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Szanowni Państwo, 
oddajemy do Państwa rąk kolejny, dwunasty już numer naszego biuletynu 
informacyjnego.

Biorąc pod uwagę porę roku, kiedy po okresie intensywnego utrzymania 
zimowego, należy odnowić wyeksploatowane oznakowanie poziome, 
a niezależnie od tego, dokonywać planowych odnów, niepokojąco brzmią 
sygnały o ograniczeniu zakresu tych prac. Wszak argument, że zwiększone 
środki, które pochłonęło utrzymanie zimowe zmniejszają możliwości 
dokonywania odnów jest z gruntu fałszywy, ponieważ intensywne utrzymanie 
zimowe dokonuje degradacji oznakowania poziomego, które teraz należy 
przywrócić do właściwego stanu. Tym bardziej jest to istotne, że istnieje prawna 
konieczność oznakowania dróg krajowych i wojewódzkich w pełnym zakresie, 
zgodnie z parametrami określonymi w odpowiednich przepisach. 

A jak na takie argumenty reagują społeczności lokalne i jakie są ich ocze-
kiwania względem zarządcy drogi, opowiada nam pan senator Janusz Sepioł, 
dzieląc się doświadczeniami z czasów, kiedy był marszałkiem województwa 
małopolskiego.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem, omawiającym zależność 
pomiędzy stanem nawierzchni a zachowaniem parametrów przez oznakowanie 
poziome. Co z tego powinno wynikać? Odpowiedź znajdziecie Państwo 
w materiale przygotowanym przez Panią Hannę Klimas pt. Oznakowanie 
poziome  a  stan znakowanej  powierzchni.

Zasady prawidłowego stosowania tymczasowego oznakowania poziomego 
przybliża nam Pan Marek Wierzchowski, Krajowy Konsultant ds. Inżynierii 
Ruchu w Sekretariacie Krajowej Rady BRD.

Czekają nas zmiany związane z wdrożeniem unijnej dyrektywy nr 96/2008 
dotyczącej brd i obowiązkach ciążących z tego tytułu na zarządcach dróg. Na 
wprowadzenie wytycznych mamy czas do końca 2010 roku, jednak już teraz 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje konkretne 
działania,  o  których  mówi  Pan  Naczelnik  Jacek  Gacparski.

O tym jak policja podchodzi do zagadnień związanych z oznakowaniem 
poziomym, opowiada Pan podinspektor Jacek Wójcik, naczelnik sekcji ruchu 
drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na koniec, kolejny już artykuł Pana Mariusza Bojanowicza, który szczegó-
łowo omawia zastosowanie i znaczenie linii ostrzegawczej P-6.

Zachęcam Państwa do lektury, z nadzieją, że dane nam będzie poruszać się 
po bezpiecznych, dobrze oznakowanych drogach.

 Paweł Zawadzki
Prezes

Stowarzyszenia Linia Życia



Rozmowa z Senatorem RP 
Panem Januszem Sepiołem

na temat
oznakowania poziomego polskich dróg

Jaką rolę Pana zdaniem, spełnia oznakowanie poziome w zapewnieniu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesieniu komfortu jazdy w trudnych 
warunkach i tym samym zmniejszeniu zmęczenia, które odczuwają kierowcy 
podczas jazdy?

To jedno z kluczowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza 
wszystkimi technicznymi zaletami, które są bezsporne, to dobrze utrzymane 
oznakowanie poziome daje poczucie zaufania: oznacza, że droga ma gospo-
darza, że ktoś naprawdę o nią się troszczy, zaś bezpieczeństwo kierowcy jest 
w centrum uwagi gospodarza drogi. Daje to poczucie psychologicznego 
komfortu. 

Kiedy zostałem marszałkiem województwa małopolskiego, zastaliśmy 
właściwie wszystkie drogi bez oznakowania poziomego. To była zasada, że 
w Małopolsce wszystkie drogi wojewódzkie przed reformą regionalną w 1998 
roku nie posiadały takiego oznakowania. Z początku były opory, żeby przeznaczać 
środki na oznakowanie poziome, no bo tak: są dziury, są niezbędne inwestycje, a tu 
trzeba wydać pieniądze na malowanie dróg. Muszę powiedzieć, że nie udało się 
w ciągu pierwszego, ani nawet drugiego roku zapewnić oznakowania poziomego 
na wszystkich drogach wojewódzkich. Jednak kilka ostatnich lat przyniosło zasad-
niczą zmianę mentalną. W tej chwili - a mamy 10 rok samorządu regionalnego - to 
jak gdzieś to oznakowanie jest w złym stanie, jest awantura. Czyli nie tylko udało się 
wprowadzić oznakowanie poziome na wszystkie drogi województwa, ale jeśli jest 
słabe to lokalni działacze, samorządowcy czy inne organizacje mają nam za złe, że 
jest ono zaniedbane: bądź za późno odnowione, bądź po wymianie nawierzchni 
czeka się na nie zbyt długo. 

