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Szanowni Państwo,
przed nami sezon wakacyjny, po okresie zabiegania będziemy mieli czas na 

wypoczynek i lekturę. Dlatego też oddajemy Państwu do rąk kolejny numer biuletynu 

informacyjnego Stowarzyszenia Linia Życia, mając nadzieję, że będzie Państwu 

towarzyszył podczas wakacyjnego odpoczynku, a jeżeli urlop dopiero przed Państwem, 

proponujemy choć chwilę odpoczynku i zapoznanie się z publikowanymi tekstami.

Wszyscy praktycznie podczas wakacji będziemy podróżować, dla firm drogowych 

z kolei jest to okres wytężonej pracy, dlatego też spodziewać się możemy wielu 

utrudnień w ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami na drogach. 

Olbrzymią rolę w bezpiecznym poruszaniu się po drodze odgrywa w tym szczególnym 

przypadku oznakowanie poziome tymczasowe (na czas robót). Poświęcony temu zagadnieniu jest artykuł Pana Macieja 

Nadybskiego.

Wielką pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, poprzez weryfikację oznakowania poziomego 

i poprawę go tam gdzie jest to niezbędne, wykonała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Możliwe to było dzięki 

zaangażowaniu zarówno pracowników centrali GDDKiA jak i olbrzymiej rzeszy pracowników oddziałów terenowych. 

Cieszy, że są plany kontynuowania tego przedsięwzięcia,  o czym wspomina Pan dyrektor Waldemar Królikowski. 

O zdarzających się błędach w oznakowaniu poziomym pisze Pan Mariusz Bojanowicz.

Mamy też dla Państwa niespodziankę na wakacyjne upały. Dla ochłody proponujemy lekturę artykułu Pani Hanny Klimas 

na temat wpływu utrzymania zimowego na parametry oznakowania poziomego.

Zachęcam również do zapoznania się z relacją Pana Jacka Danielskiego z najważniejszego niewątpliwie dla branży 

oznakowania poziomego wydarzenia, a mianowicie z Sympozjum Road Marking’2008, które odbyło się w kwietniu tego 

roku w Amsterdamie. Wielu z Państwa było tam osobiście i miało okazję wysłuchać wygłoszonych referatów, w tym także 

prezentacji Stowarzyszenia Linia Życia. 

Pan Andrzej Graniczny opisuje zagadnienie związane z zapewnieniem widzialności oznakowania poziomego podczas 

opadu deszczu. Wówczas, w trudnych warunkach, zapewnienie widzialności jest szczególnie istotne i jego wpływ na brd 

jest trudny do przecenienia. Jako ciekawostkę, warto dodać, że od tego roku w Hiszpanii dopuszcza się tylko stosowanie 

oznakowania poziomego Typu II.

W ostatnim okresie miało miejsce również bardzo istotne wydarzenie w życiu naszego Stowarzyszenia. Odbyło się Walne 

Zebranie Członków, które w tym roku dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia Linia Życia. Zamieściliśmy 

w biuletynie relację dla Państwa.

      Życzę Państwu udanego wypoczynku podczas wakacji oraz przyjemnej lektury 

         

                Paweł Zawadzki

             Prezes Zarządu

                       Stowarzyszenia Linia Życia
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BEZPIECZEŃSTWO W STREFIE ROBÓT DROGOWYCH

 W ostatnim okresie, w obszarze infrastruktury dro-
gowej pojawił się znaczący wzrost nowo remontowanych 
lub zupełnie nowych odcinków dróg, zarówno w strefie po-
zamiejskiej oraz dróg ekspresowych i autostrad, jak w za-
kresie dróg miejskich. Coraz większe budżety przeznaczane 
na poprawę tej infrastruktury powodują dużą ilość stref, w 
których prowadzone są roboty drogowe. Częstość występo-
wania stref wydzielających odcinki drogowe od ruchu samo-
chodowego powoduje zwiększenie  prawdopodobieństwa 
wystąpienia kolizji w takim obszarze. Zarówno użytkow-
nicy dróg jak i firmy wykonujące prace remontowe spoty-
kają się coraz częściej z niebezpieczeństwem wystąpienia 
kolizji, w wielu przypadkach powodującej poważne skutki.
 Problem powyższy nie jest problemem nowym. 
Zwiększająca się liczba wypadków śmiertelnych w strefach 
robót drogowych w Stanach Zjednoczonych w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku (wzrost z 658 ofiar w 1995 
roku do 868 ofiar w 1999 roku) spowodowała, że pochylono 
się nad sprawą usystematyzowania i polepszenia oznakowa-
nia w strefie robót. 
 Przytoczę kilka wyników badań przeprowadzonych 
w związku z powyższym:
Stworzony w USA, System Rejestracji Wypadków Śmiertel-
nych (FARS) informuje o ponad 10.000 ludzi, którzy ponieśli 
śmierć w wypadkach w strefie robót w pasie drogowym, 
począwszy od 1980 roku do chwili obecnej. Około 3/4 za-
bitych w tych wypadkach stanowią kierowcy i pasażerowie 
pojazdów. Paradoksalne jest w tym kontekście przekonanie 
około 70% kierowców, że wypadki w strefie robót są bar-
dziej niebezpieczne dla robotników niż dla kierowców.

Przykład prowadzenie kierowcy DK47 ‘Zakopianka

Biorąc pod uwagę natężenie ruchu, wskaźnik wypad-
kowości w strefach robót w pasie drogowym jest znacz-

nie wyższy nocą, gdy widoczność jest ograniczona. Nie-
mniej jednak, do większości wypadków w tych strefach 
dochodzi pomiędzy świtem a zmierzchem, co stano-
wi szczególne wyzwanie dla zapewnienia przejrzystego 
i czytelnego oznakowania w warunkach, zwłaszcza złej wi-
doczności dziennej.
 Z danych Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa Pra-
cy (NIOS) wynika, że wypadki drogowe są przyczyną śmierci 
około 20% pracowników firm drogowych oraz, że ci sami pra-
cownicy są narażeni na zagrożenie wypadkiem śmiertelnym 
w stopniu 7 – krotnie wyższym niż wszyscy inni pracownicy 
w USA.
 Z danych, zgromadzonych w systemie FARS wynika, 
 że około 15% ludzi zabitych w wypadkach w strefie robót 
 w pasie drogowym stanowią przechodnie, w tym wielu 
 robotników drogowych. Robotnicy drogowi są narażeni 
 na wiele nieoczekiwanych zagrożeń, jak nieprzewidziany
 wjazd pojazdu do strefy robót, nieprzewidywalne warunki
  pogodowe i częsta konieczność prowadzenia prac w nocy.
 Złe oznakowanie pociąga konsekwencje w postaci 
 wypłaty odszkodowań za spowodowanie wypadku.
 Corocznie wzrasta wysokość odszkodowań wypłacanych 
 z tytułu wypadków w strefach robót w pasie drogowym. 
 Obecnie koszt ten ocenia się pomiędzy 500 a 700 milionów 
 USD rocznie. Badania przeprowadzone przez Naukową 
 Radę Transportu (TRB) w 1989 roku wskazują 
 strefy robót w pasie drogowym jako jedne z 5 – ciu 
 najbardziej kosztochłonnych źródeł odszkodowań 
 płaconych przez administracje dróg w USA. 
  Bezpieczeństwu prac związanych z utrzyma-
niem drogi lub prowadzeniem budowy w pasie dro-
gi nadano w USA najwyższy priorytet. I tak, już 
w 1991 roku, Kongres USA, wprowadził do Ustawy 
o Skutecznej Organizacji Transportu Lądowego kilka istot-
nych rozporządzeń:

