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Szanowni Państwo, 

	 Oddajemy	do	Państwa	rąk	kolejny	biuletyn	Stowarzyszenia	Linia	Życia,	w	któ-
rym	poruszamy	istotne	zagadnienia	związane	z	oznakowaniem	poziomym,	ma-
jące	wpływ	na	bezpieczeństwo	ruchu	drogowego.
	 Cieszy	nas	bardzo,	że	w	postrzeganiu	 tego	obszaru	bardzo	często	zgodni	 je-
steśmy	z	przedstawicielami	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad.	Ge-
neralna	Dyrekcja	czyni	określone	 starania	o	poprawę	bezpieczeństwa	na	admi-
nistrowanych	 przez	 siebie	 drogach.	 Mowa	 o	 tym	 była	 podczas	 VIII	 Konferencji	

Bezpieczeństwa	Ruchu	Drogowego,	 która	 odbyła	 się	 10-12.09.2008	w	 Józefowie	 pod	Warszawą,	 znalazło	
się	tam	również	miejsce	na	zaprezentowanie	przez	nasze	Stowarzyszenie	referatu	„Obszary	zainteresowań	
organizacji	zajmujących	się	problematyką	oznakowania	poziomego.	Porównanie	sytuacji	w	Europie	Zachod-
niej	i	w	Polsce”.
	 Pan	Naczelnik	Andrzej	Makowelski	z	GDDKiA,	w	udzielonym	wywiadzie,	również	mówi	o	działa-
niach,	które	są	podejmowane	aby	zapewnić	bezpieczeństwo	użytkownikom	dróg	poprzez	dbałość	o	należyte	
oznakowanie	poziome.	Bardzo	nas	cieszy,	że	dostrzegany,	i	traktowany	jako	niedopuszczalny,	jest	problem	
braku	 oznakowania	 tymczasowego	na	 odcinkach	 dróg	 na	 których	 prowadzone	 są	 roboty	 drogowe.	 Są	 to	
wszak	odcinki	szczególnie	niebezpieczne	i	należy	tam	szczególnie	dbać	o	brd.	Pan	Robert	Radoń,		dyrektor		
wrocławskiego	oddziału	GDDKiA,		mówi	jak	w	praktyce	wdrażane	są	zalecenia	centrali	dotyczące	realizacji	
programów	mających	na	celu	podniesienie	bezpieczeństwa	użytkowników	dróg.
	 Ten	pozytywny	obraz,	który	wynika	ze	starań	GDDKiA	burzony	jest	niestety	poprzez	widoczne	jeszcze	w	
wielu	miejscach	zaniedbania.	Dlatego	też	zamieszczamy	kolejny	artykuł,	który	wskazuje	na	określone	w	prze-
pisach	obowiązki	ciążące	na	zarządcach	dróg	i	możliwe	konsekwencje	zaniedbań.
	 Chcielibyśmy	również	zwrócić	Państwa	uwagę	na	zapisy	pojawiające	się	w	niektórych	specyfikacjach	
technicznych,	dotyczące	zbyt	długiego	okresu	gwarancji	na	oznakowanie	poziome.	Nie	ma	to	technicznego	
uzasadnienia,	a	niestety	czasami	pojawiają	się	zapisy,	w	których	oczekuje	się	dłuższego	okresu	gwarancji	na	
oznakowanie	poziome	niż	na	samą	nawierzchnię…
	 Zachęcam	Państwa	do	zapoznania	się	z	artykułem	Pana	Grzegorza	Bagińskiego	omawiającego	ozna-
kowanie	strukturalne	pod	kątem	efektu	akustycznego,	który	ono	daje.
Pan	Mariusz	Bojanowicz,	w	kolejnym	artykule	z	cyklu	wskazującego	na	istotne	niuanse	związane	ze	stosowa-
niem	określonych	symboli	oznakowania	poziomego,	omawia	zagadnienia	dotyczące	zjazdów	indywidualnych.
Zapraszam	także	do	zapoznania	się	z	ciężką	pracą	jaką	wykonaliśmy,	mającą	na	celu	opracowanie	propo-
zycji	modyfikacji	do	Rozporządzenia	Ministerstwa	Infrastruktury	(załącznik	nr	2)	dotyczącego	stosowania	
znaków	poziomych.	Materiał,	który	wypracowaliśmy	zostanie	w	najbliższych	dniach	przekazany	zarówno	
do	Ministerstwa	 Infrastruktury,	GDDKiA	oraz	do	zarządców	dróg	wszystkich	 szczebli.	Mamy	nadzieję,	że	
spotka	się	on	z	przychylnym	przyjęciem,	ponieważ	propozycje,	które	składamy	wynikają	z	głębokiej	wiedzy	i	
praktyki	naszych	ekspertów	w	obszarze	oznakowania	poziomego.
	 Biuletyn	dotrze	do	Państwa	w	okresie	poprzedzającym	święta	Bożego	Narodzenia	oraz	Nowy	Rok,	tak	
więc	korzystając	z	okazji	chciałbym	życzyć	Państwu	wszystkiego	najlepszego,	głębokiej	satysfakcji	z	wykony-
wanej	pracy	oraz	miłych	chwil	odpoczynku	w	tym	najmilszym,	i	szczególnie	rodzinnym	okresie	roku!

