią w podąogą, naleąy go pompowaą
w celu wytworzenia ciąnienia. Jeąli to nie pomoąe, naleąy uąyą hamulca rącznego. Aby zwolnią,
naleąy wrzucią niąszy bieg.

• Awarię przednich świateł — jeąli ąwiatąa przednie nagle zgasną, naleąy wąączyą ąwiatąa
awaryjne, ąwiatąa postojowe i/lub kierunkowskazy. Naleąy zjechaą z drogi. Jeąli ąwiatąa
zaczynają przygasaą, naleąy udaą sią do warsztatu lub zjechaą z drogi i szukaą pomocy.

• Blokadę pedału gazu — w przypadku blokady pedaąu gazu naleąy zahaczyą go od spodu
palcem stopy w celu odblokowania. Jeąli to nie nastąpi, naleąy wrzucią luz i delikatnie
zahamowaą w celu zwolnienia. Jeąli pojazd wyposaąony jest w ukąad sterowniczy ze
wspomaganiem lub w blokadą kierownicy, nie naleąy wyąączaą stacyjki, poniewaą grozi to
utratą wspomagania lub moąliwoąci kierowania.

• Blokadę widoczności — w przypadku blokady widocznoąci z dowolnej przyczyny naleąy
otworzyą boczne okno w celu uzyskania widocznoąci. Naleąy wąączyą ąwiatąa awaryjne 
i zjechaą z drogi.

Unikanie agresywnej jazdy
Agresywna jazda to prowadzenie pojazdu silnikowego w sposób zagraąający lub mogący
zagraąaą ludziom lub mieniu. Osoby dopuszczające sią jednego z poniąszych dziaąaą mogą
dopuszczaą sią agresywnej jazdy i tworzyą ryzyko wypadku: 
• Przekraczanie prądkoąci
• Przejeądąanie na czerwonym ąwietle oraz niezatrzymywanie sią przed znakami stop
• Zbyt maąy odstąp od pojazdu jadącego z przodu
• Wyprzedzanie po poboczu
• Zajeądąanie drogi innemu pojazdowi
• Ostre hamowanie przed pojazdem, który nie zachowaą wystarczającego odstąpu
• Niewąaąciwa gestykulacja lub mimika wzglądem innych kierowców
• Krzyki
• Wielokrotne naciskanie klaksonu
• Wielokrotne miganie ąwiatąami przednimi 
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Naleąy unikaą agresywnych kierowców oraz potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W przypadku
napotkania roząoszczonego lub agresywnego kierowcy:
• Nie naleąy szukaą odwetu lub w ąaden sposób nawiązywaą kontaktu z danym kierowcą. Naleąy

zejąą mu z drogi.
• Nie naleąy nawiązywaą kontaktu wzrokowego.
• Naleąy zamknąą drzwi i okna.
• Naleąy zachowaą odpowiednią odlegąoąą od pojazdu jadącego z przodu, aby móc wyjechaą zza

niego.
• Nie naleąy lekcewaąyą poziomu agresji drugiego kierowcy.

Zatrzymanie przez funkcjonariusza służb
porządku publicznego

• Zwolnią i zatrzymaą sią bezpiecznie, tak szybko jak to moąliwe. Jeąli pojazd poli cyjny jest
nieoznakowany, a kierowcy nie moąna zidentyfikowaą jako oficera policji, jechaą wolno 
i ostroąnie poniąej ograniczenia prądkoąci do dobrze oąwietlonego, ruchliwego miejsca 
i zatrzymaą sią lub udaą sią do najbliąszego posterunku policji, staraą sią zwrócią uwagą
umundurowanego funkcjonariusza lub zadzwonią pod numer 911.

• Pozostaą na miejscu kierowcy, a obie dąonie poąoąyą w widocznym miejscu na kierownicy do
momentu otrzymania innych wytycznych od policjanta lub zakoączenia zatrzymania. Nie
opuszczaą pojazdu bez polecenia. Opuszczenie pojazdu moąe byą odebrane jako agresywne
zachowanie i zagroąenie dla bezpieczeąstwa policjanta. Wąączyą wewnątrzne ąwiatąo w
przypadku zatrzymania w nocy.

• Speąnią polecenie funkcjonariusza dotyczące okazania prawa jazdy oraz dowodu
ubezpieczenia. Jeąli znajdują sią one w schowku lub pod siedzeniem, poinformowaą o tym
funkcjonariusza i postąpowaą zgodnie z jego poleceniami przed okazaniem dokumentów.

• W przypadku otrzymania mandatu wymagającego podpisu, podpisaą go. Podpisanie
mandatu nie jest przyznaniem sią do winy, a wyąącznie przyjąciem do wiadomoąci otrzymania
mandatu.

• W przypadku podejrzenia o jazdą pod wpąywem alkoholu wspóąpracowaą z funkcjonariuszem
(/ami) na miejscu zdarzenia. Odmowa poddania sią badaniu alk matem, badaniu krwi lub
wydolnoąci fizycznej moąe skutkowaą utratą uprawnieą do prowadzenia pojazdów.