  w     sekcji 1051 – „Bezpieczeństwo w Strefach Robót 
 w Pasie Drogi” – zobowiązuje Sekretariat Transportu 
 do „… opracowania i wdrożenia programu 
 bezpieczeństwa robót drogowych w celu 
 zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscach 
 robót prowadzonych w pasie drogi …”,

  w sekcji 1090 – „Programy Bezpieczeństwa Ruchu” 
 – ustala obowiązek sporządzania rocznych raportów 
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 dla Sekretariatu Transportu na temat podjętych działań 
 i zastosowanych środków w miejscach robót w pasie drogi, 
 mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Raporty 
 są przygotowywane przez administrację każdego ze 
 stanów, a następnie włączane przez Sekretariat Transportu 
 do ogólnego raportu rocznego dla Kongresu USA.
  W grudniu 1994 roku, Federalna Dyrekcja Dróg 
(FHWA), wspólnie z Amerykańskim Stowarzysze-
niem Budownictwa Drogowego (ARTBA), Amerykań-
skim Stowarzyszeniem Stanowych Zarządów Dróg
i Transportu (AASHTO) oraz z Amerykańskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu (ATSSA), 
zorganizowały w Waszyngtonie Krajową Konferencję 
Bezpieczeństwa w Strefach Robót w Pasie Drogowym.
 W trakcie prac Konferencji zatwierdzono cztery strate-
giczne działania, istotne dla bezpieczeństwa robót w pasie 
drogowym:
 Opracowanie i  wdrożenie nowych standardów 
 odblaskowości oraz materiałów do znakowania 
 pionowego i poziomego zwiększających widoczność 
 znaków w strefie robót, 
 Opracowanie i finansowanie nowych zaawansowanych 
 technologii, uwzględniających czynniki i zachowania 
 ludzkie, oraz chroniących zarówno robotników, jak 
 i zmotoryzowanych w strefach robót,
 Opracowanie i uruchomienie kompleksowego systemu 
 rejestracji i analizy danych dotyczących wypadków 
 w strefach robót,
 Opracowanie i wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa 
 ruchu o zwiększonej jasności i widoczności, 
 o własnościach bezwzględnej koncentracji uwagi 
 kierowców i skutecznego rozdzielenia ciągów ruchu.
  W 1995 roku, Federalna Dyrekcja Dróg (FHWA) opra-
cowała i wdrożyła do stosowania Narodowy Program 
Bezpieczeństwa w Strefach Robót w Pasie Drogowym 
(NHWZSP). Program ten został podzielony na cztery, funk-
cjonalne grupy zadań:
 Standaryzacja : ma zapewnić podwyższenie stan-
dardów oznakowania stref robót w pasie drogowym, łącznie 
z opracowaniem nowych norm, w miarę pojawienia się ta-
kich potrzeb,
 Projektowanie i organizacja : mają być zgodne 
z już istniejącymi lub opracowywanymi normami, przy czym 
podstawowy nacisk w projekcie organizacji ruchu w strefach 
robót będzie położony na bezpieczeństwo,
 Audyty bezpieczeństwa : w strefach robót w pasie 
drogowym, obejmujące zarówno organizację ruchu, 
jak i bezpieczeństwo prac budowlanych, mają być 
podstawowym narzędziem weryfikacji i analizy 
stosowanych praktyk pod kątem ich skuteczności,
 Wdrożenia : innowacyjnych technologii i praktyk 
istotnie poprawiających bezpieczeństwo robotników i kie-
rowców w strefach robót.
 Wspomniane wcześniej działania zaowocowały mię-
dzy innymi w:
-przeredagowaniu treści Jednolitej Instrukcji Urządzeń 
Bezpieczeństwa Ruchu (MUTCD) w części odnoszącej się 

do organizacji ruchu w trakcie robót utrzymaniowych lub 
budowlanych w pasie drogi,
- dopuszczeniem do stosowania na lica ostrzegawczych zna-
ków pionowych folii odblaskowych w barwach fluore-
scencyjnych pomarańczowej i żółto-zielonej.

  Celem przyjętych rozwiązań jest maksymalne zmniej-
szenie liczby wypadków w  strefach robót i nadanie bezpie-
czeństwu najwyższego priorytetu poprzez:
 stosowanie widocznych i skutecznych urządzeń 
 bezpieczeństwa ruchu; widocznych całą dobę, niezależnie 
 od warunków pogodowych i wieku kierowców, 
 prowadzących kierowcę przez strefę poprzez oznakowanie 
 pionowe i poziome.

 Instrukcja dokładnie określa sposób lokalizacji 
oznakowania, barwy i treść znaków, rodzaj i własności 
odzieży ostrzegawczej dla robotników (odblaskowe bar-
wy fluorescencyjne), zalecane ograniczenia prędkości, 
odbiór i nadzór nad oznakowaniem i organizacją ruchu 
w strefie robót oraz sposoby przekazywania publicznej 
informacji o planowanych i prowadzonych robotach.
 Do pionowego i poziomego znakowania strefy robót 
wybrano wyłącznie materiały spełniające wysokie wymaga-
nia, uwzględniające:

-dużą odblaskowość zapewniającą wystarczająco wczesne 
ostrzeżenie i informację o robotach dla nadjeżdżających kie-
rowców,
-dużą kątowość materiałów z uwagi na często występujące 
niekorzystne dla kierowców lokalizacje znaków,
-trwałość materiałów zapewniającą użytkowe własności 
oznakowania przez cały planowany okres robót w pasie 
drogi,
-bardzo dobrą przyczepność folii do różnego 
rodzaju stosowanych podkładów w strefie robót 
(stal ocynkowana, żywice epoksydowe wzmacniane 
włóknem szklanym, tworzywa sztuczne),
-łatwą usuwalność tymczasowych znaków poziomych 
po zakończeniu robót.

Przykład nieczytelnego prowadzenia kierowcy przed strefą 
(DK47)’Zakopianka

Podobny problem analizowany był również w Europie. Efek-
tem zaniepokojenia wzrastającą liczbą wypadków w strefach 
robót było utworzenie we wrześniu 1996 roku pod egidą 
Rady Europy projektu pod nazwą ARROWS (Adwanced 
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Research on Road Work Zone Safety Standards In Europe).
Nad projektem pracowało wspólnie dziewięciu part-
nerów, zarówno uniwersytety techniczne (Niem-
cy, Grecja, Szwecja, Czechy,) jak i narodowe instytu-
ty badawcze (Belgia, Słowenia, Holandia) oraz  3M.
Cele i efekty opracowań były zbliżone do badań amery-
kańskich, z naciskiem na standaryzację tego rodzaju ozna-
kowania w poszczególnych krajach Unii, oraz na poprawę 
jaskości materiałów użytych do oznakowania stref robót. 

Przykład: oznakowanie A4 
– złe prowadzenie oznakowania poziomego

Przykład: oznakowanie A4 
– złe prowadzenie oznakowania poziomego

Zwrócono uwagę na fakt, że kierowca powinien mieć jasno 
wytyczoną strefę robót, podzieloną na cztery etapy:
 1. obszar wczesnego ostrzegania kierowców
 2. obszar uspokojenia i wyznaczania nowych ciągów ruchu
 3. obszar przejazdu przez strefę robót
 4. obszar wyjazdu ze strefy i powrotu do normalnych
 warunków ruchu.