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu 
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- Według jakich kryteriów wybierane 
są konkretne drogi krajowe do od-
nowy oznakowania poziomego? Czy 
w Generalnej Dyrekcji jest jakiś plan 
ułożony na najbliższe miesiące, albo 
lata?

Oznakowanie poziome posiadają wszystkie 
drogi krajowe na wszystkich drogach jest ono 
odnawiane w momencie, gdy traci właściwe 
parametry. Jest to ciągły proces, którego ce-
lem jest utrzymanie oznakowania poziomego 
w taki sposób, by było ono widoczne i czytel-
ne w ciągu całego roku.

 - Jak często to sprawdzacie?

Wiosną i jesienią każdy oddział dokonuje 
niezbędnych pomiarów sprawdzających stan 
oznakowania. Wizje lokalne przeprowadzane 
są zarówno w dzień jak i w nocy. Na pod-
stawie tych czynności wskazywane są miejsca 
do ponownego oznakowania.

- Wystarczy więc, że wizja lokalna 
wykaże, że na danym zakręcie ozna-
kowanie nie przetrzymało zimy w 

wystarczająco dobrym stanie i Pana 
odpowiednik w poszczególnym od-
dziale, Naczelnik Wydziału Utrzyma-
nia Dróg, nakazuje jego poprawę?

Naczelnik występuje z odpowiednim wnio-
skiem do dyrektora oddziału.

- Ale przecież nie jesteśmy jeszcze tak 
bogaci jak np. Niemcy i GDDKiA wciąż 
działa w sytuacji tzw. „krótkiej koł-
dry”, więc czasem trzeba wybrać czy 
oznakować odcinek tu czy tam, albo 
czy starczy jednocześnie na oznako-
wanie i łatanie dziur czy porządko-
wanie pobocza… 

Oznakowanie ma być 
widoczne i czytelne przez cały rok

Rozmawiamy z Andrzejem Makowelskim, 

Naczelnikiem Wydziału Utrzymania Dróg 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad



Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że 
w porównaniu z przywołanymi przez Pana 
Niemcami nie mamy powodów do wstydu. 
Mamy dobrze oznakowane autostrady i drogi 
ekspresowe. Także główne drogi krajowe są 
dobrze oznakowane. Oczywiście, czasami wy-
bory są trudne, bo zdarza się, że nie wszystko 
możemy wykonać w tym samym czasie. Może 
to wynikać np. z braku mocy przerobowych.

- Czyli jest świetnie, nie ma proble-
mów?

Problemy zdarzają się, choć niekoniecznie z 
brakiem pieniędzy. Istotniejszym zagadnie-
niem jest nieoznakowywanie nowych na-
wierzchni, dopuszczonych już do ruchu ale 
jeszcze przed zakończeniem remontu. Zda-
rzały się bowiem sytuacje, że przez kilka ty-
godni odbywał się ruch po kompletnie nie-
oznakowanej drodze. W GDDKiA kładziemy 
nacisk na bezpieczeństwo uczestników ruchu 
i staramy się nie dopuszczać do takich incy-

dentów. Wymagamy, by każdy dopuszczony 
do użytkowania odcinek drogi był całkowicie 
oznakowany. Z tym, że na warstwach pośred-
nich nawierzchni dopuszczamy tymczasowe 
oznakowanie poziome. Tylko takie podejście 
do oznakowania gwarantuje pełne bezpie-
czeństwo uczestnikom ruchu.

- Rozumiem. Podsumowując, proszę 
mnie poprawić, jeśli źle zrozumiałem. 
Nie ma żadnego tajnego planu dróg 
do oznakowania. Nie idziecie według 
kończących się gwarancji…

Oczywiście wiemy i kontrolujemy, gdzie koń-
czą się gwarancje. Ale przy wyborze odcin-
ków jezdni do odnowienia oznakowania naj-
ważniejsze jest, w jakim jest ono stanie. Czy 
spełnia parametry i przede wszystkim czy za-
pewnia bezpieczeństwo użytkownikom dro-
gi.

Dziękujemy	za	rozmowę



- Czego nauczyliście się przy pilotażowym 
projekcie „Bezpieczna Ósemka”? Wystarczy 
postawić więcej fotoradarów, czy trzeba 
dokonać jakichś zmian w zakresie 
oznakowania poziomego?

Głównym założeniem programu „Bezpieczna 
Ósemka” było zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych 
do 2014 roku co najmniej o połowę. W naszych 
wewnętrznych założeniach przyjęliśmy ambitny 
plan ograniczenie tej drastycznej cyfry o 75 proc. 
I rzeczywiście jedną z przyjętych metod była 
regulacja prędkości, której przekraczanie wciąż jest 
głównym powodem wypadków w Polsce. Dlatego 
w miejscach uznanych przez nas za niebezpieczne 
stawialiśmy fotoradary. Z drugiej jednak strony 
jednocześnie szukaliśmy miejsc, w których są 
nieuzasadnione ograniczenia w prędkości. Nie 
można więc powiedzieć, że ograniczyliśmy się do 
postawienia fotoradarów. Robiliśmy wszystko by 
poprawić bezpieczeństwo nie tylko kierowców 
na trasie, ale także innych użytkowników dróg. 
Zwłaszcza w terenie zabudowanym.