• Kierowca powinien pamiątaą, ąe mógą popeąnią drobne wykroczenie drogowe nie wiedząc 
o tym, ąe mogą istnieą problemy z pojazdem, o których nie wie lub ąe pojazd, który prowadzi, moąe
byą podobny do pojazdu wykorzystanego do popeąnienia powaąnego przestąpstwa. Wielu
funkcjonariuszy moąe nie podaą konkretnej przyczyny zatrzymania aą do momentu przedstawienia
prawa jazdy oraz dokumentu ubezpieczenia. Dlatego teą bądą oni unikaą wdawania sią w dyskusją
na temat przyczyny zatrzymania, zanim otrzymają te dokumenty.

• Jeąli kierowca pragnie wyjaąnią okolicznoąci podczas zatrzymania, powinien to zrobią, zanim
funkcjonariusz wróci do swojego pojazdu. Funkcjonariusz nie moąe uniewaąnią mandatu po
jego wypisaniu. Naleąy wspóąpracowaą podczas zdarzenia, nawet jeąli kierowca sądzi, ąe nie
popeąnią wykroczenia. Jeąli kierowca ma poczucie niesprawiedliwego traktowania, powinien
przedstawią swoją sprawą przed sądem ds. wykroczeą drogowych.

• Funkcjonariusz powinien traktowaą kierowcą z godnoącią i szacunkiem. Jeąli kierowca jest
zdania, ąe funkcjonariusz zachowaą sią niewąaąciwie podczas kon- troli lub innego zdarzenia,
powinien zgąosią to niezwąocznie przeąoąonemu tego funkcjonariusza.

• Funkcjonariusze są zobowiązani do podania nazwiska oraz numeru odznaki na ąądanie.
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Rozdział: 11 Pytania kontrolne
1. Nawierzchnia drogi mostu moąe byą niebezpieczna zimą, poniewaą moąe byą nadal

oblodzona, mimo ąe pozostaąy odcinek drogi jest czysty. 
o Prawda o Faąsz 

2. Jadąc we mgle, kierowca powinien wąączyą dąugie ąwiatąa w celu zwiąkszenia pola
widzenia. 
o Prawda o Faąsz 

3. Najcząąciej do uderzenia w tyą pojazdu dochodzi, poniewaą pojazd jadący z tyąu znajduje
sią zbyt blisko. 
o Prawda o Faąsz 

4. Zasada trzech sekund pomaga okreąlią bezpieczny odstąp pomiądzy pojazdami. 
o Prawda o Faąsz 

5. Jeąli pojazd zacznie wpadaą w poąlizg na wodzie, kierowca powinien szybko zahamowaą. 
o Prawda o Faąsz 

6. Jeąli przednie prawe koąo pojazdu zjedzie z jezdni, kierowca powinien zwolnią pedaą gazu,
zahamowaą delikatnie i ponownie skierowaą sią na jezdnią. 
o Prawda o Faąsz 

7. Kierowcy, którzy utkną w warunkach zamieci, powinni pozostaą w swoich pojazdach. 
o Prawda o Faąsz 

8. W przypadku pąkniącia opony kierowca powinien szybko zahamowaą i zjechaą zdrogi w
celu sprawdzenia opony. 
o Prawda o Faąsz 

9. Jeąli pojazd zacznie wpadaą w poąlizg, kierowca powinien delikatnie nacisnąą hamulec i
skrącią kierownicą w stroną przeciwną do kierunku poąlizgu. 
o Prawda o Faąsz 

10. Przepisy stanu Illinois wymagają wąączenia ąwiateą przednich, kiedy ze wzglądu na
warunki atmosferyczne konieczne jest uruchomienie wycieraczek szyby przedniej. 
o Prawda o Faąsz 

11. Bądąą zatrzymanym przez funkcjonariusza kontroli drogowej, kierowca powinien opuącic
samochod i udaą sią natychmiast w kierunku samochodu policji. 
o Prawda o Faąsz 

12. Kierowca powinien poinformowac oficera policji o zamiarze wyjącia ubezpieczenia, lub
rejestracji samochodu ze schowka po stronie pasaąera. 
o Prawda o Faąsz 
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Rozdział 12: Wyposażenie do
bezpiecznej jazdy

Kierowcy mogą jeądzią bezpiecznie tylko wówczas, kiedy pojazd jest wąaąciwie wyposaąony 
i jest w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie pojazdu, który moąe stanowią zagroąenie dla
ludzi lub mienia, jest niezgodne z prawem. 

Wymagane wyposażenie
Pojazd musi posiadaą nastąpujące sprawne wyposaąenie: 
• Hamulce — pojazd musi posiadaą dwa systemy hamowania oraz hamulce na wszystkich

koąach. Hamulec noąny musi byą na tyle skuteczny, by zatrzymaą pojazd poruszający sią 
z prądkoącią 20 mph na odcinku 30 stóp. Hamulec rączny musi byą na tyle skuteczny, by
zatrzymaą pojazd na odlegąoąci 55 stóp przy tej samej prądkoąci. Hamulec awaryjny powinien
równieą byą w stanie zatrzymaą pojazd na pochyąoąci lub wzniesieniu. Motocykle ten wymóg
okrywa tylko jeden hamulec.