Wydaje się, że jest wielki postęp, jeśli chodzi o akceptację i docenienie tego 
oznakowania.

Czyli ludzie zauważyli, że to poprawia ich bezpieczeństwo i komfort jazdy?

Absolutnie!

Ale poparte to było konkretnymi działaniami Pana administracji. 

Janusz Sepioł
polski polityk, architekt, historyk sztuki, 
były marszałek województwa 
małopolskiego, od 2007 senator 
VII kadencji
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To była decyzja, można powiedzieć polityczna: musimy 
to zrobić! Trudności polegały na tym, że duża część dróg 
wojewódzkich nie posiadała wymaganej szerokości 
i wtedy przepisy nie pozwalały na wykonywanie linii 
segregacyjnej, malowane były tylko linie krawędziowe. 
Jednak zła jakość dróg nie pozwalała na malowanie tych 
linii, po prostu nie było po czym malować! Tak więc 
problem był przede wszystkim w jakości dróg. Teraz 
nieomal wszystkie remontowane drogi są poszerzane, 
co umożliwia malowanie zarówno linii segregacyjnej 
jak i krawędziowej.

W 2004 roku robiliśmy dużą akcję: dokonaliśmy 
dodatkowego oznakowania znacznej ilości zakrętów, 
chodziło głównie o „czerwonych sierżantów”, ale i o do-
datkowe oznakowanie poziome tzn. oprócz oznakowa-
nia po osi wprowadziliśmy dodatkowe oznakowanie 
krawędziowe, które zostało bardzo dobrze przyjęte.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki 
Narodowej i Praw Człowieka, które było poświęcone brd 
wypowiadał się Pan Senator za rozszerzeniem obowiązku 
oznakowania poziomego na drogi powiatowe i gminne, ze 
względu na zwiększający się tam ruch. Jak Państwo 
podchodziliście, kiedy był Pan Marszałkiem województwa 
małopolskiego, do oznakowania dróg w rejonach górskich, 
szczególnie krętych i niebezpiecznych? Czy mieliście jakiś 
wpływ na to oznakowanie na drogach górskich niższego 
szczebla?

Jeśli idzie o tereny górskie, to my stopniowo za-
pełnialiśmy nasze drogi oznakowaniem poziomym.
I w pierwszej kolejności na warsztat szły te najbardziej 
niebezpieczne: wypadkowe i trudne do utrzymania, 
właśnie drogi górskie. Natomiast ja jestem wielkim 
zwolennikiem tego, aby wszystkie drogi miały ozna-
kowanie poziome. Jestem przekonany, że teraz po 
drogach wojewódzkich, na których problem jest już 
w znacznym stopniu rozwiązany, przyszedł czas na 
drogi powiatowe. Powiaty jako gospodarze dróg są 
w najgorszej sytuacji, tam jest największy dysparytet 
między ilością dróg do utrzymania, a realnie dostęp-
nymi środkami. Dość trudno stawiać wymagania ko-
muś, kto jest w tak ciężkiej sytuacji. Województwa mają 
sporo środków unijnych i do 2015 roku mogą „dopieś-
cić” drogi wojewódzkie, natomiast następne w kolejności

są drogi powiatowe i one muszą mieć oznakowanie 
poziome, przynajmniej na wybranych odcinkach. 
Postawiłbym taką tezę: jeśli remonty dróg powiatowych 
są dofinansowywane ze środków unijnych to muszą 
mieć w standardzie oznakowanie poziome, jako 
dodatkowy  warunek  udzielenia  pomocy.

Czy podczas sprawowania przez Pana urzędu Marszałka, 
miał Pan jakikolwiek wpływ na kwestie związane ze zna-
kowaniem poziomym dróg powiatowych i gminnych?

Wpływ ten był tak minimalny, że można powiedzieć 
żaden. Dofinansowywaliśmy bardzo mało dróg po-
wiatowych. Dopiero teraz pojawiają się możliwości 
i należy z nich korzystać.