- A co zrobiliście z oznakowaniem 
poziomym?

Stawialiśmy dobre oznakowanie zwłaszcza łuków 
poziomych i pionowych. I to także zadziałało. 
Wprawdzie na ostateczne wyniki trzeba poczekać, 
ale już dziś widać, że udało się nam ograniczyć 
liczbę wypadków śmiertelnych mniej więcej o jedną 
trzecią.

- Czy zwiększając bezpieczeństwo dróg 
można na nim oszczędzać?

Gdy chodzi o życie ludzkie to bardzo trudno jest je 
przeliczać. Właściwie nie powinno się tego robić, bo 
życie na pieniądze przeliczyć się nie da. Ale w Polsce 
przyjmuje się, że państwo i bliscy płacą za śmierć 

jednostki milion 
złotych. Jakkolwiek 
bezdusznie to brzmi, 
to jeśli mamy mówić 
o korzyściach z ratowania życia, to akcja „Bezpieczna 
Ósemka” kosztowała budżet około 90 mln zł, a liczba 
ofiar śmiertelnych spadła o półtora tysiąca. Więc 
nawet tym, którzy chcieliby życie ludzkie przeliczać 
na gotówkę możemy pokazać, że ta akcja ma wielki 
sens.

- Czy są miejsca, które biorąc pod uwagę nowe 
doświadczenia, wymagają podwyższenia 
standardów gdy chodzi o oznakowanie 
poziome?

Tak jak wspomniałem wcześniej kładliśmy nacisk 
na zachowanie najwyższych standardów na łukach. 
A teraz będziemy chcieli dodać do zastosowanych 
już rozwiązań tzw. oznakowanie akustyczne. I 
to tak na liniach rozgraniczających pasy jezdni, 
oddzielających pobocze od jezdni, ale także przed 
miejscami, w których może być niebezpiecznie. 
Żeby kierowca został jak najlepiej poinformowany, 
że trzeba zwiększyć koncentrację.

- Jakie założenia będzie miała kontynuacja 
bezpiecznej Ósemki? Na co będziecie kłaść 
większy nacisk?

Będziemy prowadzać wszystkie te podwyższone 
standardy, o których wspomniałem. I to nie tylko te, 
które zostały zastosowane na ósemce, ale także te, 
które planujemy jeszcze wprowadzić. Rok 2008 to 
przeniesienie naszych doświadczeń na jednocyfrowe 
drogi krajowe. A w roku 2009 - na dwucyfrówki. Myślę 
że uda się nam znacznie ograniczyć ilość wypadków, 
zwłaszcza tych śmiertelnych, na naszych drogach.

Dziękujemy	za	rozmowę

Nie tylko fotoradary

Rozmawiamy z Robertem Radoniem, dyrektorem oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu.



Stoimy u progu sezonu jesienno – zimowego, najtrud-
niejszego dla użytkowników dróg, kiedy to krótkie 
dni i trudne warunki atmosferyczne: deszcze, mgły 
i śnieg narażają kierowców i pieszych na znaczne nie-
bezpieczeństwo. 
Jesienią i zimą bardzo istotne jest zapewnienie kierow-
com należytej widoczności drogi, po której się poru-

szają, bez tego nie ma mowy o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego. Każdy, kto prowadzi samochód wie, jak 
nieocenione jest prawidłowe oznakowanie poziome 
np. podczas mgły.
Powstaje zatem pytanie, czy Zarządcy Dróg są należy-
cie przygotowani do tego okresu. Czy spełnili swoje 
obowiązki: 
Skontrolowali czy oznakowanie poziome wymalowa-
ne jest w zakresie opisanym w przepisach?
Czy spełnia określone tam parametry, a tam gdzie te 

parametry są niezachowane lub oznakowania brakuje 
wydali polecenie jego odnowy?
Wszyscy wiemy, że obowiązek stosowania oznako-
wania w pełnym zakresie dotyczy dróg krajowych i 
wojewódzkich. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 2003 r. opublikowane w Dzienniku 
Ustaw nr 220 z 2003 roku pod pozycją 2181:
„SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA 
ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUN-
KI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1.2 Cel i zakres stosowania znaków
Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub 
w powiązaniu ze znakami pionowymi. Umożliwiają 
one przekazywanie kierującym pojazdami informacji 
o przyjętym sposobie prowadzenia ruchu, nawet tam, 
gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest 
niewystarczające lub niemożliwe.
Oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości:
- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segre-
gacyjnych i krawędziowych na odcinkach o szeroko-
ści jezdni  6m i większej,
- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii krawędzio-
wych na odcinkach o szerokości jezdni mniejszej niż 6m.
Na drogach krajowych i wojewódzkich o szerokoś-
ciach jezdni mniejszych niż 6 m organ zarządzający 
ruchem może:
- dopuścić stosowanie linii krawędziowych tylko w miej-
scach niebezpiecznych,
- zdecydować o wprowadzeniu oprócz linii krawę-
dziowych linii segregacyjnych (wydzielić pasy ruchu) 
na jezdni o szerokości od 5,8 m do 6,0 m.
Na drogach powiatowych i gminnych zaleca się 
stosować zasadę oznakowania poziomego jak dla 
dróg krajowych i wojewódzkich. Zakres oznakowa-
nia może być ograniczony przez organ zarządzają-
cy ruchem do miejsc niebezpiecznych. Do miejsc 
i odcinków niebezpiecznych zalicza się w szczególności:
- skrzyżowania,
- przejazdy kolejowe i tramwajowe,
- przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów,
- łuki poziome i pionowe o niedostatecznej widoczności,
- łuki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrzegają-
cymi o niebezpiecznych zakrętach, 

Obowiązki zarządcy



- tunele i dojazdy do tuneli,
- odcinki dróg o wzmożonym ruchu pieszym i rowe-
rowym bez wydzielonych ciągów dla tego ruchu,
- odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości.