• Światła przednie — pojazdy muszą mieą dwa ąwiatąa przednie wąączone od zmierzchu do
ąwitu i uąywane podczas opadów deszczu, ąniegu, mgąy lub innych warunków wymagających
uruchomienia wycieraczek. Naleąy z nich równieą korzystaą kiedy widocznoąą nie przekracza
1.000 stóp. Dąugie ąwiatąa naleąy zmienią 500 stóp przed kontaktem z nadjeądąającym
pojazdem lub 300 stóp przed wyprzedzanym pojazdem. Motocykle i mopedy muszą mieą
tylko jedno ąwiatąo przednie, zapewniające widocznoąą na odlegąoąą 500 stóp i zawsze
wąączone podczas jazdy.

• Światła tylne — pojazdy muszą mieą dwa czerwone ąwiatąa widoczne z odlegąoąci 500 stóp. W
przypadku motorowerów i motocykli wymagane jest jedno ąwiatąo.

• Kierunkowskazy — pojazdy, z wyjątkiem motocykli, przyczep oraz naczep, muszą byą
wyposaąone w prawe i lewe kierunkowskazy z przodu i z tyąu, widoczne z odlegąoąci 300 stóp.

• Światła stopu — pojazdy powinny byą wyposaąone w przynajmniej jedno czerwone lub ąóąte
ąwiatąo stopu, widoczne z odlegąoąci 500 stóp w normalnym ąwietle sąonecznym.

• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej — pojazdy powinny posiadaą biaąe oąwietlenie tablicy
rejestracyjnej, umoąliwiające odczytanie jej z odlegąoąci 50 stóp; wąączone zawsze wtedy, gdy
pojazd ma wąączone reflektory przednie.

• Światła postojowe — przednie i tylne ąwiatąa postojowe są wymagane w przypadku kaądego
pojazdu, który zatrzymuje sią w nocy na drodze gąównej. Niektóre spoąecznoąci mogą
dopuszczaą parkowanie nieoąwietlonego pojazdu na ulicy w nocy.

• Pasy bezpieczeństwa — pojazdy osobowe muszą posiadaą dwa zestawy pasów
bezpieczeąstwa na przednim siedzeniu. W stanie Illinois nie wolno sprzedawaą ani prowadzią
pojazdów bez pasów bezpieczeąstwa, wyprodukowanych począwszy od roku 1965.

• Lusterka — wymagane jest jedno lusterko wsteczne, zapewniające widocznoąą na odlegąoąą co
najmniej 200 stóp za pojazdem.

• Okna — wszystkie szyby muszą byą wykonane z zatwierdzonego szkąa bezod pryskowego.
Szyba przednia musi byą wolna od ąniegu, lodu, wilgoci oraz jakichkolwiek usterek, które mogą
ograniczaą widocznoąą. Miądzy kierowcą a przednią lub tylnią szybą nie powinno byą ąadnych
przeszkód. Pojazdy nie mogą mieą przyciemnianej przedniej szyby. Zezwala sią na
zamontowanie przyciemnionego paska o szerokoąci 6 cali na caąej dąugoąci górnej szyby
przedniej. Skontaktuj sią z lokalnymi sąuąbami porządku publicznego w celu uzyskania
informacji o lokalnych zarządzeą dotyczących przyciemniania szyb. 

• Wycieraczki — wycieraczki muszą dziaąaą prawidąowo i usuwaą lód, ąnieg i wilgoą.



• Klakson — pojazdy muszą byą wyposaąone w klakson sąyszalny z odlegąoąci 200 stóp. Syreny,
gwizdki oraz dzwonki dozwolone są wyąącznie w przypadku upowaąnionych pojazdów
uprzywilejowanych.

• Tłumik — w systemie odprowadzania spalin naleąy zamontowaą tąumik w celu zapobieąenia
nadmiarowi haąasu i dymu. Wyciącia, obejącia oraz zmiany tego systemu zwiąkszające haąas są
nielegalne.

• Zderzaki — pojazdy waąące 9.000 funtów lub mniej oraz wszystkie pojazdy rekreacyjne muszą
posiadaą przedni i tylny zderzak. Niezgodne z prawem jest zmienianie systemu zawieszenia
pojazdu w celu uniesienia nadwozia o wiącej nią 3 cale. Ponadto róąnica poziomu miądzy
przodem a tyąem pojazdu nie powinna przekraczaą trzech cali.

Wyposażenie ograniczone
• Obciążenia wielkogabarytowe — obciąąenia wystające 4 stopy poza tylną cząąą pojazdu naleąy

oznaczyą czerwoną flagą w ciągu dnia. W nocy lub przy sąabej widocznoąci pojazd musi mieą
czerwone ąwiatąo widoczne z odlegąoąci 500 stóp.

• Światła cofania — pojazdy mogą mieą jedno lub wiącej ąwiateą cofania, ale nie mogą one byą
wąączone, kiedy pojazd porusza sią do przodu.

• Reflektory punktowe (dozwolony jest tylko jeden) — podczas zbliąania sią do innego
pojazdu nie wolno go kierowaą w lewo ani wiącej nią 100 stóp przed siebie. Pojazd nie moąe
posiadaą wiącej nią 4 ąwiatąa o mocy 300 kandeli.