Przykład: Węgry autostrada.

Przykład: obszar pierwszy 
– folia fluorescencyjna

Jasno wytyczona, więc dobrze widoczna. W obszarze 1 za-
lecono użycie dobrze widocznych tablic w kolorze fluore-
scencyjnym, zapewniających pełną informację o strefie dla 
kierowcy.

Przykład: Oznakowanie tymczasowe to także punktowe ele-
menty odblaskow

Przejazd przez pozostałe obszary musi mieć zapew-
nioną dobrze widoczną informację prowadzącą kie-
rowcę przez strefę, zarówno w formie oznakowania 
pionowego, jak również dobrze widocznego w dzień 
i w nocy, żółtego oznakowania poziomego. Dodatko-
wym atrybutem jest łatwa usuwalność tego ostatniego.
Przykład: doskonałym rozwiązaniem jest taśma prefabryko-
wana na bazie siatki poliestrowej łatwo usuwalna.

Maciej Nabylski
3M Poland sp.z  o.o.
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Panie Dyrektorze, słyszałem, że Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad udało się ruszyć z miejsca projektantów oznakowania 

drogowego?

- Nie wiem, czy do końca nam się to udało, ale rzeczywiście 
taki mieliśmy zamiar.

Praktyka do tej pory pokazywała, że jedynie w nielicznych przypadkach 

udawali się oni na wizje lokalne, żeby zobaczyć trasy przed 

zaprojektowaniem na nich oznakowania poziomego. Podobno wiosną 

Pana pracownicy zaczęli ich sprawdzać.

- Rzeczywiście przeszkoliliśmy około 700 pracowników tak, 
żeby byli w stanie sprawdzić, które łuki pionowe i poziome 
nie są oznakowane w sposób właściwy. Znaleźli aż 3 tysiące 
błędów.

Trzy tysiące? Na drogach krajowych?

- Tak. Okazało się, że problemem nie są nowe drogi. Tam 
oznakowanie jest w zdecydowanej większości przypadków 
właściwe. Kłopoty pojawiły się na drogach, które są w 
naszym zarządzie już od dawna. 

Jak rozumiem, te błędy wzięły się właśnie z tego,  że projektanci nie 

oglądali dróg przed zaprojektowaniem oznakowania poziomego? 

- Okazało się, że mieli rację ci, którzy twierdzą, że te same 
łuki należy regularnie oglądać. Nie wystarczy patrzeć 
w projekty z przed roku czy trzech i odtwarzać te same 
rozwiązania. Często w ciągu roku czy dwóch na łuku 
może wyrosnąć bujna roślinność. Albo pojawić się dom. 
I dawne oznakowanie okazuje się nieadekwatne do sytuacji 
na drodze, powoduje zagrożenia dla ich użytkowników. 
Właśnie na tym polegały wykryte przez nas błędy.

Wspomniał  Pan, że Generalna Dyrekcja przeszkoliła aż 700 osób. Do tej 

pory tak masowej akcji chyba jeszcze nie było?

- To prawda. Przeszkoliliśmy ludzi z tak zwanej pierwszej 

linii frontu. Tych, którzy najczęściej są w terenie. 
Nadzorują prace. To oni właśnie znaleźli te 3 tysiące 
błędów. Ale na tym na pewno się nie skończy. Będziemy 
chcieli przeszkolić kolejnych ludzi. I rozwinąć szkolenia z 
oznakowania poziomego. Wszystko to element naszej akcji, 
która ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg. 
Na razie zrobiliśmy pierwszy krok i choć z niego się cieszę, 
to wiem, że to dopiero początek drogi.

To pan osobiście wpadł na pomysł tych szkoleń. Skąd on się wziął? 

Z własnych doświadczeń?

- Niestety tak. Muszę przyznać, że w okolicy, którą się 
dokładnie zna, na błędne oznakowanie zwraca się niestety 
mniejszą uwagę. Bo kierowca sam doskonale wie, co czeka 

go za następnym zakrętem. Gdy jednak jeździ się dużo po 
kraju, dostrzega się, że takich błędów na łukach jest dużo. 
I to właśnie na starych drogach. Stąd pomysł żeby odnaleźć 
wszystkie te miejsca i poprawić na nich bezpieczeństwo 
eliminując błędy w oznakowaniu popełnione przez 
projektantów. Właśnie to mamy teraz zamiar zrobić. Szybko 
poprawić te 3 tysiące źle oznakowanych łuków.

Czyli na pierwszy ogień pójdą teraz poprawki?

- Tak.

A co dalej? Jaki jest klucz czy system związany z wyznaczaniem konkretnych 

odcinków dróg krajowych do odnowy oznakowania poziomego w danym 

roku?

- Jesteśmy w tej dość dobrej sytuacji, że mamy zapewnione 
środki wystarczające do tego, żeby oznakowywać drogi 
krajowe. I nie musimy tutaj szukać specjalnych priorytetów. 
Wybierać, że w tym roku poprawimy łuki poziome, a w 
przyszłym pionowe. Cieszę się, że tego robić nie musimy.

Ale jednak ktoś według jakiegoś klucza musi decydować, że w tym roku 

w zachodniopomorskim oznaczymy odcinek od A do B a w przyszłym od B 

do C.

- Jesteśmy w tej szczęśliwej, jak mówiłem, sytuacji, że nie 
mamy problemów z tymi wyborami. Zwiększyliśmy tak 
znacząco pulę środków przewidzianą na oznakowanie 
poziome, że nie będziemy musieli podejmować takich 
wyborów. W tym roku odnowimy oznakowania, wszędzie 
tam, gdzie są kłopoty z ich widocznością, a w przyszłym 
resztę.

Wzrost jest aż tak znaczący?

- Zgadza się. W tym roku przeznaczamy na oznakowanie 
poziome o 7,5 mln zł więcej niż przed rokiem. Czyli 
o jedną trzecią. Wzrost jest tak duży, że nie będziemy 
mieli dylematów, o które się pan martwi. I dodam jeszcze, 
że nie jest to wzrost jednorazowy, bo ten poziom wydatków 
utrzymamy także w przyszłym roku.

Rozmowa z Waldemarem Królikowskim, 
Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

TRZY TYSIĄCE BŁĘDÓW
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 Przemierzam w ciągu roku kilkadziesiąt tysięcy kilo-
metrów naszymi drogami krajowymi, wojewódzkimi i po-
zostałymi. Mając na uwadze ważną kwestię bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, chciałbym podzielić się z Państwem 
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi np. nieprawidłowego 
zastosowania strzałek kierunkowych oznakowania poziome-
go. Chodzi tu o drogi dwukierunkowe z dodatkowym wy-
dzielonym pasem ruchu  przed skrzyżowaniami, wjazdami 
na stacje benzynowe, parkingami itd. 
 Jeżdżąc po polskich drogach odnoszę nieodparte wra-
żenie, że istnieje bardzo różna interpretacja zastosowania na 
pasach ruchu tychże strzałek kierunkowych. Podam kilka 
przykładów. Otóż często stosuje się różne strzałki pomimo 
istnienia takich samych sytuacji na wjazdach, skrzyżowa-
niach. Jestem zwolennikiem bardzo prostego i czytelnego in-
formowania kierowców o danej sytuacji na drodze. W dobie 
samochodowych gadżetów (nawigacje, telefony, radia CB,  
sprzęt hi – fi) oraz mody na konsumpcje w samochodzie 
(Mc Drive’y), nasza koncentracja na drodze jest zmniejszona 
do minimum. Coraz częściej traktujemy nasz samochód jak 
nasz drugi dom, ponieważ spędzamy w nim coraz więcej 
czasu. Poruszając się po drodze oczekujemy konkretnych, 
prostych, czytelnych informacji ułatwiających nam porusza-
nie się po drogach. Tak więc oznakowanie poziome (linie, 
strzałki) i pionowe(znaki) jak również sygnalizacja świetlna 
winny spełniać te wymogi.