1.3 Wymagania techniczne
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:
- dobrą widocznością w ciągu całej doby,
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w wa-
runkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametrów odblasko-
wości w całym okresie użytkowania,
- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości 
nawierzchni, na której są umieszczone”.

Warto w kontekście przywołanych przepisów rzucić 
okiem na to co się dzieje na drogach, które podlegają 
obowiązkowi oznakowania w pełnym zakresie, czyli 
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Na drogach krajowych bardzo często mamy do czy-
nienia z zaniedbaniami w stosowaniu oznakowania, 
mamy tu na myśli np. brak nieuchronnej, obiektyw-
nej kontroli, co często skutkuje subiektywną oceną 
oznakowania, podczas której Zarządca stwierdza, że 
oznakowanie widać w związku z tym nie trzeba go 
odnawiać. Co w takiej sytuacji z parametrem odbla-
skowości, tym który jest nie do przecenienia po zmroku? 
Źle sytuacja wygląda także w obszarach robót dro-
gowych. Właściwie nagminnie dochodzi do sytuacji, 
kiedy ruch odbywa się podczas gdy prowadzone są 
prace, a oznakowania poziomego, przekazującego 
informacje o sposobie poruszania się brak.
Zupełny dramat jest na drogach wojewódzkich, które 

powinny być oznakowane tak jak drogi krajowe. Tam 
po prostu oznakowania poziomego w przeważającej 
części nie ma.
Takie zagadnienia jak prawidłowość oznakowania na 
łukach poziomych i pionowych (długość linii ciągłych 
i przerywanych w kontekście odcinków widoczności) 
w ogóle się nie mieszczą w obszarze zainteresowania 
niektórych Zarządców dróg wojewódzkich. Dla takich 
zaniedbań nie ma wytłumaczenia. Problem trzeba na-
zwać po imieniu: jest to wystawianie użytkowników 
dróg na ryzyko utarty życia! Nie ma dla takich 
zaniedbań usprawiedliwienia.
Niestety brakuje powszechnej świadomości, że brak 
oznakowania poziomego, zgodnego z obowiązujący-
mi przepisami, może być przyczyną roszczeń odszko-
dowawczych ze strony użytkowników dróg i ubezpie-
czycieli za zdarzenia drogowe powstałe na zarządzanej 
przez poszczególnych zarządców sieci, a w skrajnych 
przypadkach może doprowadzić do postawienia pro-
kuratorskich zarzutów z art. 174 kodeksu karnego lub 

173 kodeksu karnego, tj. sprowadzenie bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym 
lub też sprowadzenie samej katastrofy. 
Mamy nadzieję, że w czasach, kiedy czynione są tak 
wielkie starania o zmniejszenie ofiar wypadków dro-
gowych, powszechnie zacznie być wykorzystywany 
jeden z najtańszych sposobów zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w trudnych warunkach 
pogodowych.

Adam	Iwanow
Stowarzyszenie	Linia	Życia



Ogólna Specyfikacja Techniczna dla oznakowania 
poziomego wydana w 2006 roku, będąca podstawą 
do sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Tech-
nicznych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych zaleca stosowanie 24 miesięcznego okre-
su gwarancji dla oznakowania poziomego grubo-
warstwowego.
Niejednokrotnie zapisy zawarte w SST obligują wy-
konawców do udzielenia 48, a nawet 60 miesięcz-
nej gwarancji na oznakowanie poziome wykonane 
masami termoplastycznymi i chemoutwardzalnymi, 
przy jednoczesnym 36 miesięcznym okresie gwa-
rancji na pozostałe roboty drogowe i mostowe. Tym 

samym dochodzi do paradoksalnych sytuacji, że na 
roboty nawierzchniowe wykonane w ramach tego 
samego kontraktu co oznakowanie poziome wyga-
sa gwarancja, a dla oznakowania zamawiającemu 
przysługuje jeszcze 12, czy też 24 miesięczny okres 
gwarancji.
Oznakowanie grubowarstwowe jest stosowane na 
polskich drogach na tyle długo, że zarówno wyko-
nawcy, jak i administracja drogowa mają już własne 
doświadczenia i spostrzeżenia, które mogą zaowoco-
wać opracowaniem takich warunków technicznych, 
aby dla oznakowania poziomego grubowarstwowe-
go można było określić realne okresy gwarancyjne. 
Na odcinkach miejskich dróg, w szczególności na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz na 
skrzyżowaniach dróg pozamiejskich zachowanie 
takich parametrów jak widzialność w dzień, wi-
dzialność w nocy czy szorstkość dla oznakowania 
wykonanego w technologii grubowarstwowej za-
równo masami chemoutwardzalnymi jak i termo-