• Światła migające lub ruchome — nie wolno stosowaą ąwiateą migających lub ruchomych
innych nią kierunkowskazy lub ąwiatąa awaryjne. Wyjątek stanowią samochody policyjne i
pojazdy uprzywilejowane.

• Światła czerwone — nie wolno uąywaą ąwiateą czerwonych widocznych z przodu.
• Światła stopnia nadwozia — ąwiatąa te są ograniczone do jednego po kaądej stronie i muszą

byą nieoąlepiające, biaąe lub ąóąte.
• Światła osłony lub błotnika — dopuszczalne są wyąącznie dwa nieoąlepiające ąwiatąa biaąe lub

ąóąte.
• Opony kolcowane — uąywanie opon kolcowanych jest zabronione, z wyjątkiem pojazdów

wykorzystywanych przez listonoszy na obszarach wiejskich od 15 listopada do 1 kwietnia;
pojazdów oznakowanych „Osoba niepeąnosprawna” lub „Niepeąnosprawny weteran” od 15
listopada do 1 kwietnia (wąaąciciele tych pojazdów muszą mieszkaą przy drodze poza obszarem
municypalnym); ciągników rolniczych lub silników trakcyjnych; maszyn rolniczych, w tym
pojazdów uąywanych do holowania urządzeą rolniczych lub maszyn drogowych, pracujących
przy prądkoąci niąszej nią 10 mph.

• Telewizory lub odtwarzacze wideo — telewizory lub odtwarzacze wideo widoczne z fotela
kierowcy są zakazane.

• Pojazdy zabytkowe — w przypadku pojazdów wyprodukowanych ponad 25 lat temu stosuje
sią specjalne przepisy dot. ąwiateą, hamulców, ąwiateą stopu oraz kierunkowskazów. W celu
uzyskania szczegóąowych informacji naleąy kontaktowaą sią z biurem Sekretarza Stanu pod
numerem telefonu 1 800 252 8980.

• Antyradary — zabrania sią posiadania w jakichkolwiek pojazdach urządzeą zakąócających pracą
radarów.
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Rozdział 12: Pytania kontrolne
1. W jakiej odlegąoąci (w stopach) kierowca jest zobowiązany do zmiany ąwiateą przednich

przed miniąciem sią z innym pojazdem? 
a.  250 stóp
b.  400 stóp
c.  500 stóp

2. ąwiatąa przednie naleąy wąączaą od zmierzchu do ąwitu. 
o Prawda o Faąsz 

3. Pojazd powinien byą wyposaąony w klakson, który sąychaą z odlegąoąci 200 stóp. 
o Prawda o Faąsz 



Rozdział 13: Posiadanie pojazdu
Zakup pojazdu

Zakup od dealera
Dealer ma obowiązek przestrzegaą konkretnych przepisów podczas sprzedaąy nowego lub
uąywanego pojazdu. W ciągu 20 dni od zakupu dealer ma obowiązek przesąaą nastąpujące
dokumenty do biura Sekretarza Stanu: 
• Wniosek o transakcją (transakcje) dotyczące pojazdu.
• Wąaąciwie podpisany tytuą wąasnoąci lub certyfikat pochodzenia.
• Oddzielne opąaty za tytuą wąasnoąci/tablice rejestracyjne oraz podatek odsprzedaąy pojazdu.

Podatek od sprzedaąy róąni sią w zaleąnoąci od miasta lub powiatu, w którym nabyto pojazd

Zakup do prywatnego właściciela
Jeąli kierowca nabyą pojazd od osoby innej nią dealer, w ciągu 20 dni od nabycia biuro
Sekretariatu Stanu musi otrzymaą nastąpujące dokumenty: 
• Wniosek o transakcją (transakcje) dotyczące pojazdu.
• Naleąycie podpisany tytuą wąasnoąci lub certyfikat pochodzenia.
• Wpąatą za tytuą wąasnoąci/tablice rejestracyjne.
• Pąatnoąą podatku od korzystania z pojazdu. Podatek wylicza sią na podstawie roku produkcji

pojazdu, jeąli cena sprzedaąy wynosi mniej nią 15.000 USD. Jeąli cena sprzedaąy wynosi
15.000 USD lub wiącej, podatek wylicza sią na podstawie ceny sprzedaąy. Wraz z wpąatą
wąaąciwego podatku na rzecz Urządu Skarbowego stanu Illinois (Illinois Department of
Revenue) naleąy przedąoąyą formularz podatkowy RUT-50

Zakup poza stanem
Jeąli kierowca nabyą pojazd poza stanem, poniąsze dokumenty naleąy przesąaą do biura
Sekretariatu Stanu w celu uzyskania tytuąu wąasnoąci oraz tablic rejestracyjnych: 
• Wniosek o transakcją (transakcje) dotyczące pojazdu.
• Wpąatą za tytuą wąasnoąci/tablice rejestracyjne. Kwota jest podana na wniosku.
• Certyfikat pochodzenia podpisany przez dealera samochodowego, jeąli pojazd jest nowy lub

wąaąciwie podpisany tytuą wąasnoąci, jeąli pojazd byą uąywany. Zarówno dla pojazdów nowych,
jak i uąywanych, naleąy równieą posiadaą dowód sprzedaąy.