 Zapisy w ,, Szczegółowych Warunkach Technicz-
nych dla Znaków Drogowych Poziomych i Warunkach ich 
Umieszczania na Drogach” w pozycji 3.1. – Zasady Ogólne, 
wyraźnie określają zastosowanie strzałek. Przepisy mówią, 
że ,,strzałki stosuje się w celu lepszego zorientowania kieru-
jących pojazdami o zasadach korzystania z pasów ruchu, na 
których się znajdują, a przez to usprawnienia ruchu i pod-
niesienia jego bezpieczeństwa”. (1)

 Poniżej przedstawiam kilka przykładów nieprawidło-
wego i prawidłowego zastosowania strzałek kierunkowych.
 
Nieprawidłowe zastosowanie strzałek przy dodatko-
wym wydzielonym pasie skrętu:
przykład 1
- dojeżdżając drogą dwukierunkową do skrzyżowania z do-
datkowym wydzielonym pasem ruchu w lewo (wymalowa-
ne są strzałki P8b-w lewo) oraz pasem jazdy na wprost lub 
w prawo można zauważyć, iż na prawym pasie ruchu są 
wymalowane najpierw strzałki P8e (na wprost lub w lewo) 
a następnie na tym samym pasie występuje strzałka P8a (na 
wprost) i dalej następna strzałka P8f (na wprost lub w pra-
wo). Mamy tu na jednym pasie ruchu aż trzy rodzaje strzałek. 
Nasuwa się oczywiste pytanie: w jakim kierunku w takim 

razie możemy jechać z tego pasa? Na wprost lub w lewo, czy 
tylko na wprost, a może na wprost lub w prawo?
 Przepisy i przedstawione w nich schematy wyraźnie 
określają, że ma być tylko jeden typ strzałek dla pasa ruchu, na 
którym się znajdujemy. W tym przypadku powinna występo-
wać tylko strzałka P8f (na wprost lub w prawo). Oprócz tego zo-
stały również nieprawidłowo zastosowane linie rozdzielające 
dwa pasy ruchu. Zamiast linii P1c i P2b wymalowano linie P6 
i P2a. 

przykład 2
- następną bardzo powszechnie występującą nieprawidło-
wością jest sytuacja, gdy  na drodze dwukierunkowej, na 
której mamy wydzielony pas skrętu w lewo i pas jazdy na 
wprost, występuje najpierw strzałka P8e (na wprost lub 
w lewo) a następnie P8a (na wprost). W tym przykładzie 
jest tylko jedna nieprawidłowa strzałka – P8e. Można jed-
nak spotkać też i taką sytuację, że strzałek P8e (na wprost 
lub w lewo) było kilka - aż do linii ciągłej P2b. Dopiero na 
samym końcu pasa zastosowano jedną prawidłową strzał-
kę - P8a(na wprost). Należy zaznaczyć, że w przykładzie 
tym, oznakowanie pionowe (tablica F10) prawidłowo i wy-
raźnie określało kierunki jazdy na pasach: lewy na skręt 
w lewo, prawy na jazdę tylko na wprost. Tak więc zaist-

STRZAŁKI NA JEZDNI 
RÓŻNA INTERPRETACJA TYCH SAMYCH SYTUACJI NA DRODZE

(1) Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków Drogowych Poziomych i Warunki ich Umieszczania na Drogach  str. 265
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niała tu rozbieżność pomiędzy oznakowaniem pionowym 
a poziomym. W tej sytuacji naprawdę nie trudno było o zła-
manie przepisów sugerując się nieprawidłowym oznakowa-
niem strzałek.            
Należy pamiętać, iż strzałki kierunkowe wymalowane na wy-
dzielonym pasie ruchu umieszcza się na całej jego długości 
w sytuacji gdy jest pasem dodatkowym.

Prawidłowe zastosowanie strzałek przy dodatkowym 
wydzielonym pasie skrętu:
przykład 1.
- klasyczny przykład drogi dwukierunkowej, na której 
mamy wydzielony pas skrętu w lewo i pas jazdy na wprost. 
Na pasie wydzielonym oraz  jazdy na wprost występują sy-
metrycznie strzałki kierunkowe w lewo P8b i na wprost P8a. 
Czytelnie, prosto i przejrzyście. Dopuszcza się nie malowa-
nie strzałek na wprost, jeżeli układ skrzyżowania jest oczy-
wisty dla kierującego. 

przykład 2
- dojeżdżając drogą dwukierunkową do skrzyżowania z do-
datkowym wydzielonym pasem ruchu w lewo i pasem jazdy 
na wprost lub w prawo, widzimy prawidłowe zastosowanie 
strzałek kierunkowych. Wymalowano tu strzałki na lewym 
pasie ruchu - w lewo P8b i na prawym pasie ruchu na wprost 
lub w prawo P8f. W tym przypadku układ wszystkich strza-
łek kierunkowych jest adekwatnie zastosowany - zgodnie 
z wymogami i obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

     Mam nadzieję, że wszelkie niedogodności i niebez-
pieczne sytuacje na drogach, wynikające z zastosowania złe-
go oznakowania, w niedługim czasie zostaną wyeliminowa-
ne a na drogach będzie się jeździć komfortowo i bezpiecznie 
- dzięki czytelnemu i przejrzystemu systemowi znaków.

 Mariusz Bojanowicz
„ZABERD” S.A. 
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 W dniach 26-28 marca 2008 roku w Tleniu odbyła się 
IV Konferencja zimowego utrzymania dróg zorganizowana 
przez SITK oraz GDDKiA. Jedna z sesji została poświęcona 
problematyce wpływu zimowego utrzymania na parametry 
oznakowania poziomego dróg.
Stowarzyszenie Linia Życia zostało zaproszone do wygłoszenia 
referatu na ten temat. Prezentacja została przygotowana dzięki 
uprzejmości firm, które udostępniły materiały fotograficzne 
i podzieliły się własnymi doświadczeniami z zakresu oceny 
wpływu zimowego utrzymania na parametry oznakowania 
poziomego dróg.
Zebrane materiały zostały podzielone na trzy powiązane 
ze sobą bloki tematyczne, takie jak:
• przebarwienia oznakowania poziomego,
• uszkodzenia mechaniczne oznakowania cienko i grub
 warstwowego,
• ograniczenia okresów gwarancyjnych wg OST i POD-97.

Przebarwienia oznakowania poziomego

 W trakcie eksploatacji autostrady A4 (odcinek Ka-
towice – Kraków), po sezonie zimowego utrzymania dróg 
w 2004 roku na wewnętrznej linii krawędziowej wykonanej
w technologii cienkowarstwowej farbą wystąpiło brązowe za-
barwienie oznakowania poziomego. Zjawisko to nie wystąpiło 
lub wystąpiło w nieznacznym stopniu na pasie zewnętrznym 
i linii segregacyjnej.