plastycznymi w ciągu pięciu lat jego użytkowania 
jest nierealne.
Okresy gwarancyjne, zasady odbioru oznakowania 
poziomego oraz rodzaj aplikowanego materiału na-
leżałoby ustalać indywidualnie dla danego kontrak-
tu z uwzględnieniem miejsca aplikacji, warunków 
i natężenia ruchu, rodzaju nawierzchni i pory roku 
w jakiej wykonuje się oznakowanie, natomiast ogól-
ne zapisy zawarte w OST powinny jedynie wyzna-
czać kierunek działania. Niestety rzeczywistość wy-
gląda trochę inaczej, zapisy z OST są kopiowane do 
SST bez dostosowania ich do indywidualnej sytuacji 
jaką są poszczególne odcinki dróg i bez dostoso-
wania kryteriów oceny do wybranej technologii i 
stąd właśnie pojawiają się zapisy, z których wynika, 
że oznakowanie poziome ma być trwalsze od na-
wierzchni drogi, na której zostało wykonane.

Hanna	Klimas
PRD	Ostróda	–	Grupa	ZABERD

Czy oznakowanie ma być trwalsze od drogi …



Od wielu lat dużą popularnością wśród Zarządców 

Dróg, a w szczególności Dróg Krajowych cieszy się 

oznakowanie poziome „akustyczne”. Jako użytkowni-

cy dróg możemy zaobserwować różnorodność propo-

nowanych rozwiązań  jak również uzyskiwany różno-

rodny efekt akustyczny. Poza efektem akustycznym 

przy zastosowaniu niektórych typów linii profilowa-

nych powstaje efekt wibracji samochodu po najecha-

niu na linię. Jaki jest cel stosowania takich linii łatwo 

zgadnąć. Jaki efekt przynosi stosowanie takich linii 

– zdania są podzielone.

Funkcją główną oznakowania poziomego dróg jest 

dostarczanie kierowcy informacji o organizacji ruchu 

oraz optyczne prowadzenia kierowcy, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków ograniczonej widoczności 

w nocy. Ma to niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo 

i komfort podróżowania. Oznakowanie więc musi 

być dostatecznie białe, szorstkie i widoczne nocą. Wi-

doczność nocą zapewnia odpowiednie zastosowanie 

mikrokulek odblaskowych,  użytych do posypania 

materiału do znakowania lub zawarcie mikrokulek w 

składzie (masie) materiału grubowarstwowego. Nie-

stety efekt odblaskowości nocą zanika w warunkach 

deszczowych. Wynika to z faktu przykrycia mikroku-

lek odblaskowych filmem wodnym. 

W takich warunkach światło z reflektorów samocho-

dów odbija się od filmu wodnego zgodnie z kierun-

kiem jazdy. Możemy to zaobserwować, jadąc po dro-

dze podczas deszczu, w postaci odbijającego się od 

nawierzchni drogi światła z reflektorów samochodów  

jadących z naprzeciwka.

Od wielu lat rozwój technologii oznakowania pozio-

mego dróg ukierunkowany jest na podwyższanie bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez stosowanie 

znakowania widocznego na „mokrej” nawierzchni. 

Efekt widoczności na mokrej nawierzchni możemy 

uzyskać przez zastosowanie odpowiednio dużych mi-

krokulek odblaskowych oraz zastosowanie oznako-

wania profilowanego lub strukturalnego, po którym 

woda będzie spływać odsłaniając mikrokulki odbla-

Oznakowanie akustyczne – mity i fakty

skowe. Zastosowanie profilowanego lub strukturalne-

go oznakowania wiązało się z koniecznością rozwoju  

technologicznego sprzętu oraz materiałów do znako-

wania poziomego dróg. Jako pierwsze oznakowanie 

zapewniające widoczność na mokrej nawierzchni, 

wynikające z konstrukcji dostępnych w owym czasie 

maszyn do znakowania, zastosowano oznakowanie 

grubowarstwowe profilowane tzn. była to linia prze-

rywana o bardzo dużym zagęszczeniu linii i przerw 

(tzw. Baretka). Aby zachować ciągłość  takiej linii oraz 

Rysunek 1
Linia strukturalna Multidot wykonana z masy termo-
plastycznej Graviplast 200



Zauważono również, że wraz ze wzrostem ilości „ścia-

nek pionowych” profilu, liczonych na metr bieżący 

linii lub metr kwadratowy oznakowania, wzrasta war-

tość odblaskowości nocą na mokrej nawierzchni. Aby 

zwiększyć liczbę „ścianek pionowych” oznakowania 

poziomego opracowano wiele wzorów struktur, które 

zaczęły wypierać niedoskonałe, pod wieloma wzglę-

dami, oznakowanie profilowane. 

