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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU – HULAJNOGA
ELEKTRYCZNA
Data publikacji 13.05.2022

Prowadzona przez Policję ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Jednośladem
bezpiecznie do celu", skierowana do użytkowników jednośladów, dotyczy także hulajnóg
elektrycznych.
W ostatnim czasie hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularne, zwłaszcza w miastach. Zyskały nawet skróconą
nazwę – „e-hulajnogi”.
Przypominamy, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno
przywileje, jak i obowiązki.

Bardzo ważne jest, aby osoby poruszające się na e-hulajnogach korzystały z właściwych części drogi. Kierujący tym
pojazdem jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla
kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz

pasa ruchu dla rowerów powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą
niż 30 km/h.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone
wyjątkowo. Tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami, pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 km/h
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy
jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa
pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Przepisów związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych jest jednak znacznie więcej. Każdy kto ma zamiar jeździć
tym pojazdem koniecznie powinien się z nimi zapoznać.
Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje
bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu,
zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.

Policja apeluje o korzystanie z drogi w sposób rozsądny, zgodny z przepisami prawa.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników e-hulajnóg przyłączyła się również ﬁrma Screen Network S.A.
emitując spot pod hasłem przewodnim akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” na ekranach LED rozmieszczonych m.in.
przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.
BRD KGP

Film spot - hulajnogą jedz odpowiedzialnie
Opis ﬁlmu: spot - hulajnogą jedz odpowiedzialnie
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik spot - hulajnogą jedz odpowiedzialnie (format mp4 - rozmiar 3.2 MB)

PLIKI DO POBRANIA
opis tekstowy spotu

14.95 KB
Deskrypcja ehulajnoga bezpiecznie do celu