W trakcie oceny przyczyn wystąpienia zjawiska wytypowa-
no sześć miejsc badań i poboru próbek, cztery miejsca na 
pasie wewnętrznym i dwa miejsca na pasie zewnętrznym.
W wytypowanych miejscach dokonano standardowych 
pomiarów określających jakość oznakowania poziomego, 
sprawdzono:
- widoczność w nocy – analizując wyniki stwierdzono 
iż mimo zabrudzeń na pasie wewnętrznym we wszystkich 
wytypowanych miejscach oznakowanie charakteryzowa-
ło się dobrą odblaskowością jak na oznakowanie poziome 
po okresie zimowym, zawartą w przedziale 154-240 mcd/
lxm2,
- widoczność w dzień – przeanalizowano dwa elementy
• barwę oznakowania - wyznaczone miejsca na pasie 
wewnętrznym wykazały, że oznakowanie nie spełnia okre-
ślonych wymagań, współrzędne chromatyczne wychodzą 
poza pole właściwej barwy dla oznakowania białego,
• luminancję (stopień białości) – luminancję określono po-
przez współczynnik luminancji beta, w jednym przypadku 
na pasie wewnętrznym stwierdzono wartość poniżej warto-
ści granicznej dla oznakowania używanego, z powodu za-
nieczyszczeń.

Z badanych miejsc pobrano próby o średnicy 15 cm w 
celu przeprowadzenia dokładnej analizy laboratoryjnej. Na 

WPŁYW ZIMOWEGO UTRZYMANIA

NA PARAMETRY 
OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG
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zdjęciu w górnym rzędzie próbki z pasa wewnętrznego, w 
dolnym rzędzie z pasa zewnętrznego. W celu ustalenia czy 
zbrązowienie wystąpiło w masie farby czy też na jej po-
wierzchni dokonano próbnych zarysowań, które wykazały, 
że zbrązowienia to lokalne plamy na powierzchni farby, po-
zostającej w wielu miejscach na powierzchni oraz w całej 
strukturze nadal w kolorze białym. Na zdjęciach wykona-
nych pod mikroskopem widać, że rdzawe zanieczyszczenia 
gromadzą się w zaniżeniach i kraterach powstałych po wy-
padnięciu mikrokul.

W celu określenia rodzaju zanieczyszczenia wykonano te-
sty chemiczne na powierzchni prób, które w sposób jedno-
znaczny wykazały obecność tlenków żelaza. 
Stwierdzono, że zanieczyszczenia te są elementem obcym 
dla oznakowania i zostały naniesione w trakcie utrzymania 
zimowego ewentualnie poprzez warunki atmosferyczne.
Po przeanalizowaniu sposobu prowadzenia akcji zimowej 
wywnioskowano, że źródłem zanieczyszczeń były lemiesze 
stalowe pługów odśnieżnych używanych przez operatora 
autostrady. W miejscach gdzie odbywał się ruch pojazdów 
zanieczyszczenia były usuwane mechanicznie, natomiast 
w miejscach gdzie praktycznie ruchu nie było (wewnętrzna 
linia krawędziowa) zanieczyszczenia odkładały się zmienia-
jąc w sposób trwały barwę powierzchni białego oznakowa-
nia.
 W trakcie oględzin terenowych ten sam rodzaj zanie-
czyszczeń zaobserwowano na oznakowaniu poziomym wy-
konanym z taśm prefabrykowanych.
 Analogiczne zjawisko zmiany barwy oznakowania po-
ziomego zauważono również na autostradach w Niemczech.

Uszkodzenia mechaniczne oznakowania poziomego 
cienko i grubowarstwowego.

 Zwalczanie skutków zimy na wielu drogach, a w 
szczególności na drogach wojewódzkich i powiatowych 
często ogranicza się do interwencyjnego usuwania śliskości 
zimowej przy użyciu mieszanek piaskowo-solnych. Zgod-
nie z obowiązującymi wytycznymi zimowego utrzymania 
dróg, także na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie 
różnego rodzaju materiałów do uszorstnienia nawierzchni, 
mogą to być:
- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,
- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do 
uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996,
- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg 
PN-B-11112:1996,
- żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane 
o uziarnieniu do 4 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego 
śniegu), wg PN-88/B-23004,
- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane 
o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101,
- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane 
o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego 
śniegu), wg PN-78/B-01101,
- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wago-
wym od 95 do 97% kruszywa i od 5 do 3% soli.
Stosowanie tego typu materiałów ma istotny wpływ na jakość 
oznakowania poziomego wykonanego w technologii cienko-
warstwowej farbą. Oznakowanie poziome ulega starciu i po 
kilku miesiącach sezonu zimowego staje się nieczytelne, co 
w sposób istotny wpływa na pogorszenie warunków bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Niejednokrotnie wiosenne ma-
lowanie dróg musi być poprzedzone trasowaniem, ponieważ 
elementy oznakowania ulegają całkowitemu zatarciu.
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 Uszkodzenia mechaniczne obserwuje się również 
dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, które 
pomimo dużo większej odporności ulega również uszko-
dzeniom w zetknięciu z metalowymi lemieszami pługów 
odśnieżnych. Podobnie sytuacja wygląda dla punktowych 
elementów odblaskowych.

Ograniczenia okresów gwarancyjnych wg OST i POD-97

Uwzględniając specyfikę naszego klimatu, wielokrotne 
przejścia temperatury przez zero w ciągu jednego sezonu 
zimowego, do tego opady śniegu i działania podejmowa-
ne do usunięcia ich skutków, wszystkie te elementy należy 
brać pod uwagę przy określaniu okresów gwarancyjnych 
dla oznakowania poziomego, które poddawane jest zarówno 
wpływom atmosferycznym, jak i działaniom środków stoso-
wanych do zimowego utrzymania dróg.
Odpowiednie zapisy uwzględniające wpływ zimowego 
utrzymania dróg na ich oznakowanie poziome sprecyzo-
wano zarówno w OST dla oznakowania poziomego, jak 
i w POD-97 określającym warunki techniczne dla oznako-
wania poziomego.

3.1. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 „Oznako-
wanie poziome” - Punkt 8.4 Odbiór pogwarancyjny

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia 
okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
• cienkowarstwowych w przypadku stosowania piasku lub
 piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
 gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy 
 przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy 
 wymalowaniu jesiennym.

3.2. Warunki techniczne Poziome oznakowanie dróg 
(POD-97) - Punkt 7 Gwarancje

W niektórych sytuacjach należy uwzględnić dodatkowe 
ograniczenia dla oznakowań cienkowarstwowych:
• w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do 
 zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny powi-
nien zostać skrócony do maksimum 9 miesięcy przy wy-
malowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu 
jesiennym.
 Podsumowując, poszczególnych zagadnień zwią-
zanych z utrzymaniem dróg, w tym przypadku zimowego 
utrzymania dróg i oznakowania poziomego nie można trak-
tować jako dwóch niezależnych elementów, o czym niestety 
zapomina wielu autorów szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych dla oznakowania poziomego dróg.