Rozwój oznakowania strukturalnego bezpośrednio 

zależy od rozwoju sprzętu do aplikacji. Obecnie mo-

żemy aplikować wiele typów linii strukturalnych w 

zależności od typu zastosowanego materiału oraz pro-

ducenta sprzętu do aplikacji. W przypadku mas ter-

moplastycznych są to struktury: Multidot, Dot’nLine 

oraz Drop online. W przypadku mas chemoutwar-

dzalnych są to struktury typu Spotflex lub najbardziej 

popularna struktura nieregularna tzw.„Aglomerat”. W 

wyniku najechania kołem samochodu na oznakowa-

nie strukturalne również słychać hałas, ale nie jest on 

w takim stopniu słyszalny jak przy najechaniu na li-

nię profilowaną. Linie posiadające regularny kształt 

struktury np.(kropki, łezki) wytwarzają większy hałas 

niż nieregularna struktura „aglomeratu”.  Natężenie 

efektu akustycznego i wibracyjnego zwiększa się wraz 

ze wzrostem rozstawu i wysokości wygarbień profilu 

lub struktury. Niestety wraz ze wzrostem efektu aku-

stycznego maleje widoczność na mokrej nawierzchni 

z racji zmniejszającej się powierzchni „pionowej” wy-

garbień na metrze bieżącym linii, które to są odpo-

wiedzialne za dostarczanie efektu odblaskowości na 

mokrej nawierzchni. Należy również mieć na uwadze 

fakt, że rozrzedzając wzór struktury zmniejszamy nie 

tylko odblaskowość, ale również widoczność w dzień 

oraz trwałość oznakowania. Dodatkowym efektem 

ubocznym przy zwiększaniu grubości oznakowania 

jest wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów jedno-

śladowych (motocykli), polegającego na gwałtownej 

utracie stabilności jazdy podczas najechania na tak 

grube oznakowanie. 

Oznakowanie profilowane i strukturalne o wyso-

kich wygarbieniach jest także szczególnie narażone 

na uszkodzenia podczas utrzymania zimowego.  W 

wyniku tego w najnowszym OST wydanym w 2006 

zwiększyć jej widoczność w dzień, można było wy-

konać profil w połączeniu z linią bazową ciągłą lub 

po przez pomalowanie linii profilowanej cienkowar-

stwowo. W ten sposób wykonana linia powodowała, 

że podczas deszczu woda spływała z profilowanych 

wygarbień i dzięki temu nie traciła odblaskowości. 

Wartość odblaskowości nocą na mokrej nawierzchni 

(RR i RW)nie była jednak zbyt wysoka, ale dodatkowo 

pojawił się efekt akustyczny i wibracyjny, po najecha-

niu kołami pojazdu samochodowego na tak wykona-

ną linię. Efekt akustyczny spowodował, że kierow-

cy najeżdżając na taką linię otrzymywali dodatkową 

informację dźwiękową o przekroczeniu pasa ruchu. 

Rysunek 2.
Linia strukturalna Dot’n Line wykonana z masy 
termoplastycznej Graviplast 200



roku przez GDDKiA ograniczono grubość oznako-

wania grubowarstwowego do 5 mm.  W Niemczech 

w 2006 rozpoczęto badania oznakowania na odcinku 

doświadczalnym położonym w ciągu drogi B4 w gó-

rach Harz pod kątem wpływu utrzymania zimowego 

na oznakowanie poziome, ze szczególnym naciskiem 

na badanie oznakowania strukturalnego. Uczestnicy 

testów pod nadzorem Bast i DSGS będą mogli, przez 

najbliższe 5 lat badać trwałość, widoczność w dzień 

i w nocy, odblaskowość na  wilgotnej nawierzchni 

oraz szorstkość oznakowania. Bezpieczniej nie ozna-

cza głośniej. Stosowanie zbyt głośnego oznakowania 

akustycznego wiąże się również z pewnymi uciążli-

wościami dla otoczenia drogi, związanymi z hałasem 

powstającym przy najechaniu na takie oznakowanie, 

szczególnie przez wieloosiowe pojazdy ciężarowe.  

Pożądany przez kierowców efekt akustyczny lub wi-

bracyjny jest zmorą mieszkańców w najbliższej okolicy 

drogi. Jednocześnie walcząc z hałasem wprowadzamy 

rozwiązanie, które go generuje lub wydatnie zwiększa.  

Istotnym jest więc , aby stosować takie oznakowanie 

wyłącznie w terenie niezabudowanym, lub na dro-

gach wyposażonych w ekrany akustyczne. Najnow-

sze rozwiązania technologiczne stosowane w niektó-

rych samochodach (np. Citroen) informują kierowcę 

o przekroczeniu linii oznakowania  przez wibrację fo-

tela, co jest rozwiązaniem skuteczniejszym oraz obni-

żającym hałas zewnętrzny generowany przez stosowa-

nie oznakowania akustycznego i działa bez względu 

na typ oznakowania poziomego. Inteligentne systemy 

komunikacji pojazdu z drogą i otoczeniem, w tym 

z oznakowaniem poziomym, stają się coraz popular-

niejsze i dostępniejsze oraz stanowią przyszłość roz-

woju technologii BRD. Nie można nie doceniać funkcji 

akustycznej oznakowania poziomego stosowanego na 

odcinkach dróg o długich, nużących odcinkach pro-

stych gdzie oznakowanie głośne i „wibrujące” może 

obudzić zasypiającego kierowcę. Na niebezpiecznych 

odcinkach dróg ważne jest aby efekt akustyczny i wi-

bracje były odczuwalne zarówno po najechaniu na linię 

krawędziową jak i linię segregacyjną, a w szczególności 

linię ciągłą oddzielającą przeciwległe kierunki ruchu. 

