
Celem Stowarzyszenia jest:Celem Stowarzyszenia jest:

a.  stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w

tym praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w dziedzinie oznakowania

poziomego dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych,

prawnych, technicznych, podatkowych i innych;

b. ochrona interesu prawnego członków Stowarzyszenia m. in.: w obszarze regulacji

prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. współpracę z jednostkami administracji państwowej, samorządowej , oświatowej oraz z

przedsiębiorstwami budowy, utrzymania i wyposażenia dróg w celu poprawy bezpieczeństwa

i jakości oznakowania poziomego;

b. działanie na rzecz wdrażania postępu technicznego w zakresie oznakowania dróg,

propagowanie jego osiągnięć oraz wnioskowanie do odpowiednich władz o jego wykorzys-

tanie przy ustalaniu norm i przepisów.  Podnoszenie jakości materiałów i urządzeń

stosowanych do oznakowania poziomego 

c. poprawę i promocję oznakowania poziomego jako istotnego elementu bezpieczeństwa

ruchu drogowego;

d. konsultowanie aktów prawnych i

innych dokumentów dotyczących

branży oznakowania poziomego;

e. działanie na rzecz poprawy

konkurencyjności rynkowej członków

Stowarzyszenia na otwartym rynku Unii

Europejskiej .
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Prosta linia na drodze nierzadko wyznacza
granicę między życiem a śmiercią. Prawidłowe
oznakowanie nawierzchni jest więc kwestią,
której nie można zlekceważyć. Członkowie
naszego stowarzyszenia dysponują wiedzą
i umiejętnościami, którymi chcemy się podzielić
z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
na drogach.

Budowa drogi od momentu, w którym projektant
naniesie ją na kartkę, a pierwszym samochodem, który
po niej przejedzie, ma kilka faz. Oznakowanie poziome
jest ostatnią i z pozoru najprostszą z nich. No bo co
może tu być trudnego? Przychodzi kilku ludzi, najlepiej
nocą, i maluje pasy. Farba, pędzel, człowiek i wszystko
gotowe. 

Niestety takie myślenie, znane nam dobrze
z poprzedniego ustroju, wciąż jeszcze pokutuje
w Polsce XXI wieku. A wszystkie decyzje o tym, jaką
farbą malować, jakie drogi, jak długo powinno wytrzy-
mać oznakowanie czy jak często należy odnawiać samo
malowanie podejmowane są często przy braku świado-
mości możliwości technicznych i wpływu, jakie białe
linie wymalowane na nawierzchni mają na bez-
pieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Eksperci chcą pomagać

Skutek? Wystarczy przypomnieć sytuację sprzed
kilkunastu miesięcy z jednego z miast w centralnej
Polsce, które niestety powtarzają się w całym kraju.
Władze miasta rozpisały tam przetarg na wymalowanie
pasów na nowej jezdni, w którym oczekiwały, że
odblask utrzyma się przez rok. Niestety, przy okazji
wyliczeń, ile będzie to kosztować budżet miasta, urzęd-
nicy założyli, że da się to zrobić farbą. Efekt? Po pół
roku, gdy okazało się, że konieczne jest ponowne mal-
owanie jezdni, bo pierwotnego oznakowania nie było
już widać, władze miasta były zdziwione. Tego typu
sytuacje niestety powtarzają się zbyt często. Każdy
praktyk wie, że farba na ruchliwej ulicy z nową na-
wierzchnią nie ma szans utrzymać się dłużej niż kilka
miesięcy. Trzeba więc od razu zakładać, że przy użyciu

farby malowanie trzeba będzie powtarzać. Wyższą
wytrzymałość dałoby się bez większych problemów
uzyskać stosując lepsze materiały, choćby oznakowanie
grubowarstwowe. To kosztowałoby to drożej niż farba.
Ale akurat na nowej nawierzchni sprawdziłoby się le-
piej.

Czy oznacza to jednak, ze powinniśmy od razu
zrezygnować z malowania ulic farbami? Wręcz przeci-
wnie. Większość ulic w Polskich miastach jest w fatal-
nych stanie technicznym. Nawierzchnie są tak znisz-
czone, że nie opłaca się stosować na nich droższych
technologii. 