Hanna Klimas
PRD Ostróda - Grupa ZABERD

Literatura:
1. Świadectwo badania nr CF 28/2004, Laboratorium Dro-
gowe GDDKiA Poznań 21.06.2004 (materiał IMEX-BiS Sp. z 
o.o.)
2. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-07.01.01 Oznakowanie 
poziome, GDDKiA Warszawa 2006
3. Warunki techniczne, Poziome oznakowanie dróg (POD-
97), IBDiM Warszawa 1997
4. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Załącznik do Za-
rządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 30.06.2006 roku, GDDKiA Warszawa 2006
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 Z europejskich granic znikają kolejne bariery. Dziś dla 
obywateli tzw. strefy Schengen przejazd z jednego państwa 
do drugiego, to tak jak niegdyś przekraczanie granicy pro-
wincji lub województwa. Lecz jeśli powoli znikają budynki 
straży granicznej i urzędów celnych, jeśli zachowana jest cią-
głość krajobrazu, to co poza tablicami informacyjnymi pozo-
stawionymi na granicach na wzór pradawnych totemów po-
zwala nam odróżnić drogę w Hiszpanii od tej w Polsce, lub 
Wielkiej Brytanii? Tak, na to pytanie jest wiele odpowiedzi, 
gdyż i różnice są często ogromne. Ale czy użytkownicy dróg 
wykonanych w różnych standardach technicznych, o róż-
nym poziomie obsługi, czy chociażby różnie oznakowanych 
nie powinni oczekiwać jednakowego poziomu bezpieczeń-
stwa? Czy Europejczycy nie powinni dążyć do unifikacji sieci 
drogowej na całym kontynencie przynajmniej w tej jednej 
kwestii? Unifikacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego? 
Wychodząc naprzeciw takim zagadnieniom kilka organizacji 
europejskich skupionych wokół problematyki oznakowa-
nia poziomego postanowiło zorganizować wspólne forum 
poświęcone poprawie bezpieczeństwa na drogach. Pierw-
sze Europejskie Sympozjum Oznakowania Poziomego Road 
Marking odbyło się w dniu 3 kwietnia 2008 roku podczas 
Targów Intertraffic na terenie centrum wystawowego RAI 
w Amsterdamie. Współorganizatorem sympozjum ze strony 
polskiej było Stowarzyszenie „Linia Życia”. Ponadto współ-
tworzyły je organizacje z Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemiec, Hiszpanii oraz Szwajcarii. 

 

Jednym z istotnych elementów tego wydarzenia było zapre-
zentowanie w formie wykładów problemów związanych z 
wykonywaniem lub utrzymaniem znaków poziomych na 
drogach. Wykładowcą bloku polskiego był Pan Marek Na-
lepa, który przedstawił referat „Oznakowanie w zależności 
od klasy drogi”.  Zwrócił w nim uwagę na klasyfikację dróg 
w Polsce, zróżnicowanie administracji drogowej oraz na 
wynikające z tego konsekwencje dla poziomu oznakowa-
nia. Jako jedną z przyczyn niejednorodności w stanie dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych, wskazał różnicę 
w zasadach, jakie obowiązują przy oznakowywaniu dróg 
w zależności od ich kategorii. Drogi krajowe i wojewódz-
kie winny być oznakowane na całej swej długości, jednak 
zakres tego oznakowania uzależniony jest od ich szeroko-

ści, natomiast drogi powiatowe i gminne mogą pozosta-
wać nie oznakowane za wyjątkiem miejsc niebezpiecznych. 
W praktyce oznacza to, że w Polsce jedynie nieco ponad 
13% dróg musi posiadać kompletne oznakowanie poziome, 
w tym pełny zakres linii segregacyjnych i krawędziowych, 
a na pozostałych niespełna 87% oznakowanie poziome może 
zostać częściowo lub całkowicie pominięte. Ponadto różnice 
w ilości środków finansowych przeznaczanych na utrzyma-
nie dróg poszczególnych kategorii, wymuszają różne podej-
ście do konieczności corocznego odtwarzania oznakowań. 
Efektem tego są znacznie gorsze oznakowania poziome na 
drogach niższych kategorii. Innym omawianym problemem 
jest poziom i zakres oznakowań tymczasowych związanych 
z wykonywaniem remontów lub przebudów odcinków dróg. 
Te z definicji niebezpieczne odcinki są często pozbawio-
ne jakichkolwiek znaków poziomych. Pełny tekst wykładu 
Pana Marka Nalepy dostępny jest na stronie internetowej: 
www.eu-roadmarking.eu.
 Niezwykle interesujący był również wykład przedsta-
wiciela Szwajcarii poświęcony problemom, jakie związane 
są z wykonywaniem i utrzymaniem oznakowań na drogach 
alpejskich. Z kolei reprezentant Austrii omówił zagadnie-
nia z zakresu wyboru technologii, okresów gwarancji oraz 
kontroli stanu oznakowania. Do tematyki kontroli nawiązy-
wała prelekcja przygotowana przez niemiecki instytut BASt  
poświęcona metodzie testów oznakowania poziomego 
w warunkach laboratoryjnych na kole obrotowym oraz na 
odcinku doświadczalnym zlokalizowanym w górach Harz. 
Na konieczność zachowania należytej jakości oznakowania 
w całym procesie realizacji kontraktu zwrócił uwagę przed-
stawiciel Francji. Cały blok hiszpański poświęcony był ozna-
kowaniu poziomemu drugiego typu. Ostatni wykład przygo-
towany przez zespół z Wielkiej Brytanii pod tytułem „Biała 
Linia – Bezpieczne Życie” wskazywał bezpośrednio na za-
leżności pomiędzy oznakowaniem poziomym a bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego.
 W sympozjum uczestniczyło kilkaset osób będących 
przedstawicielami administracji drogowej, instytucji badaw-
czych oraz firm wykonawczych przybyłych z wielu krajów, 
nie tylko europejskich. Każdy z wykładów kończył się dys-
kusją lub dodatkowymi pytaniami zadawanymi przez słu-
chaczy. Dyskusje i rozmowy przenosiły się również poza 
część oficjalną, tocząc się dalej w trakcie przygotowanego 
dla uczestników lunchu. Było to, zatem znaczące wydarze-
nie dla fachowców z dziedziny oznakowania poziomego. 
Umożliwiło wymianę doświadczeń oraz porównanie wybra-
nej problematyki oznakowania dróg w różnych krajach. Tre-
ścią wykładów oraz tematyką prowadzonych dyskusji Sym-
pozjum wykazało znaczącą wagę oznakowania poziomego 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mgr inż. Jacek Danielski – PLANETA Sp. z o.o.

Pierwsze Europejskie Sympozjum
Oznakowania Poziomego Road Marking’2008
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O bezpieczeństwie na drogach mówimy  bardzo dużo. Ma 
to wpływ na świadomość kierowców i zarządców dróg 
o konieczności poprawy tego bezpieczeństwa. Niewiele 
osób trzeba przekonywać do tego, że czytelne oznakowanie 
dróg  poprawia komfort jazdy kierowcy i w istotny sposób 
wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podczas 
jazdy kierowca  około 70% uwagi skupia na nawierzchni 
drogi, a tym samym na oznakowaniu poziomym. 
Co dzieje się,  gdy  kierowca  porusza się samochodem  nocą 
po drodze pozbawionej tego oznakowania? 
Trudności związane z odczytem przebiegu dro-
gi powodują konieczność zwiększenia koncentracji, 
tym samym rośnie zmęczenie, stres. Spada komfort podróży 
i wydłuża się czas jazdy do celu. Nocą padający deszcz lub 
mokra nawierzchnia drogi prowadzi do sytuacji, w której 
oznakowanie  dobrze widoczne nocą  w stanie suchym, traci 
swoją funkcję optyczną.
W standardowym oznakowaniu elementy optyczne ( najczę-
ściej mikrokule szklane o średnicy od 100 do 600 mikronów)  
w stanie wilgotnym przykryte są warstwą wody i światło re-
flektorów pojazdu odbija się od mokrej nawierzchni, a nie 
od elementu optycznego, który powinien  kierować wiązkę 
światła odbitego w stronę kierowcy (Rys.1).

