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1. PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH

BROSZURA PRAWNA

Zadanie publiczne współfinansowane
ze środków budżetu Państwa

otrzymanych z Miasta Katowice

ЮРИДИЧНИЙ БУКЛЕТ

ПІОРИТЕТ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym
Відмінності між польським та українським кримінальним

та правопорушним нормами
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W tym krótkim cyklu, chcielibyśmy przedstawić Państwu różnice między polskimi 

przepisami karnymi i wykroczeniowymi, a przepisami ukraińskimi. Różnice te 

mają bardzo istotne znaczenie dla milionów uchodźców, którzy przebywają

w Polsce od początku wojny.     

Listę naruszeń i wysokość grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego 

określa ukraiński kodeks wykroczeń administracyjnych (KUpAP). Jeśli chodzi

o polski porządek prawny w tym zakresie, reguluje go Kodeks wykroczeń.     

Generalnie w przeciągu kilku ostatnich lat, Ukraina dostosowywała swój 

porządek prawny w tym zakresie do europejskiego. Dotyczy to choćby wzrostu 

wysokości mandatów, czy też zwiększenia odpowiedzialności właścicieli zwierząt 

domowych, zwłaszcza psów, za nieuprzątnięcie odchodów. Jednakże pomimo 

tych zmian, polskie przepisy wydają się być znacznie surowsze, w szczególności 

biorąc pod uwagę ostatnie zmiany dotyczące wysokości mandatów.  

Wstęp

Вступ
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У цьому короткому циклі ми хотіли б познайомити вас з відмінностями між 

польськими кримінальними та правопорушними нормами та українськими. 

Ці відмінності мають велике значення для мільйонів біженців,

які перебувають у Польщі від початку війни .  

Перелік порушень та розміри штрафів за порушення правил дорожнього

руху визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП). Щодо польського правопорядку з цього приводу, то він регулюється 

Кодексом про дрібні правопорушення.  

Загалом, протягом останніх кількох років Україна налаштовує свій 

правопорядок у цьому плані до європейського. Це стосується, наприклад, 

збільшення суми штрафів або збільшення відповідальності власників 

домашніх тварин, особливо собак, за неприбирання екскрементів. Однак, 

незважаючи на ці зміни, польське законодавство виглядає набагато 

суворішим, особливо з огляду на нещодавні зміни у розмірі штрафів. 
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Olena niedawno przyjechała do jednego z miast w Polsce. Wyszła się 

przejść w celu poznania okolicy. Przechodząc przez przejścia dla pieszych 

widzi, że kierowcy zazwyczaj ustępują jej pierwszeństwa, dzięki czemu 

może bezpiecznie przekraczać jezdnię.       

Przepisy polskie

Kierowca ma przede wszystkim obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu 

znajdującemu się na przejściu, wchodzącemu na to przejście lub oczekującemu 

przed nim. 

PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH

2

Przepisy ukraińskie

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do udzielenia pierwszeństwa pieszemu 

znajdującemu się na przejściu. Przepisy ukraińskie nie przewidują natomiast  

automatycznego obowiązku udzielania pierwszeństwa osobie oczekującej

przed przejściem.

Водій зобов’язаний надавати перевагу пішоходам на переході. Українські 

норми не передбачають автоматичного зобов’язання надавати перевагу 

пішоходам, які  заходять на перехід, і пішоходам, які чекають на вхід

на перехід. 

Олена нещодавно приїхала в одне з міст Польщі. Вона вийшла на 

прогулянку, щоб познайомитися з місцевістю. Перетинаючи пішохідні 

переходи, вона бачить, що водії зазвичай дають їй дорогу і вона може 

безпечно переходити дорогу.       

Польські правила: 

Водій несе в першу чергу відповідальність за надання переваги пішоходам 

на переході, пішоходам, які заходять на перехід, і пішоходам, які чекають на 

вхід на перехід.  

ПІОРИТЕТ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

Українські правила: 
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Zapisy pod numerem telefonu: 
tel. 32 25‐93‐736
lub przez stronę internetową: 
https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Potrzebujesz informacji? Zadzwoń na infolinię
Stowarzyszenia DOGMA:
tel. 79 88 69 599

M
IN

IS
TE
RS

TW
O

SP
RA

W
IE
D
LI
W
O
ŚC
I

Stowarzyszenie DOGMA
zaprasza do punktów poradniczych
prowadzonych na terenie Miasta Katowice

Nieodpłatnego Poradnictwo Obywatelskiego

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 MOPS
ul. Łętowskiego 6a
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 MOPS
ul. Krakowska 138
• Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS
ul. Wojewódzka 23

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 MOPS
ul. Warszawska 42
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 MOPS
ul. Misjonarzy Oblatów 24
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 MOPS
ul. Dębowa 16c

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wszystkie punkty są dostępne
w dniach pon. ‐ pt. od 16.00 do 20.00
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Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Państwa 
otrzymanych z Miasta Katowice