W takich warunkach opłaca się malowanie farba
gdyż przy zwiększonych nakładach na budownictwo
drogowe w ostatnich latach istnieje duże praw-
dopodobieństwo odnowy nawierzchni na tych ulicach.
Wynika z tego wprost, że w przypadku każdej ulicy czy
drogi w naszym kraju, trzeba brać pod uwagę wiele

O tym co i jak malować na drO tym co i jak malować na drogach trogach trzeba rzeba rozmawiać. ozmawiać. 
Poniższy tekst ma być pierwszym głosem w dyskusji o wyznaczaniu

standardów w poziomym oznakowaniu dróg
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czynników zanim zdecyduje się czym ją oznakować.
Chcemy wspomóc nasza wiedzą praktyczną osoby
odpowiedzialne za ustalanie specyfikacji technicznych
przy przetargach. Kłopot w tym, że w Polsce nie ma
tradycji konsultacji przy ustalaniu specyfikacji tech-
nicznej z gronem ekspertów. – Trudno jest pytać
konkretnego wykonawcę jakie materiały należy
stosować do jakiego fragmentu dróg i nie narazić się na
zarzut „ustawiania” danego przetargu – usłyszeliśmy od
Włodzimierza Bilskiego, zastępcy Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad. Ciężko jest nie przyz-
nać racji takiemu myśleniu. Dlatego postanowiliśmy
skonsolidować środowisko i założyć stowarzyszenie
„Linia Życia”, z którego przedstawicielami będzie
można konsultować kwestie techniczne bez narażania
się na zarzut stronniczości.

Uczmy się od najlepszych

A co chcemy doradzić osobom odpowiedzialnym za
podejmowanie kluczowych decyzji w dziedzinie
oznakowania poziomego? Weźmy przykład z Fran-
cuzów czy Skandynawów, którzy pokazują nam jak
połączyć wymagania bezpieczeństwa z ekonomią. Nad
Sekwaną, przy ustalaniu specyfikacji przetargowych,
biorą pod uwagę klasę drogi, jaka ma zostać
oznakowana i natężenie ruchu na niej. Pamiętajmy, że
nie wszędzie używanie najtańszego materiału, czyli
farby, będzie najbardziej efektywną metodą. Farba
sprawdza się na autostradach, gdzie linie służą jedynie
do rozgraniczenia pasów jezdni. Ruch odbywa się płyn-
nie. Na poziome oznakowanie rzadko najeżdża się
kołami, a więc rzadko się je ściera. Jednak co się
sprawdza na autostradach, nie musi zdać egzaminu w
mieście. Dlatego uważamy, że wymagania należy sta-
wiać przed oznakowaniem na drodze w zależności od
tego, jak to oznakowanie jest narażone na zniszczenie.
Z tego powodu od linii kładzionych farbą na
autostradzie można wymagać, że przez kilkanaście
miesięcy zachowają swoje właściwości odblaskowe.
A od podobnego oznakowania na kostce w ruchliwym
punkcie miasta nie. Bo pasy w terenie zabudowanym są
bardziej narażone – na ścieranie i środki używane do
zimowego utrzymania dróg. Dlatego na Champs-
Élysées, jednej z najbardziej ruchliwych ulic Europy,
nie ma pasów. Władze Paryża znają prawidłowość,
o której pisaliśmy wyżej. I podjęły decyzję, że nie będą
na kilka dni, kilkanaście razy w roku, dezorganizować
ruchu w centrum miasta. W Paryżu wiedzą, że stosując
drogie technologie, dałoby się utrzymać odblaskowość,
która przetrwałaby dłużej niż pół roku. Jednak biorąc
pod uwagę, że kultura jazdy Paryżan i tak opiera się na
pewnej dowolności w stosowaniu się do przepisów

ruchu drogowego, władze miasta ze względów eko-
nomicznych zrezygnowały z malowania ulicy, która
jest wizytówką miasta.