Widoczność ponad wszystko.

Stosując oznakowanie poziome akustyczne często 

funkcja akustyczna stawiana jest na pierwszym miej-

scu. Niestety jest to w wielu przypadkach błędne 

założenie, ponieważ oznakowanie poziome ma być 

przede wszystkim i ponad wszystko widoczne, najle-

piej w najtrudniejszych warunkach widoczności. Przy 

stosowaniu oznakowania akustycznego należy zatem 

pamiętać aby nie odbywało się to kosztem widoczno-

ści oraz trwałości oznakowania. Najnowsze normy eu-

ropejskie, które opracowywane są przez WG2/TC226 

przy CEN nie traktują parametru akustyki jako bar-

dzo istotnego dla oznakowania poziomego. Rozwój 

technologii oznakowania poziomego skupia się prze-

de wszystkim na widoczności oznakowania podczas 

deszczu, jako najważniejszej funkcji wpływającej na 

bezpieczeństwo ruchu. Stosowanie oznakowania aku-

stycznego ma sens tylko wtedy, kiedy wiemy w jakim 

celu i gdzie można je zastosować. 

mgr	inż.	Grzegorz	Bagiński

SafeRoad	Polska	Sp.	z		o.o.

Rysunek 3.
Linia profilowana wykonana z masy termoplastycz-
nej Graviplast 200



Zjazdy indywidualne
Ujednolicenie oznakowania poziomego

Chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami do-
tyczącymi zjazdów indywidualnych występujących 
powszechnie na drogach. Są one niestety różnie 
oznakowywane i przez to różnie interpretowane 
przez kierowców.
Przejeżdżając drogami przez obszar zabudowany 
i niezabudowany  można zauważyć wielość zjaz-
dów na posesje, place, skrzyżowania czy pola. Moją 
szczególną uwagę zwróciły zjazdy indywidualne na 
obszarach zabudowanych. Otóż ich oznaczenia są 
bardzo różne (zdjęcie nr 1).
Jak wiadomo będąc w bezpośredniej bliskości 

skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych, musimy 
zachować szczególną ostrożność, zwolnić do prze-
pisowej prędkości. Nasza koncentracja winna się 
wówczas zwiększać po to, by uniknąć ewentualnej 
kolizji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa maluje 
się więc w osi jezdni linię podwójną ciągłą P4 lub 
jednostronnie przekraczalną P3a,  które są przery-
wane linią P1e zezwalającą na wjazd do posesji. 
Jednakże szerokość tychże zjazdów często w ogó-
le nie jest znormalizowana lecz dowolna, i waha 
się od 3 mb do nawet kilkudziesięciu metrów. Gdy 

jeszcze w bliskiej odległości znajduje się kilka zjaz-
dów - wrażenie chaosu potęguje się (zdjęcie nr 2). 
Dochodzi wtedy do dużego zagrożenia na drodze 
wynikającego z błędnej interpretacji skumulowa-
nych linii przerywanych P1e przez kierowców. Od-
czytują oni bowiem takie dłuższe ciągi tychże linii 
jako linie przerywane uprawniające ich do wyprze-
dzania. Jest to niezgodne z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa, ponieważ przepisy te jasno okre-
ślają warunki zastosowania tych linii: „Znak P1e li-
nia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka 
stosuje się do oddzielenia  przeciwnych kierunków 
ruchu w ciągu linii P4 lub P3a na skrzyżowaniach 
lub włączeniach do jezdni oraz do umożliwienia 

Zdjęcie nr  1

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 2



przejazdów poprzecznych na zjazdach w ciągu linii P2b 
wydzielającej pas ruchu dla autobusów i rowerów.”

Spotkałem się też ze skrajnymi sytuacjami, w któ-
rych przez całą długość drogi w danej miejscowo-
ści były wymalowane linie P1e (zdjęcie nr 3). Inny 
przykład to sytuacja, gdzie została wymalowana 
tylko podwójna linia ciągła P4 nie uwzględniająca 
zjazdów do posesji. Więc każdy wjeżdżający jest 
zmuszony łamać przepisy (zdjęcie nr 4). Bezmyślne 
nanoszenie linii przerywanych i ich nagromadze-
nie, nawet w sytuacjach gdy bramy na posesje mają 
jednakową szerokość, przyczynia się do nieczytel-
ności oznakowania. Warto też zauważyć, że przy 

zastosowaniu większej ilości linii P1e, ważność linii 
P4, P3a spada (zdjęcie nr 5).
Dlatego tak ważne jest, aby stosować jednolity wzo-
rzec oznaczania zjazdów indywidualnych. Problem 
ten był szeroko omawiany na szkoleniach w GD-
DKiA w Józefowie, które odbyły się w październi-
ku 2007r. i w styczniu 2008r. Pokłosiem podjętej 
dyskusji było przyjęcie „ustalenia nr 6” dotyczącego 
ujednolicenia sposobów oznakowania przy zjaz-
dach indywidualnych. Ustalenie to zostało ujęte 

w materiałach szkoleniowych: „Szkolenie GDDKiA 
w zakresie linii segregacyjnych oznakowania po-
ziomego”. Uściśla ono stosowanie wybranych ele-

mentów oznakowania pozio-
mego tj. właśnie zjazdów - na 
drogach krajowych. 
Brzmi ono:
„Dla oznaczenia zjazdów in-
dywidualnych (np. posesje, 
pola) na obszarach zabudo-
wanych i niezabudowanych 
stosuje się przerwę w linii 
segregacyjnej i krawędziowej 
o długości 3m z jedną kres-
ką krótką w środku przerwy. 
Dotyczy to:
a) przerwy w linii ciągłej se-
gregacyjnej P3a, P4 oznacza-
nej odpowiednio linią P1e, P3b;
b) przerwy w linii krawędzio-