• Najnowszy dowód rejestracyjny, jeąli kierowca przekazuje tablice rejestracyjne.
• Pąatnoąą podatku od sprzedaąy lub korzystania z pojazdu.Rejestracja pojazdu i tytuą

wąasnoąci

Rejestracja pojazdu i tytuł własności
W momencie rejestracji pojazdu kierowca przekazuje stanowi kartoteką pojazdu. Rejestracja
umoąliwia kierowcy korzystanie z pojazdu na drogach stanu Illinois. W celu zarejestrowania
pojazdu w stanie Illinois kierowca musi posiadaą tytuą wąasnoąci. Dokument ten potwierdza wąasnoąą
pojazdu. Wszystkie pojazdy oraz przyczepy mieszkalne muszą posiadaą tytuą wąasnoąci, niezaleąnie
od tego czy są zarejestrowane czy teą nie. Opąaty rejestracyjne naleąy uiszczaą co rok. 
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Opąata za opóąnienie w wysokoąci 20 USD jest doliczana do rejestracji odnawianych 30 dni 
i póąniej po upąywie terminu waąnoąci. Spersonalizowane tablice rejestracyjne i niektóre inne
rodzaje tablic wiąąą sią z dodatkowymi opąatami, oprócz poniąszych: 
Pojazd osobowy i ciąąarowy kategorii B (maks. 8.000 funtów) ............................................$101
Motocykl ................................................................................................................................$41
Wymiana tablicy (1) ................................................................................................................$6
Wymianatablic(2) ....................................................................................................................$9
Wymiana naklejki ..................................................................................................................$20 

Opąaty podlegają ustawowym zmianom. Aktualne informacje moąna znaleąą na stronie
www.cyberdriveillinois.com.

Razem z tablicami rejestracyjnymi/naklejką wąaąciciel otrzyma takąe dowód rejestracyjny pojazdu,
który naleąy mieą zawsze w pojeądzie lub przy sobie podczas jazdy. 

Wymogi dotyczące tablic rejestracyjnych
• Pojazdy osobowe, ciąąarowe oraz furgonetki muszą posiadaą dwie tablice rejes tracyjne, po

jednej z przodu i z tyąu.
• W momencie sprzedaąy pojazdu sprzedający powinien zdjąą tablice rejestracyjne i zachowaą je.

W stanie Illinois tablice rejestracyjne pozostają u wąaąciciela i nie są przypisane do pojazdu.
• Motocykle, mopedy, przyczepy oraz naczepy i autobusy zarejestrowane na mocy przepisów

o dzieleniu mają tylko jedną tablicą rejestracyjną z tyąu pojazdu.
• Pojazdy ciąąarowe oraz dzielone pojazdy pojedyncze mają jedną tablicą rejestracyjną 

z przodu Ramka tablicy rejestracyjnej nie powinna zakrywaą informacji znajdujących sią na
tablicach rejestracyjnych.

Nakąadki na tablice rejestracyjne są zabronione.

Zezwolenie na rejestrację tymczasową
W przypadku ząoąenia wniosku o rejestracją pojazdu kierowca moąe otrzymaą zezwolenie na
tymczasową rejestracją (TRP). Zezwolenie to musi byą umieszczone w tym samym miejscu 
i w ten sam sposób co tylna tablica rejestracyjna. TRP jest waąne przez 90 dni od daty wydania,
chociaą moąe byą ponownie wydane, jeąli tablice rejestracyjne nie bądą dostąpne w ciągu 90 dni.
Po otrzymaniu tablic naleąy zdjąą TRP i zastąpią je staąymi tablicami rejestracyjnymi. Dla
bezpieczeąstwa zezwolenie naleąy zniszczyą i zutylizowaą po zdjąciu z pojazdu. TRP są dostąpne
u licencjonowanych dealerów stanu Illinois, w licencjonowanych agencjach pąatniczych,
punktach wymiany walut oraz w biurach Sekretarza Stanu.

Odnowienie tablicy rejestracyjnej
Na okoąo 60 dni przed upąywem terminu waąnoąci rejestracji pojazdu kierowca otrzy- ma 
z biura Sekretarza Stanu zawiadomienie o koniecznoąci odnowienia rejestracji. Jeąli
jakiekolwiek dane pojazdu ulegąy zmianie, naleąy dostarczyą dowód, ąe rejestracja zostaąa
przeniesiona na inny pojazd. Rejestracją moąna odnowią za poąrednictwem strony internetowej
www.cyberdriveillinois.com, drogą pocztową, osobiącie w biurze Sekretarza Stanu albo
telefonicznie pod bezpąatnym numerem telefonu podanym w zawiadomieniu 



o koniecznoąci odnowienia. Rejestracją moąna odnowią równieą w niektórych bankach,
agencjach kredytowych, punktach wymiany walut, towarzystwach kredytowych oraz agencjach
pąatniczych. 