Służymy wiedza praktyczną

Ale równie ważne jak pamiętanie o tym, gdzie znaj-
duje się droga, i z czego jest zrobiona jej nawierzchnia.
I w jakim stanie technicznym się znajduje. Czym innym
winno oznakowywać się zniszczoną starą nawierzchnię
bitumiczną często jeszcze o lepiszczu smołowym,
a inaczej nowoczesne nawierzchnie - beton asfaltowy,
a jeszcze inaczej tak popularne obecnie drogi z na-
wierzchnią SMA. Posłużymy się przykładami.
Z doświadczeń członków naszego stowarzyszenia
wynika, że na starych i zniszczonych bitumach
najlepiej sprawdzają się farby. W Skandynawii stosuje
się już farby wodorozpuszczalne, które nie wchodzą
w reakcje z chemicznymi składnikami nawierzchni
drogi i nie są szkodliwe dla środowiska.

Zupełnie inaczej zachowują się nowe nawierzchnie.
Często zdarza się, że ze względu na napięty harmono-
gram oddawania do użytku nowej drogi, na
oznakowanie zostają ledwie godziny. I jest to
całkowicie zrozumiałe – w Polsce bardziej niż gdzie

indziej potrzeba nowych dróg. Jednak większość dróg
wykonywanych jest dziś w technice SMA, czyli
z modyfikowanej mieszanki asfaltowej. Mało kto jed-
nak zdaje sobie sprawę ze specyfiki tej nawierzchni.
Jeden prosty przykład. Tuż po utwardzeniu jedynie
chemoplast, czyli jedna z najdroższych technik, daje
gwarancję, że oznakowanie wystarczająco długo utrzy-
ma się na drodze. Jednak już po tygodniu taką drogę
można oznakowywać metodami nawet pięciokrotnie
tańszymi.
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Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Na przytoczonych przez nas przykładach widać
wyraźnie, że nie należy oczekiwać identycznych efek-
tów stosowania tych samych zabiegów na drogach
o różnej nawierzchni, stanie technicznym, klasie czy
natężeniu ruchu. Wszystkie te czynniki mają
bezpośredni wpływ na to, jak długo utrzyma się
widoczność oznakowania poziomego. Czyli jak długo
po malowaniu dana droga będzie bezpieczna dla jej
użytkowników. 

Przy precyzowaniu oczekiwań wobec oznakowania
poziomego pamiętajmy o koszcie społecznym, czyli
utrudnianiu kierowcom życia przez zbyt częste
zamykanie ulic w celu ponownego ich malowania. Cza-
sem, na przykład na autostradach, można sobie poz-
wolić na zastosowanie tańszych środków. Czasem jed-
nak warto jest zapłacić za lepsze, ale droższe,
oznakowanie. Trudno na przykład wyobrazić sobie
malowanie co 12 miesięcy krętych, górskich serpentyn
farbami. Po pierwsze, po zimie będą one zupełnie
niewidoczne. Po drugie, zamknięcie często jedynej
drogi wiodącej do górskich osad, oznacza w praktyce
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Zapraszamy do dyskusji. Nasi eksperci chętnie do Państwa przyjadą i odpowiedzą naZapraszamy do dyskusji. Nasi eksperci chętnie do Państwa przyjadą i odpowiedzą na
wszystkie pytania i wątpliwości, jakie mogły się pojawić, po przeczytaniu naszegowszystkie pytania i wątpliwości, jakie mogły się pojawić, po przeczytaniu naszego
artykułu.artykułu.

Stowarzyszenie Linia Źycia, ul. BorStowarzyszenie Linia Źycia, ul. Borowska 1/3a, 50-509 Wowska 1/3a, 50-509 Wrrocławocław,,
tel. 071/ 79 08 100, 101tel. 071/ 79 08 100, 101

odcinanie ich na kilka dni od reszty świata. I wreszcie
po trzecie, na takich drogach nierzadko widoczność
linii na asfalcie wyznacza cienką granicę, między
życiem a śmiercią.

Autorzy: Krzysztof Dominiczak, Grzegorz Nowak,
Paweł Zawadzki



Czym jest „Linia Życia”?

Stowarzyszeniem zrzeszają-
cym firmy z branży oznakowania
poziomego, które ma być wiary-
godnym partnerem dla wszyst-
kich organizacji i instytucji zaj-
mujących się drogami. Branża,
którą reprezentujemy, rozwija się
bardzo dynamicznie. Postęp tech-
nologiczny w interesujących nas
dziedzinach jest znaczny. Powsta-
ją nowe materiały zapewniające
lepsze właściwości odblaskowe.
Potrafimy już zagwarantować
widoczność w każdych warun-
kach pogodowych, tak w dzień,
jak i w nocy.