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5



zjazdów indywidualnych w miejscowościach jest bar-
dziej przejrzyste i co najważniejsze ujednolicone. 
Optymistyczny jest dla mnie również fakt, iż w/w prob-
lem został dostrzeżony, zarówno przez autorów 
przepisów jak i projektantów, a nowe ustalenia po-
woli lecz sukcesywnie wdrażane są w życie (zdjęcie nr 6,7,8). 
Mam nadzieję, że te działania uporządkują oraz 
zwiększą czytelność oznakowania, a przede wszyst-
kim przyczynią się do większego bezpieczeństwa 
na polskich drogach.

Mariusz	Bojanowicz

„ZABERD”	S.A.	

wej P7b, P7d  oznaczanej odpo-
wiednio linią P7a, P7c, P3b;
c) przerwy w powierzchni wy-
łączonej z ruchu P21 oznaczanej 
odpowiednio linią P1e, P3b.
Jeżeli z warunków bezpieczeń-
stwa ruchu wynika, że zjazd po-
winien obsługiwać wyłącznie re-
lacje prawoskrętne, oznaczenie 
zjazdu umieszcza się tylko na 
linii krawędziowej, pozostawia-
jąc linię segregacyjną nieprze-
kraczalną”.
W dużym zakresie powyższe 
wytyczne zostały już w ostatnim 
czasie wdrożone, jednakże tylko 
na drogach krajowych. Stwier-
dzam, iż obecnie oznakowanie  

Zdjęcie nr 8Zdjęcie nr 7
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Prace nad modyfikacją „Czerwonej Księgi”

W styczniu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zwróciła się do Stowarzyszenia 
Linia Życia z prośbą o przekazanie uwag, okre-
ślenie potrzebnych zmian oraz wypracowanie 
uzupełniających zapisów do „Czerwonej Księgi”, 
tzn. „Szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków drogowych poziomych i warunków ich 
umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.2181). 
Stowarzyszenie Linia Życia skupiające zarówno 
producentów materiałów, jak i wykonawców 
oznakowania poziomego podjęło się próby wy-

rażenia opinii środowiska drogowego i zmody-
fikowania obowiązującego rozporządzenia. Dla 
sprawnej organizacji prac zostało wyłonionych 
siedem kilkuosobowych grup roboczych, które 
zajęły się opracowaniem zmian do poszczegól-
nych rozdziałów instrukcji oznakowania pozio-
mego. W okresie od lutego do lipca 2008 roku 
odbyło się pięć spotkań członków Linii Życia 
mających na celu zatwierdzenie propozycji wy-
pracowanych przez poszczególne grupy robocze, 
tak aby w efekcie uzyskać materiał, który będzie 
stanowiskiem całego Stowarzyszenia Linia Życia. 
Spotkania robocze niejednokrotnie przekształca-
ły się w burzliwe dyskusje, w myśl zasady, że 



im dalej w las tym więcej drzew, w tym przy-

padku im więcej zapisów tym więcej interpretacji 

i wątpliwości w kwestii ich poprawnego brzmie-

nia. Dodatkowo biorąc pod uwagę coraz większą 

ilość dostępnych technologii oznakowania, do 

tego wiele sposobów aplikacji konieczne jest nie-

ustanne modyfikowanie przepisów oraz określa-

nie parametrów pozwalających na weryfikację

poprawności wykonania oznakowania poziomego.

W ramach pracy zespołów zrewidowano obo-

wiązujące zapisy, zdefiniowano pojęcia związa-

ne z oznakowaniem poziomym dróg, określono 

zakres stosowania i wymagania techniczne dla 

oznakowania, zrewidowano rodzaje stosowanych 

znaków, ich wzajemne występowanie oraz przy-

kłady oznakowania niektórych elementów dróg, 

uszczegółowiono także zapisy dotyczące znako-

wania punktowymi elementami odblaskowymi oraz 

oznakowania miejsc prowadzenia robót drogowych.

Materiał wypracowany przez Stowarzyszenie 

zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruk-

tury, GDDKiA oraz do zarządców dróg w celu 

skonsultowania opracowanych zmian i koniecz-

nych zdaniem Stowarzyszenia uzupełnień z in-

nymi zainteresowanymi stronami, co docelowo 

powinno doprowadzić do wypracowania obiek-

tywnego stanowiska i uzyskania „Czerwonej Księ-

gi” w kształcie przydatnym do codziennej pracy, 

umożliwiającym osobom zajmującym się tematy-

ką oznakowania na bieżąco rozstrzygać proble-

my pojawiające się na wszystkich etapach prac 

związanych z procesem oznakowania poziomego 

dróg.

Hanna	Klimas

„PRD	Ostróda”	Sp.	z	o.o.	–	Grupa	ZABERD
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