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Ważne dla zamierzających przewozić samochodem sprzęt narciarski czy… 

kajak 

 

Często na wyprawę nad morze czy jeziora, w góry czy za granicę chcemy 

zabrać ze sobą sprzęt sportowy czy rekreacyjny. Trzeba jednak pamiętać, iż 

rower czy jakikolwiek inny ładunek (np. kajak, ponton itd.) musi być 

przewożony w określony sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Przede wszystkim nie wolno zapominać o tym, że ładunek nie może 

powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub 

dopuszczalnej ładowności pojazdu. 

Jazda na rowerze jest jedną z najczęściej wybieranych form aktywnego 

wypoczynku na wakacjach. Bardzo popularne do przewożenia rowerów 

stały się bagażniki dachowe oraz bagażniki opierające się na haku 

holowniczym. Trzeba jednak pamiętać, że w drugim przypadku może się 

zdarzyć, iż rowery będą zasłaniać tył samochodu, a tym samym tablicę 

rejestracyjną lub światła -  za co może grozić mandat w wysokości 

odpowiednio 100 lub 200 zł.  

Aby uniknąć mandatu należy wybrać bagażnik, który ma powtórzone światła 

zintegrowane z konstrukcją do przewozu jednośladów, a także wyrobić w 

Urzędzie Komunikacji dodatkową tablicę rejestracyjną, którą należy 

umieścić w specjalnie wyznaczonym miejscu. Bezwzględnie zabronione jest 

natomiast przekładanie tylnej tablicy.  

Pamiętajmy, że ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:  

 nie utrudniał kierowania pojazdem, 

 nie ograniczał widoczności na drodze lub nie zasłaniał świateł, 

urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic 

albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 



Zaznaczam dodatkowo, że celowe zakrywanie tablic rejestracyjnych lub 

innych wymaganych tablic czy znaków może skutkować ukaraniem 

mandatem w wysokości 100 zł oraz 3 punktami karnymi. 

Z kolei w przypadku kajaku, pontonu czy innego ładunku umieszczonego na 

pojeździe należy pamiętać, aby został on zabezpieczony przed zmianą 

położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on też 

wydzielać odrażającej woni ani mieć takiego wyglądu.  

Wskazać ponadto należy, że ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu 

pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących 

warunków: 

 ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być 

umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z 

ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m 

nie przekraczała 3 m (jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku 

tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm); 

 ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 

m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; 

 ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 

0,5m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia 

dla kierującego. 

Dodatkowo należy pamiętać, że ładunek wystający poza przednią lub boczne 

płaszczyzny obrysu pojazdu, jak również poza tylną płaszczyznę obrysu 

pojazdu na odległość większą niż 0,5 m, powinien być oznaczony według 

następujących zasad: 

 ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy 

pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak 

aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie 

niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym 

na najbardziej wystającej do przodu części ładunku; 

 ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy 

pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną 

przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie 

niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym 

skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym 



światłem odblaskowym skierowanym do tyłu. Światła te nie powinny 

znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej 

wystającej krawędzi ładunku. Jeżeli zaś  długość wystającego z boku 

ładunku (mierzona wzdłuż pojazdu) przekracza 3 m, to chorągiewkę i 

światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części 

ładunku; 

 ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy 

ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką 

barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną 

przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.  

 

Jeśli kierowca przewozi ładunek, który jest nieoznaczony lub oznaczony w 

nieprawidłowy sposób naraża się na ukaranie mandatem w wysokości 150 

zł. 

Istnieje jeszcze jedna zasada, która wskazuje, iż wysokość pojazdu z 

ładunkiem nie może przekraczać 4 m. Należy jednak pamiętać o specyfice 

przejazdu tunelami i mostami oraz związanych z tym ograniczeniach 

wysokości.  

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na kwestię właściwego planowania 

podróży, które uwzględniać musi przerwy dla regeneracji sił. Jadąc na 

wakacje niejednokrotnie pokonujemy setki, a nawet tysiące kilometrów, 

siedząc nierzadko za kierownicą nawet kilkanaście godzin. Pojawia się 

wówczas uczucie senności, które może powodować zagrożenie w ruchu 

drogowym. Co prawda żadne przepisy nie regulują czasu jazdy kierowców 

samochodów osobowych, tym nie mniej chciałbym zachęcić wszystkich do 

robienia przerw w trakcie podróży, które powinny zapobiegać nadmiernemu 

znużeniu za kierownicą. 