Chcemy zabierać głos w tak ważnej dyskusji o tym,
jak powinny być oznakowane drogi w naszym kraju.
Zależy nam na zapewnieniu jak największego bez-
pieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Myślimy o
milionach kierowców, którzy wyruszają w trasę z
nadzieją szczęśliwego powrotu do domu. Nie bez
znaczenia jest także nazwa naszego Stowarzyszenia.
Biała linia oddzielająca pasy jezdni, czy pobocze jest
często „Linia życia”. Przyjęcie takiej nazwy zobo-
wiązuje nas do zrobienia wszystkiego, co w naszej
mocy, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach. 

Mówił Pan o dialogu. Z kim chcecie współpra-
cować? 

Jest wiele firm i instytucji, którym nasi eksperci
mogliby służyć pomocą. Mamy duże doświadczenie
praktyczne i chcemy się nim, dla dobra wszystkich
kierowców, podzielić. Z kim? Po pierwsze z Ministerst-
wem Infrastruktury, odpowiedzialnym za tworzenie
aktów prawnych dotyczących oznakowania poziomego.
Po drugie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad, dyrekcjami dróg wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, czyli organami zarządzającym
i drogami. Po trzecie wreszcie z Instytutem Badań Dróg
i Mostów – instytucją, która wydaje certyfikaty dla
naszych materiałów a także z innymi podmiotami zain-
teresowanymi tą tematyką. 

Zazwyczaj stowarzyszenia powołuje się, by coś
zmienić. Co Pana zdaniem jest nie tak w pol-
skiej rzeczywistości?

Od wielu lat nie ma wspólnego głosu naszego

środowiska, a w pojedynkę nie jesteśmy słyszani.
Wydaje się, że dzięki konsolidacji będziemy się

w stanie wypowiedzieć jako
branża. Nasze doświadczenie,
połączone w jeden głos, może
zostać wykorzystane przy dos-
tosowywaniu norm polskich do
wymagań Unii Europejskiej. Tak
żeby przepisy, które zostaną u nas
w p r o w a d z o n e , o d p o w i a d a ł y
rzeczywistym możliwościom
i potrzebom polskich użytkow-
ników dróg.

Co chcecie zrobić, żeby
pomóc władzom?

Chcemy być konsultantem przy tworzeniu norm
prawnych. Pragniemy, aby nasze stanowisko było
słyszalnym głosem w dyskusji nad poprawą sytuacji na
drogach. Chcemy pomóc przy ustalaniu specyfikacji
technicznych w przetargach na terenie całej Polski.
Naszym zdaniem, dzięki takiej pomocy, ułatwimy jak
najefektywniejsze wykorzystanie środków przez-
naczanych przez właściwe organa na oznakowanie. 

Mamy także nadzieję, że poprzez Ministerstwo
Infrastruktury i samorządy, uda nam się nawiązać ścisłą
współpracę z ośrodkami akademickimi. Chętnie zaan-
gażujemy się w kampanie, które miałyby lepiej przygo-
tować przyszłych absolwentów do pracy przy utrzyma-
niu dróg.

A czego się spodziewacie w zamian?

Liczymy na podnoszenie standardów oznakowań
w Polsce. Mamy nadzieję, że władze wprowadzą
przepisy, w których określanie standardów oznakowań
zostanie uzależnione od jakości nawierzchni. Mamy
nadzieję, że uda się nam przekonać władze do
wprowadzenia jednolitych standardów na terenie całej
Polski. Nie bez znaczenia jest dla nas także poprawa
skuteczności kontroli materiałów faktycznie uży-
wanych przez różne firmy do oznakowania nawierzch-
ni.

Kiedy stwierdzi Pan, że Stowarzyszenie
osiągnęło swój cel?

Gdy wszystkie nasze postulaty zostaną spełnione, a
Polska rzeczywistość drogowa nie będzie odbiegać od
tego, co spotykamy w Europie. 

Rozmowa z Pawłem Zawadzkim, prezesem stowarzyszenia „Linia Życia”
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Czy Pana zdaniem większe nakłady na
oznakowanie poziome zaowocuje zwiększonym
bezpieczeństwem na Polskich drogach?