Niedawno dotarły do nas informacje, że w związku 
ze stosunkowo trudną zimą zwiększone były wydatki na 
utrzymanie zimowe dróg, co będzie skutkowało ograni-
czeniem środków przeznaczonych na odnowę oznako-
wania poziomego. Jest tu paradoks, bo przy bardziej inten-
sywnym utrzymaniu zimowym, zużycie oznakowania 
poziomego jest znacznie większe. Wobec tego te ograni-
czenia mogą tylko pogorszyć bezpieczeństwo ruchu na 
naszych drogach.

Mylne postawienie sprawy. To nie jest tak, że większym 
zagrożeniem brd są dziury niż brak oznakowania 
poziomego. Nie znam wprawdzie żadnych badań, które 
wskazywałyby, co jest ważniejsze. Mogę tu jedynie 
mówić o swojej intuicji: wolę mieć dziurawą, ale dobrze 
oznakowaną drogę, niż gładką nawierzchnię bez 
oznakowania. Tym bardziej, że na gładkiej drodze 
łatwiej „wciska się pedał”, zaś w warunkach trudnych, 
szczególnie w nocy czy podczas mgły to właśnie 
oznakowanie poziome jest znacznie ważniejsze dla 
bezpieczeństwa niż jakość nawierzchni. Ja inaczej 
wyważałbym te priorytety.

Obowiązujące przepisy - Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z 3 lipca 2003 r. - nakładają na zarządców dróg 
krajowych i wojewódzkich obowiązek stosowania 
oznakowania poziomego w pełnym zakresie. Tymczasem 
zarządcy dróg wojewódzkich, często tego oznakowania nie 
wykonują, tłumacząc się ograniczonymi środkami. Czy 
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i wojewódzkie. Czasami dobrze byłoby pojechać droga-
mi powiatowymi, ale nie nocą czy podczas mgły!

Oznakowanie poziome ma jeszcze jedną ważną ce-
chę, ma dobrą „ekonomikę”. Ciężko wskazać miejsce 
gdzie tego oznakowania jest za dużo, z czym często 
spotykamy się w oznakowaniu pionowym. Jeśli znaków 
jest za dużo nie zwracamy na nie uwagi, zaś linii na 
drodze jest po prostu tyle ile trzeba.

W Polsce oznakowanie poziome często jest traktowane jako 
drugorzędne, uzupełniające w stosunku do oznakowania 
pionowego, chociaż przywołane wcześniej przepisy mówią 
coś wręcz przeciwnego: „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”. Jak Pan sądzi, jaka jest 
przyczyna takiego błędnego postrzegania?

Myślę, że gdzieś w tyle głowy tkwi argument: w zimie nie 
będzie widać tego oznakowania. Oczywiście argument 
jest kompletnie irracjonalny, bo w przytłaczającej ilości 
dni, drogi w Polsce są czarne i oznakowanie jest oczy-
wiście widoczne. 

Mogę powiedzieć o innych doświadczeniach, doty-
czących oznakowania poziomego w dużych miastach  
na przykładzie Krakowa. Oznakowanie poziome wspa-
niale kanalizuje ruch w mieście, może nie funkcjonować 
sygnalizacja świetlna, ale jak jest oznakowanie poziome 
to kierowcy wiedzą jak mają się poruszać. Fatalnie jeździ 
się np. po Paryżu, gdzie nie ma wymalowanych linii na 
drodze; idąc dalej, w Indiach brak jest wszelkich 
przyjętych u nas podstawowych form, jak światła stopu 
czy kierunkowskaz, co powoduje totalny chaos na 
ulicach. Po powrocie na nasze ulice i po takiej konfron-
tacji możemy mówić o wartości naszej cywilizacji, która 
daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa i komfortu 
na drodze. Chciałbym, aby nasze powiaty i gminy mogły 
jak najszybciej doświadczyć takiego „awansu cywi-
lizacyjnego”.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i ciekawą rozmowę.

Adam Iwanow

Pańskim zdaniem, w państwie prawa, jakim jest Rzecz-
pospolita  jest  to  uprawniony  argument?

Uważam, że to nie jest żaden argument, to raczej prob-
lem odpowiedzialności w przygotowywaniu programu 
inwestycji. Wiadomo, że każdy polityk woli przecinać 
wstęgę na nowo otwartym przedsięwzięciu, ale rozsą-
dek nakazuje dobrze dbać o to co już się ma. Dobry 
gospodarz inwestuje tyle, żeby nie zabrakło mu na dobre 
utrzymanie tego co posiada. Argument o braku środ-
ków odrzucam, tym bardziej, że środki przeznaczane na 
oznakowanie poziome nie są duże w porównaniu 
ze środkami przeznaczanymi na inwestycje. W ubieg-
łym roku, po trzecim kwartale, samorządy dysponowały 
w swych budżetach nadwyżką na poziomie 2 miliardów 
złotych, tak więc nie można mówić o braku środków.