Rysunek 1 – Odbicie światła od mokrej nawierzchni.

Zwiększony nacisk społeczny na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach spowodował, że zarządzający drogami w Polsce 
i innych krajach europejskich, z większą uwagą podchodzą  
do kwestii widoczności oznakowania poziomego w czasie 
deszczu. Ma to swoje odzwierciedlenie w najnowszych nor-
mach (EN1436) oraz wytycznych dla dróg w obszarze Unii 
Europejskiej. GDDKiA w najnowszych Ogólnych Specyfika-
cjach Technicznych (OST) wydanych w marcu 2006 roku 

wprowadziła zapis definiujący, a może nawet „sugerujący” 
stosowanie oznakowania poziomego z funkcją widoczności 
w stanie wilgotnym, na drogach krajowych. Pozostaje mieć 
nadzieję, że jest to pierwszy krok w powszechnym i obliga-
toryjnym stosowaniu bezpiecznego oznakowania dróg. 
W krajach Unii Europejskiej powszechnym staje się okre-
ślenie oznakowania poziomego z funkcją widoczno-
ści w stanie wilgotnym lub podczas deszczu jako ozna-
kowanie Typu II. Oznakowanie nie posiadające tych 
właściwości określa się jako oznakowanie Typu I.

Z ankiety przeprowadzonej wśród członków Gru-
py Roboczej WG2 przy CEN/TC 226 ( Europejski Ko-
mitet Normalizacyjny), zajmującej się opracowywaniem 
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej dla pro-
duktów do znakowania poziomego dróg, wynika że 
w większości krajów członkowskich wprowadzono już wy-
magania dla widoczności oznakowania w stanie wilgotnym 
dla głównych szlaków komunikacyjnych .  Niektóre kraje 
takie jak Francja, Hiszpania i Czechy wprowadziły do wy-
tycznych również wymagania odnośnie widoczności pod-
czas deszczu dla oznakowania Typu II. Tabela 1 przedstawia 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków WG2 .

Tabela 1 -  Wynik ankiety członków uczestniczących 
w pracach Grupy WG2 – wymagania widoczności w cza-
sie deszczu i w stanie wilgotnym dla oznakowanie białego.

W projekcie nowej edycji normy EN 1436 (nad   projektem , której 
pracują polscy przedstawiciele: Pan dr inż.  Zenon Szczepaniak 
- przewodniczący delegacji polskiej przy CEN/TC 226/WG2  
i Pan mgr inż. Grzegorz Bagiński  - członek delegacji pol-
skiej przy CEN/TC 226/WG2 ) dla materiałów do znakowa-
nia poziomego dróg, planuje się wprowadzenie nowych, 
wyższych klas odblaskowości dla oznakowania w stanie 
wilgotnym (tabela 2) oraz podczas deszczu (tabela3). Jest 
to następstwem rozwoju technologii poziomego znako-
wania dróg w dziedzinie widoczności. Mamy nadzieje, 
że nowa norma EN 1436 da Zarządcom Dróg narzędzie 

Widzialność oznakowania poziomego 
w czasie deszczu – trendy europejskie

Kraj

Oznakowanie
Typu I, 
białe

Oznakowanie
Typu II, 
białe

Austria Dania Niemcy Norwegia Czechy Francja Szwajcaria Szwecja Hiszpania UK

R2

RW2

R2

R3, R4

R3 R2 R2 R3 R4

RW4

R2

RW2

R2

RW3

R2

RW2

RW1

RW2

R3

RW2

RW2 R2

RW1 

R3

RW2

R4

RW4

R2

RW2

R2

RW3

RW1

RR1
Nawierzchnia

Odblask

Woda
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do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania sa-
mochodem nocą w trudnych warunkach atmosferycznych.
W opinii Pana Grzegorza Bagińskiego w niedalekiej przy-
szłości w Europie, standardem stanie się oznakowanie dróg 
widoczne w stanie wilgotnym, gdyż projekt nowej edycji  
normy PN 1436 zakłada zwiększenie klas widoczności ozna-
kowania poziomego w stanie wilgotnym i podczas deszczu.
(Zgodnie z obecnie obowiązującą normą  EN1436  wyróżnia 
się  tylko cztery klasy odblaskowości w stanie wilgotnym i 
cztery w stanie deszczu ( oznakowanie Typu II ) - przy czym 
obecnie najwyższą klasą jest RW3 RL ≥ 50 i RR3 RL ≥ 50).

Tabela 2 - Klasy odblaskowości RL oznakowania w stanie 
wilgotnym ( projekt  nowelizacji EN 1436)

Klasę RW0 stosuje się w przypadkach gdy nie ma ekonomicz-
nych lub technologicznych powodów aby stosować wyma-
gania dla odblaskowości oznakowania w stanie wilgotnym.

Tabela 3 - Klasy odblaskowości RL oznakowania podczas 
deszczu ( projekt nowelizacji EN 1436) 

RL  - współczynnik odblasku . Jednostka - mcd∙m-2∙lx-1

RW – współczynnik odblasku w stanie wilgotnym,
RR – współczynnik odblasku w stanie deszczu  

Dla  profesjonalistów związanych z drogownictwem  ozna-
kowanie Typu II  jest ważnym tematem.  Świadczy o tym 
fakt, że podczas Targów w Amsterdamie w kwietniu 
2008 roku na odbywającym się Seminarium Oznakowa-
nia Poziomego został wygłoszony odczyt na temat ozna-
kowania poziomego Typu II przez  Pana David Calavia  

Rendondo z Hiszpanii ( informacje dostępne na stronie 
www.eu-roadmarking.eu ).

Przykład oznakowania Typu II – zdjęcie wykonane nocą 
w stanie wilgotnym:

Co można powiedzieć o nowych technologiach oznakowań 
poziomych, które spełniają parametry widoczności w stanie 
wilgotnym i podczas deszczu? 
W Polsce wyróżniamy trzy metody wykonania oznakowania 
poziomego, które są w stanie sprostać wymaganiom widocz-
ności w stanie wilgotnym i podczas deszczu.
I. Oznakowanie poziome farbami.
Metoda ta polega na posypaniu, w trakcie aplikacji oznakowa-
nia poziomego, farb specjalnymi materiałami odblaskowymi 
zapewniającymi uzyskanie efektu odbicia w stanie wilgotnym. 
Materiałami tymi mogą być. 
a)  mikrokule szklane o średnicy powyżej 1000 mikronów 
Mikrokule o większej średnicy wystają ponad powierzchnie 
wilgotną  i światła reflektorów  nie są rozpraszane.  
b) ceramiczne odblaskowe elementy optyczne
Ceramiczne elementy optyczne posypane na powłokę ozna-
kowania poziomego zapobiegają rozproszeniu światła pomi-
mo mokrej nawierzchni.

Widok oznakowania z zastosowaniem ceramicznych ele-
mentów optycznych zapewniającego parametry RR4 i RW4

Warunki dla stanu wilgotnego

Pomiar 1 minutę po polaniu wodą,

zgodnie z normą 

Klasy
Minimalne parametry odblaskowości RL

mcd •m¯2 • lx¯1

RW0

RW1

RW2

RW3

RW4

Bez wymagań

RL ≥ 25

RL ≥ 35

RL ≥ 50

RL ≥ 75

Klasę RW0 stosuje się w przypadkach gdy nie ma ekonomicznych lub technologicznych powodów 

aby stosować wymagania dla odblaskowości oznakowania w stanie wilgotnym.