W naszym kraju główną przyczyną kłopotów z bez-
pieczeństwem są kierowcy. To ich trzeba wychować,
żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach. I jest to
zadanie dla Policji, która w bardziej zdecydowany
sposób powinna ścigać piratów drogowych zamiast
kryć się z radarami po krzakach.

Oczywiście lepsza widoczność oznakowania
poprawi bezpieczeństwo. Ale najpierw trzeba wyre-
montować drogi, a dopiero potem je malować. Akurat
teraz rozpoczęliśmy program wzmacniania i remontów
ponad 1500 kilometrów dróg. Będzie się to wiązało
w wielu miejscach z koniecznością wymiany nawierz-
chni. Nie ma więc sensu malować wszystkich dróg,
kiedy ich sporą część w przyszłym roku trzeba będzie
frezować. Ale po remontach przyjdzie czas na
oznakowywanie.

Instytut, którym Pan kieruje, przyznaje
świadectwa kwalifikacji dla firm z branży
oznakowania poziomego. Czy procedura ich
przyznawania i wymogi, jakie poszczególne
firmy powinny spełniać, nie powinny być kon-
sultowane ze środowiskiem?

Konsultowaliśmy te normy jeszcze zanim branża
zaczęła się koncentrować. Rozmawialiśmy z wieloma
firmami i moim zdaniem procedura i wymagania są
dobre. Wprowadzając świadectwa kwalifikacji nie
chcieliśmy dublować istniejącego sytemu prawnego.
Miały być one swego rodzaju dowodem uznania dla
firm, które są obecne na rynku i które po prostu są
dobre. Mogą się pochwalić swoim profesjonalizmem,
rzetelnością i wynikami.

Czy wykonawcy i producenci z branży
oznakowania poziomego powinni uczestniczyć
w procesie powstawania norm, które mają dos-
tosować polskie prawodawstwo do wymogów
Unii Europejskiej?

Ogólnie rzecz biorąc – tak. To leży w ich interesie,
jeśli chcą być obecni na rynkach Unii Europejskiej.
Powinni zadbać o to, żeby Polskie przepisy prawne
były jak najbliższe tym, z którymi mogą się spotkać za
granicą. 

Oczywiście nie wolno zapominać, że oprócz ogól-
nych norm unijnych są także przepisy krajowe i roz-

porządzenia, które powodują, że we Wspólnotach sys-
temy prawne różnią
się między sobą.

Także w Polsce
należy o to zadbać,
żeby nasz system
był spójny. To
zadanie dla Minis-
terstwa Infrastruk-
tury, bo to właśnie
ono wydaje te roz-
porządzenia. I to
ono powinno się
konsultować z prak-
tykami w tej
dziedzinie.

A czy takie konsultacje powinny być obliga-
toryjne? 

Jeśli jakiś przepis dotyczy dużej grupy podmiotów,
to moim zdaniem należy go z taką grupą przedysku-
tować. W Polsce jest dużo firm, które zajmują się pro-
dukcją farb i innych specyfików do oznakowania dróg.
Jest już też całkiem sporo firm zajmujących się
oznakowywaniem dróg. Dlatego należy z nimi poroz-
mawiać przed wprowadzeniem jakiś zarządzeń. Dzięki
temu unikniemy sytuacji, w których wprowadzane
przepisy są od razu martwe, bo na przykład nikt nie jest
w stanie spełnić jakiś wymagań. Do tej pory zbyt częs-
to do rozmów dochodziło dopiero wtedy, gdy pojawiały
się takie kłopoty. A to się powinno zmienić.

Z drugiej jednak strony jestem przeciwny kody-
fikacji takiego obowiązku. Rozmowy powinny być
przeprowadzane, ale na zasadzie zapraszania strony
konsultowanej przez właściwych urzędów.

Porozmawiajmy jeszcze o kontroli. Instytut
bada próbki materiałów, którymi mają zostać
oznakowane poszczególne drogi. Próbki dostar-
czane przez producentów. Jednak nie sprawdza
się tego co naprawdę jest kładzione na drogi...