Coraz większa cześć ruchu odbywa się na drogach 
administrowanych przez samorządy, a jednocześnie drogi 
powiatowe i gminne nie podlegają obowiązkowi stosowania 
oznakowania poziomego. Jak to się ma, Pańskim zdaniem, 
do wdrażanych w Polsce programów mających dopro-
wadzić do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
podczas gdy mamy do czynienia ze wzrostem ilości 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w kolejnych 
latach: 

Pozostawianie dużej ilości dróg nieoznakowanych kłóci się, 
w pewnym sensie z tymi programami, wydawane są znacz-
ne środki w jednych obszarach, a zaniedbuje się tanie sposo-
by poprawy brd w innych.

Tezie, o której Pan mówi nie sposób zaprzeczyć. Jeśli 
oznakowanie poziome jest słabo utrzymane spada 
zaufanie do niego jako do przewodnika w jeździe. Jeśli 
wszędzie to oznakowanie byłoby kompletne to bardziej 
słuchalibyśmy jego rekomendacji, mielibyśmy - jako 
kierowcy - do niego większe zaufanie. Właśnie na 
drogach powiatowych i gminnych brakuje mi tego 
oznakowania i często rezygnuję z jazdy nimi, mimo że 
staram się omijać najbardziej zatłoczone drogi krajowe 

Rok Wypadki Zabici Ranni
2006
2007
2008

46876
49536
49055

5243
5583
5438

59123
63224
62097
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Niewątpliwie oznakowanie poziome jest istotnym 
elementem inżynierii ruchu, ważnym dla wszystkich 
użytkowników dróg, mającym ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiadomo, że 
spełnia swoją funkcję w momencie kiedy zachowuje 
odpowiednie parametry przez cały okres eksploatacji. 
Można wymienić kilka warunków niezbędnych do 
uzyskania oznakowania o pożądanej jakości, takich jak 
zastosowanie dobrych materiałów i sprzętu, wykonanie

aplikacji zgodnie z zaleceniami producentów ma-
teriałów i przygotowanie podłoża do wykonania zna-
kowania. To są warunki, które musi spełnić wykonawca, 
aby dostarczyć inwestorowi produkt dobrej jakości. 
Jednak uzyskanie efektu końcowego satysfakcjo-
nującego zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy 
jest uzależnione od jeszcze jednego elementu jakim jest 
stan znakowanej nawierzchni.

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 
D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” określającą wy-
magania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
poziomego dróg, jednym z warunków poprawnego 
wykonania oznakowania jest jednorodność znako-
wanej nawierzchni. Powierzchnię uznaje się za jed-
norodną jeśli nierówności i/lub miejsca napraw

cząstkowych nawierzchni, nie wyróżniają się od starej 
nawierzchni i stanowią nie więcej niż 15% powierzchni 
znakowanej. 

Niestety stan nawierzchni wielu dróg, niezależnie od 
ich kategorii, pozostawia wiele do życzenia, powszech-
nie występujące odkształcenia i uszkodzenia nawierz-
chni już na etapie aplikacji w sposób istotny wpływają 
na jakość wykonanego oznakowania. Występujące 
koleiny, napływy i sfalowania powodują, że wykonanie 
oznakowania na takiej nawierzchni jest trudne i nawet 
przy zachowaniu najwyższych rygorów techno-
logicznych i użyciu wysokiej klasy sprzętu zapewnia-
jącego wykonanie linii o odpowiednich szerokościach
i długościach efekt wizualny jest niezadowalający
i budzi zastrzeżenia inspektorów nadzoru.

Stan nawierzchni znakowanej drogi w sposób 
istotny wpływa również na jakość oznakowania 
w trakcie jego użytkowania i stąd zły stan nawierzchni 
jest jednym z przypadków, przy których należałoby 
rozważać ograniczenie okresów gwarancyjnych.

Dla oznakowania cienkowarstwowego, w szcze-
gólności na nawierzchniach bitumicznych niejedno-
rodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się,
z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny 
dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla 
pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 
natomiast na nawierzchniach drogowych o silnie 
zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, 
na nawierzchniach smołowych oraz nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie - gwarancji nie powinno się 
udzielać.