Specjalne tablice rejestracyjne
Spersonalizowane oraz indywidualne tablice rejestracyjne są wydawane dla pojazdów
osobowych, pojazdów drugiej kategorii o masie nieprzekraczającej 8.000 funtów, motocykli,
pojazdów kierowanych przez osoby niepeąnosprawne, przyczep rekreacyjnych oraz pojazdów
zabytkowych. Czas oczekiwania na tablice wynosi przynajmniej 45 dni.

Obniżona opłata za tablice rejestracyjne
Osobom starszym i osobom niepeąnosprawnym uprawnionym do ulgi podatkowej w ramach
programu Circuit Breaker w Departamencie ds. Osób Starszych (Department on Aging)
przysąuguje zniąka na opąaty za tablice rejestracyjne do pojazdów osobowych i rekreacyjnych.
Dozwolony jest tylko jeden upust w roku. Szczegóąowych informacji udziela Departament
Stanu Illinois ds. Osób Starszych (Illinois Department on Aging) pod numerem 1 800 624 2459.

Mandatory Insurance
Wszystkie pojazdy w stanie Illinois muszą mieą ubezpieczenie OC obejmujące obraąenia ciaąa i
szkody materialne, jakie kierowca moąe spowodowaą w wyniku uąytkowania pojazdu. Wąaąciciele
pojazdów są zobowiązani do dostarczenia infor- macji o ubezpieczeniu w momencie odnowienia
rejestracji. Podpisując wniosek o rejestracją lub odnowienie rejestracji pojazdu, wąaąciciel
potwierdza, ąe pojazd jest naleąycie ubezpieczony. W przypadku niektórych typów pojazdów
wymagane jest wyąsze ubezpieczenie od odpowiedzialnoąci cywilnej na mocy innych przepisów.
Poniąej podano minimalną wysokoąą ubezpieczenia OC:
• $20.000 od obraąeą lub zgonu osoby w wypadku.
• $40.000 od obraąeą lub zgonu wiącej nią jednej osoby w wypadku.
• $15.000 od szkód materialnych poniesionych przez inną osobą.

Kierowca powinien zawsze posiadaą przy sobie lub w pojeądzie dowód ubezpieczenia od
odpowiedzialnoąci cywilnej i na ąądanie okazaą go funkcjonariuszom sąuąb porządku publicznego.
Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek wystawią ubezpieczonemu dowód
ubezpieczenia. W przypadku zagubi- enia dowodu ubezpieczenia lub jego nieotrzymania od
towarzystwa ubezpieczeniowego naleąy skontaktowaą sią z agentem ubezpieczeniowym lub
towarzystwem ubezpieczeniowym. W miądzyczasie kierowca powinien posiadaą inny rodzaj
dowodu ubezpieczenia, np. maklerską notą ubezpieczającą, aktualną deklaracją polisy
ubezpieczeniowej, zaąwiadczenie o ubezpieczeniu lub pokwitowanie ostatniej wpąaty. 

Przestrzeganie przepisów egzekwuje sią poprzez losowe kontrole przeprowadzane przez biuro
Sekretarza Stanu na podstawie listy ustalanej przy pomocy programu komputerowego oraz
stosowanie mandatów. Nieposiadanie wymaganego dowodu ubezpieczenia jest karane
grzywną, zawieszeniem uprawnieą do prowadzenia pojazdów i zawieszeniem dowodu rejes-
tracyjnego pojazdu do czasu uzyskania dowodu ubezpieczenia. W przypadku trudnoąci 
z uzyskaniem ubezpieczenia naleąy kontaktowaą sią z Illinois Automobile Insurance Plan. Plan
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ten to program monitorowany przez stan, przeznaczony dla kierowców mających trudnoąci z
uzyskaniem ubezpieczenia.

Badanie poziomu emisji
Zgodnie z przepisami Ustawy o czystoąci powietrza (Clean Air Act), niektóre pojazdy w
pewnych cząąciach stanu Illinois muszą przed odnowieniem tablic rejestracyjnych pomyąlnie
przejąą badanie poziomu emisji przeprowadzane przez Urząd Ochrony ąrodowiska Stanu Illinois
(Illinois Environmental Protection Agency, w skrócie IEPA). Urząd Ochrony ąrodowiska Stanu
Illinois (IEPA) jest prawnie zobowiązany do powiadomienia wąaącicieli pojazdów o miesiącu i
roku obowiązkowego badania pojazdu. Przeprowadzenie badania wymagane jest w
nastąpujących powiatach: caąy powiat: Cook, DuPage i Lake oraz niektóre cząąci powiatu Kane,
Kendall, McHenry, Will, Madison, Monroe i St. Clair. W przypadku wyprowadzki z miejsca,
gdzie badanie jest wymagane, naleąy powiadomią Urząd Ochrony ąrodowiska Stanu Illinois
(IEPA). Szczegóąowe informacje moąna uzyskaą w Urządzie Ochrony ąrodowiska Stanu Illinois
(IEPA): na terenie miasta i okolic Chicago pod numerem 1 847-758-3400, a na terenie miasta
i okolic East St. Louis pod numerem 1 800 635 2380.