Warunki dla stanu deszczowego

Pomiar po przynajmniej 5 minutach 

ekspozycji oznakowania,zgodnie z 

normą, na opad wody 

w ilości 20mm/h

Klasy
Minimalne parametry odblaskowości RL

mcd •m¯2 • lx¯1

RR0

RR1

RR2

RR3

RR4

Bez wymagań

RL ≥ 25

RL ≥ 35

RL ≥ 50

RL ≥ 75

Klasę RR0 stosuje się w przypadkach gdy nie ma ekonomicznych lub technologicznych powodów 

aby stosować wymagania dla odblaskowości podczas deszczu.
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Aspekt ekonomiczny oznakowania Typu II.
Oznakowanie farbami z zastosowaniem mikrokul o średnicy 
ponad 1000 mikronów jest droższe od tradycyjnego i wyma-
ga zastosowania farb mogących utrzymać ponadnormatyw-
ne mikrokule na powierzchni oznakowania. Oznakowanie 
to stosunkowo szybko traci swoje własności ze względu na 
podatność szybkiego wypadania  elementów optycznych.
Oznakowanie poziome farbami z zastosowaniem 
elementów ceramicznych  zwiększa koszt w stosunku 
do tradycyjnej metody, pozwalając jednak na uzyska-
nie dodatkowego parametru jakim jest widoczność 
w stanie wilgotnym. Trwałość tego oznakowania jest 
podobna do trwałości tradycyjnego oznakowani farbami.
Zastosowanie oznakowania grubowarstwowego struktu-
ralnego i profilowanego nie tylko nie powiększa kosztów 
w stosunku do tradycyjnego ( gładkiego) oznakowania gru-
bowarstwowego, nie zmniejsza trwałości  jednocześnie po-
zwala na osiągnięcie efektu akustycznego.

Oznakowania Typu II na drodze może być wspomagane 
Punktowymi Elementami Odblaskowymi (PEO).  Jest wiele 
przykładów, że przy zastosowaniu tego oznakowania kom-
fort jazdy kierowcy w trudnych warunkach atmosferycznych 
zdecydowania się poprawia.

Jak wspomniałem na początku, nie musimy się przekonywać 
o potrzebie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
a uświadomienie sobie potrzeby stosowania oznakowania 
poziomego Typu II może tylko poprawić bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników dróg.

mgr inż. Andrzej Graniczny 
Grawil sp.z o.o.

II. Oznakowanie poziome strukturalne i profilowane z mas 
termoplastycznych i chemoutwardzalnych.
Parametr RW  i RR oznakowanie strukturalne o wysokości od 
3 do 5 mm osiąga dzięki szybkiemu odprowadzeniu wody 
z powierzchni oznakowania, a wystające ponad powierzch-
nie wody elementy zawierające materiał odblaskowy odbija-
ją światło w kierunku powrotnym. Dodatkowo oznakowa-
nie strukturalne może zapewniać efekt akustyczny podczas 
najechania na nie kół samochodowych.
Przykład oznakowania poziomego strukturalnego zapewnia-
jącego parametry RW4 i RR4 .

III. Taśmy odblaskowe prefabrykowane.
Widoczność w stanie wilgotnym i podczas deszczu taśmy 
profilowane zapewniają poprzez skumulowany efekt za-
stosowania ceramicznych elementów odblaskowych na po-
wierzchni i w całym przekroju taśmy, oraz zróżnicowaną 
wysokościowo powierzchnię, która pozwala na szybkie od-
prowadzenie wody z powierzchni oznakowania.
Przykład oznakowania poziomego wykonanego z taśmy 
prefabrykowanej 
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W tym roku, Walne Zebranie Stowarzyszenia Linia 
Życia, jedno z najważniejszych wydarzeń w rocznym 
kalendarzu naszej organizacji odbyło się w gościnnym 
hotelu „Magda” w Licheniu. W tym roku upływała ka-
dencja władz Stowarzyszenia, tak więc było to Wal-
ne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, miało ono się 
również zając rozpatrzeniem kandydatur na nowych 
członków.
Zgodnie z oczekiwaniami ustępujący Zarząd i Komisja 
Rewizyjna otrzymały jednomyślnie absolutorium. 
Przed przystąpieniem do wyboru władz na nową ka-
dencję, przyjęto do Stowarzyszenia nowych członków, 
Panów: Jerzego Fojcika, Andrzeja Granicznego oraz 
Stanisława Jaronia. Członkami wspierającymi zostały 
firmy PPUH Road Service z Bielska-Białej oraz Zakład 
Zabezpieczenia Ruchu Drogowego sp. z o.o. z Krako-
wa.
Kolejnym punktem porządku obrad były wybory no-
wych władz. 

W ich wyniku, pracami Stowarzyszenia przez kolejne 
dwa lata kierować będzie Zarząd w składzie:

Paweł Zawadzki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Krzysztof Dominiczak

Jerzy Fojcik

Andrzej Graniczny

Rafał Sanetra

Wojciech Wieczorek

Nad prawidłowością działań będzie czuwać Komisja 
Rewizyjna:

Roman Rychtarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Maciej Białek

Małgorzata Toczko

Ewentualne spory  (których dotąd nie było i niech tak 
pozostanie) rozstrzygać będzie Sąd Koleżeński:

Jerzy Perkowski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Stanisław Jaroń

Krzysztof Zalewa

Kiedy było już jasne, kto będzie dzierżył ster w Stowarzy-
szeniu, przystąpiono do omówienia zadań stojących przed 
naszą organizacją w roku 2008. 
Szczególną uwagę poświęcono realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, jakimi są: troska o zapewnienie należyte-
go bezpieczeństwa ruchu drogowego w dziedzinie oznako-
wania poziomego oraz ochrona Członków Stowarzyszenia 
przed przejawami nieuczciwej konkurencji. W tym kontek-
ście rozmawiano o metodach skutecznej i rzetelnej kontroli 
wykonanego oznakowania poziomego, zapewniającą utrzy-
manie parametrów oznakowania w okresie gwarancji. Zgo-
dzono się, że Stowarzyszenie powinno być aktywnym part-
nerem dla administracji drogowej w procesie promowania 
należytej kontroli, a także w wypadkach tego wymagają-
cych, samo może wspierać przeprowadzanie takich kontroli 
oznakowania.

Walne Zebranie zaakceptowało także plan działania Stowa-
rzyszenia na rok 2008, upoważniając jednocześnie Zarząd 
do doprecyzowania niektórych zapisów.
Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkali się w nieformalnej 
atmosferze na kolacji integracyjnej, podczas której było wie-
le okazji do omawiania sposobów realizacji celów Stowa-
rzyszenia.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Linia Życia



16

cdn... (niestety)

OZNAKOWANIE POZIOME
TEORIA:
Oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości:

- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych na odcinkach o szerokości jezdni 6m i większej,

- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii krawędziowych na odcinkach o szerokości jezdni mniejszej niż 6m,

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003,Dziennik Ustaw nr 220 z 2003r.poz.2181),

PRAKTYKA:
„Koń jaki jest, każdy widzi...” Panie spraw 

abym tędy
bezpiecznie przejechał!

05.06.2008

05.06.2008

05.06.2008

fot. 1,2,3 - DW 240, województwo kujawsko - pomorskie

fot. 1

fot. 2 fot. 3