To prawda. Rozważamy możliwość badania sub-
stancji, które mają służyć do oznakowania nawierzchni,
tuż przed ich położeniem. Chcemy, aby Stowarzyszenie
pomogło nam w wypracowaniu takich procedur kon-
troli, żeby były one jak najbardziej efektywne,
a z drugiej strony jak najmniej zakłócały procesy tech-
nologiczne. Liczę, że dzięki konsolidacji branży wiele
uda się poprawić.

Rozmowa z Profesorem Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu
Badań Dróg i Mostów

6



Czy wykonawcy i producenci z branży
oznakowania poziomego powinni uczestniczyć
w procesie powstawania norm, które mają dos-
tosować polskie prawodawstwo do wymogów
Unii Europejskiej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Moim
zdaniem należy tu rozgraniczyć dwa aspekty tworzenia
nowych przepisów prawnych.

Jeśli chodzi o normy, które regulowałyby sprawy
związane z substancjami używanymi do oznakowywa-
nia dróg, to zdecydowanie tak. Nie wyobrażam sobie
sytuacji, w której nie wykorzystywalibyśmy wiedzy
praktycznej w tej dziedzinie. Wiedzy, którą dysponują
jedynie firmy zajmujące się oznakowaniem i produkcją
środków. 

Ale przepisy dotyczące tych aspektów
oznakowywania wpływające na ruch na drodze, to już
osobna kwestia. Tutaj tworzeniem norm powinni zająć
się specjaliści od inżynierii ruchu i inne organy zajmu-
jące się dbaniem o bezpieczeństwo na drogach.

Czyli uważa Pan, że wszystkie nowe
przepisy, dotyczące parametrów technicznych
oznakowania, powinny obowiązkowo być kon-
sultowane z firmami, o których rozmawiamy?

Ależ my konsultujemy tego typu sprawy z praktyka-
mi.

Zdarzyło się jednak, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła
wewnętrzny przepis o tym jakie stosować
oznakowanie i okazało się, że nikt w Polsce nie
jest w stanie sprostać tym normom. Nie było ani
odpowiednich materiałów ani sprzętu...

Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ale kilka
lat temu. Od tego czasu dużo się zmieniło. Obecnie
normy tworzą specjaliści, którzy kontaktują się z prak-
tykami. Nasze podejście do tych kwestii naprawdę się
zmieniło. Co więcej, jesteśmy gotowi do dyskusji na
temat tego, jak lepiej wykorzystać możliwości wynika-
jące z postępu technologicznego. Właściwie już
rozpoczęliśmy takie konsultacje. Mają one
odpowiedzieć na pytanie, jak przy użyciu nowoczes-
nego oznakowania można zwiększyć przepustowość
naszych dróg. 

A co z konsultacjami między przedsta-

wicielami branży oznakowania poziomego a
szefami poszczególnych oddziałów terenowych
Dyrekcji? Czy nie powinni oni mieć możliwości
skorzystania z doświadczeń praktyków przy
ustalaniu specyfikacji przetargowej? Przecież
każdy region ma inne warunki. W górach
sprawdzi się co innego niż nad morzem… 

Do tej pory podchodziliśmy do tego typu zachowań
ze szczególną ostrożnością. Trudno jest pytać konkret-
nego wykonawcę, jakie materiały należy stosować do
jakiego fragmentu dróg i nie narazić się na zarzut
„ustawiania” danego przetargu. Dlatego stosujemy
politykę nie konsultowania warunków przetargów.

Ale teraz, gdy branża postanowiła się skon-
solidować...

Tak. Teraz to zupełnie inna sprawa. Jeśli wypracuje-
my jakiś sposób, w którym nasi urzędnicy będą mogli
konsultować się z bezstronnymi ekspertami, to będzie
można rozważyć zmianę tej polityki. Ale taka zmiana
wymaga czasu i dialogu.

Co się zaś tyczy dostosowywania wymagań do
warunków konkretnej drogi to idziemy właśnie w tym
kierunku. Warunki przetargów, a więc wymagania,
jakie stawiamy oznakowaniom, będą uzależnione od
klasy danej drogi. Chodzi oczywiście o to, żeby linie
były trwałe i bardziej widoczne w miejscach, gdzie jest
to najbardziej potrzebne.

Rozmowa z Włodzimierzem Bilskim, zastępcą Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad
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