Tablice rejestracyjne i identyfikatory
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tablice rejestracyjne
Osoba o trwaąej niepeąnosprawnoąci moąe uzyskaą tablice rejestracyjne osoby niepeąnosprawnej
opatrzone swoim nazwiskiem. Cząonek najbliąszej rodziny zamieszkujący w tym samym
gospodarstwie domowym moąe otrzymaą dwa zestawy tablic, jeąli uprawniona osoba
niepeąnosprawna nie posiada wąasnego pojazdu i musi korzystaą z pomocy innej osoby do celów
transportowych. Korporacje, okrągi szkolne, spóąki z ograniczoną odpowiedzialnoącią, domy opieki,
sanatoria oraz sto- warzyszenia szkolnictwa specjalnego przewoąące uprawnione osoby równieą
mogą otrzymaą tablice tego typu.

Identyfikatory parkingowe
Identyfikatorów parkingowych moąna uąywaą w kaądym pojeądzie, w którym uprawniony
posiadacz identyfikatora podróąuje jako kierowca lub pasaąer.
• Stałe — wydawane osobom o trwaąej niepeąnosprawnoąci. Waąne do ostatniego dnia

miesiąca urodzenia posiadacza w roku 2014.
• Tymczasowe — wydawane osobom o przejąciowej niepeąnosprawnoąci. Waąne przez okres

wskazany przez lekarza kierującego, jednak nie dąuąej nią szeąą miesiący w przypadku
identyfikatorów wydawanych przez biuro Sekretarza Stanu oraz nie dąuąej nią 90 dni w przypadku
identyfikatorów wydawanych przez wąadze lokalne.

• Dla organizacji — wydawane organizacjom przewoąącym osoby niepeąnosprawne. Waąne
do 30 kwietnia 2014 roku.

Szczegóąowe informacje na temat spraw omówionych w tym rozdziale moąna znaleąą na stronie
internetowej www.cyberdriveillinois.com lub uzyskaą pod numerem 1 800 252 8980.
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40, 56, 58, 60, 61, 63, 70, 71, 73, 79, 80
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Skrzyąowania wiejskie, 80
Skrzyąowania z ruchem okrąąnym/Ronda, 28
Skutery, 40, 41 
Skutery ąnieąne, 40
Sąuchawki z mikrofonem, 31
Soczewki teleskopowe, 11
Stąąenie alkoholu we krwi (BAC), 42 
Stopniowane  uprawnienia do prowadzenia

pojazdów, 15, 16  
Strefa prac konserwacyjnych (Patrz strefa

robót drogowych)
Strefa przyszkolna, 21-23, 25, 31, 37, 57, 58,

61, 62, 77  
Strefa wyprzedzania, 24, 25, 57, 61, 65, 73 
Strefy robót drogowych, 19, 21, 25, 28, 52,

53, 56, 66, 67   
Sygnalizowanie, 28
Sygnaąy/Sygnalizacja
Sygnalizowanie przy uąyciu rąki, 26
Zakrąt w lewo, 27
Zakrąt w prawo, 26
ąnieg, 78, 79, 85  
ąwiatąa parkowania, 31, 82, 85  

— T —
Tablice rejestracyjne, 12, 13, 30, 48, 49, 67,

75, 85, 88-91
Telefon komórkowy, 13, 16, 19, 21, 22, 31, 48,

62, 66, 77  
Telewizory/Video, 86
Tlenek wągla, 79, 81   
Tąumik, 86
Tymczasowe zezwolenie na rejestracją (patrz

Pozwolenia)
Tytuą wąasnoąci, 88  

— U —
Ucieczka z miejsca wypadku, 45, 49, 51  
Ulice, 12, 21-23, 25, 29, 59, 72, 73
Ustawa na podstawie zgody dorozumianej,

42, 43 
Ustawa o ochronie dzieci przewoąonych w

samochodzie, 19, 20  
Ustawowe odwoąanie prawa jazdy, 43
Ustawowe zawieszenie prawa jazdy, 43, 44, 54  

— W —
Warunkowe prawo jazdy, 2, 5, 55  
Wiadomoąci tekstowe, 16, 77 
Wolno jadące pojazdy, 19, 35, 36, 66, 68
Wybrane usąugi, 9
Wyposaąenie, Pojazd, 11, 12, 40, 82, 85, 86 
Wyprzedzanie, 22, 24, 25-29, 35, 36, 38, 39,

41, 57, 61, 65, 68, 72-74, 76, 80, 82, 85
Wyącigi równolegąe, 51 

— Z —
Zachowanie odlegąoąci, 38, 76, 78, 79
Zagroąenia na drodze, 79 
Zapis testamentowy, 8
Zaąwiadczenie o zdaniu szkolnego egzaminu

na prawo jazdy, 15, 17  
Zawieszenie, Rejestracja pojazdu, 86 
Zawracanie, 28, 59, 73
Zderzaki, 86
Zezwolenia

Ograniczone zezwolenie na  prowadzenie
pojazdów, 2, 18, 44, 54
Pozwolenie na nauką jazdy, 2, 4, 10, 13-
15, 17, 54  
Tymczasowe zezwolenie na rejestracją, 89

Zezwolenie na prowadzenie pojazdów dla
osób niewywiązujących sią z obowiązku
alimentacyjnego, 55

Zezwolenie na prowadzenie pojazdów pod kontrolą
urządzenia monitorującego, 2, 44, 54 

Zezwolenie na prowadzenie pojazdów w
związku z pracą zawodową, 55

Zezwolenie na prowadzenie  pojazdów pod kontrolą
urządzenia monitorującego (Patrz Zezwolenia)

Zgoda rodziców (GDL), 17
Zjeądąanie z jezdni, 24, 81  
Zmiana pasa, 21, 28, 80  
Zmienianie pasa, 25, 27, 28, 72, 80 
Znaki

Budowa, 66
Eksploatacja, 66
Kolor, 57
Ksztaąty, 56
Kwestie prawne, 58
Ostrzeąenie, 61
Przewodnik, 68
Szkoąa, 62

Znaki poziome, 11, 28, 57, 70, 71, 73, 74  



OBWIESZCZENIE
NAKAZ NR 2 FEDERALNEGO

DEPARTAMENTU PRACY DOTYCZĄCY
PRAC NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy do 16. roku ąycia wąącznie NIE MOGą prowadzią pojazdów po drogach
publicznych w ramach obowiązków sąuąbowych. 

Pracownicy, którzy ukoączyli 17. rok ąycia mogą prowadzią samochody osobowe i maąe
pojazdy ciąąarowe po drogach publicznych w ramach obowiązków sąuąbowych WYąąCZNIE
po speąnieniu wszystkich poniąszych wymogów:

• Jazda odbywa sią w ciągu dnia.
• Siedemnastolatek ma odpowiednie prawo jazdy na dany typ pojazdu.
• Siedemnastolatek ukoączyą kurs nauki jazdy licencjonowany przez stan i w momencie

zatrudnienia jego kartoteka nie zawiera ąadnych wykroczeą drogowych.
• Samochód osobowy lub pojazd ciąąarowy jest wyposaąony w pasy bezpieczeąstwa dla

kierowcy i pasaąerów, a pracodawca poinformowaą pracowników o tym, ąe pasy
bezpieczeąstwa muszą byą zawsze zapiąte podczas jazdy.

• Ciąąar brutto samochodu osobowego albo pojazdu ciąąarowego nie moąe przekraczaą
6.000 funtów.

• Prowadzenie pojazdu przez siedemnastolatka w ramach obowiązków sąuąbowych jest
okazjonalne i tymczasowe. Oznacza to, ąe nie moąe on prowadzią pojazdu przez wiącej
nią jedną trzecią dnia roboczego bądą 20 procent tygodnia roboczego.

Jazda nie moąe obejmowaą:
• holowania pojazdów,
• dostarczania towaru albo sprzedaąy obwoąnej,
• pąatnego przewozu mienia, towarów lub osób,
• pilnych dostaw, takich jak rozwoąenie pizzy,
• przewoąenia wiącej nią trzech pasaąerów, w tym pracowników danego pracodawcy,
• wyjazdów dalszych nią w promieniu 30 mil od miejsca zatrudnienia,
• wiącej nią dwóch wyjazdów dziennie poza gąówne miejsce zatrudnienia w celu

dostarczenia towaru do klienta (poza pilnymi dostawami, które są zabronione),
• wiącej nią dwóch wyjazdów dziennie poza gąówne miejsce zatrudnienia w celu przewozu

pasaąerów, poza pracownikami danego pracodawcy.

W stanie Illinois obowiązują takąe inne przepisy ograniczające jazdą zarobkową. Wiącej informacji
moąna uzyskaą kontaktując sią z Okrągowym Urządem ds. Wynagrodzeą i Czasu Pracy (Wage
and Hour District Office) bądą odwiedzając stroną internetową www.dol.gov.
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Prawo jazdy osoby
poniżej 21 roku życia

Prawo jazdy Dowód tożsamości

Zawodowe prawo jazdy(CDL) Tymczasowe prawo jazdy (TVDL)

Zawodowe prawo
jazdy osoby poniżej

21 roku życia 

Dowód tożsamości
osoby poniżej 21

roku życia 

Tymczasowe prawo
jazdy osoby poniżej

21 roku życia

Prawa jazdy/Dowody tożsamości wydane 
w stanie Illinois

Baza danych w nagąych wypadkach biura Sekretarza Stanu, pozwala posiadaczom

prawa jazdy stanu Illinois lub dowodu toąsamoąci na wprowadzenie do dobrowolnej,

bezpiecznej bazy danych informacji o osobach, z którymi naleąy skontaktowaą sią w

nagąych wypadkach. Jeąli osoba, która uczestniczyąa w wypadku lub innym nagąym

wypadku, nie moąe komunikowaą sią w sposób bezpoąredni, sąuąby porządku

publicznego mogą zasiągnąą informacji z bazy danych, aby skontaktowaą sią z

osobami wskazanymi w bazie. Odpowiednie dane kontaktowe moąna wpisaą do

bazy za poąrednictwem strony internetowej www.cyberdriveillinois.com.