Stan znakowanej nawierzchni nie bez znaczenia 
pozostaje również dla oznakowania poziomego w tech-
nologii grubo warstwowej, ponieważ w przypadku spę-
kanej i kruszącej się nawierzchni wykonywanie oznako-
wania grubowarstwowego jest nieekonomiczne dla 
inwestora.

Biorąc pod uwagę wpływ podłoża na jakość 
wykonywanego oznakowania poziomego, można 
powiedzieć, że uzyskanie trwałego oznakowania
o dobrych parametrach jest uzależnione od dobrego 
stanu nawierzchni.

Hanna Klimas
„PRD Ostróda” Sp. z o.o.

Grupa ZABERD

Oznakowanie poziome 
a stan znakowanej nawierzchni
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Czasowe zmiany organizacji ruchu, wynikające m.in. 
z prowadzenia robót w pasie drogowym wykracza-
jących swym zakresem poza roboty związane bezpośre-
dnio z przebudową, modernizacją bądź utrzymaniem 
drogi, wymagają nie tylko właściwego oznakowania 
pionowego, ale również poziomego. Prace tego typu 
prowadzone są z reguły przez jednostki specjalistyczne, 
nie obejmujące swym profilem oznakowania dróg. 
Jednak każda zmiana organizacji ruchu może być wpro-
wadzona na podstawie zatwierdzonego do realizacji 
projektu organizacji ruchu, opracowanego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 
1729 z dnia 14 października 2003 r.). Oznakowanie

realizowane w terenie nie powinno odbiegać od tego, 
które zostało zaprojektowane i zatwierdzone do reali-
zacji. W praktyce jednak nie zawsze te działania są 
spójne, zwłaszcza w przypadku, gdy czasowe zmiany 
organizacji ruchu są krótkotrwałe. 

Prawidłowe oznakowanie w terenie miejsca prowa-
dzenia robót w pasie drogowym jest jednak zawsze 
pochodną właściwie opracowanego i zatwierdzonego 
projektu organizacji. Należy przy tym mieć świado-
mość tego, że w przypadku zatwierdzenia zmian, które 
nie obejmują prawidłowego i kompleksowego oznako-
wania (w tym poziomego) odpowiedzialność prawna 
za wszelkie skutki potencjalnych zdarzeń spoczywa 
po części na organie zarządzającym ruchem (poza 
fizycznym sprawcą zdarzenia), który taką organizację 
zatwierdził, a nie na projektancie. Dotyczy to oczy-

Oznakowanie poziome
przy czasowych zmianach organizacji ruchu

mgr inż. Marek Wierzchowski
Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu w Sekretariacie Krajowej Rady BRD

Biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu drogowym z listy Sądu Okręgowego w Lublinie
Członek założyciel Stowarzyszenia „Klub Inżynierii Ruchu”

Audytor BRD

niedopuszczalne tylko oznakowanie żółte
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wiście przypadków, gdy organizacja ruchu w terenie nie 
odbiega zakresem od przewidzianej w zatwierdzonym 
projekcie. 

Powyższy wstęp ma za zadanie uświadomienie wagi 
kompletnego oznakowania pasa drogowego w przy-
padku wprowadzania czasowych zmian organizacji 
ruchu. Autor każdego projektu czasowej organizacji 
ruchu, podobnie jak organ zatwierdzający projekt do 
realizacji, powinni mieć pełną świadomość w zakresie 
potencjalnych skutków prawnych pominięcia w takich 
projektach oznakowania poziomego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 
z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sposób jednoznaczny okreś-
la warunki techniczne umieszczania znaków drogowych 
poziomych i wymagania techniczne. Dotyczą one 
obligatoryjnie dróg krajowych i wojewódzkich. Dla dróg 
powiatowych i gminnych jest ono jedynie zalecane. 
Rozporządzenie nie przewiduje żadnych odstępstw 
odnośnie tych reguł, w tym dla oznakowania poziomego 
tymczasowego. W odniesieniu do oznakowania 
poziomego czasowego rozporządzenie określa również

w sposób jednoznaczny zasady stosowania znaków 
wystąpienia zdarzeń drogowych. Związane jest to przede 
wszystkim z różnymi parametrami technicznymi 
oznakowania barwy białej i żółtej. Oznakowanie barwy 
białej ma wyższe parametry techniczne jak oznakowanie 
barwy żółtej, które wykonywane jest przy użyciu 
materiałów łatwych do usunięcia np. taśm odblasko-
wych. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w przy-
padkach, gdy w wyniku dalszych robót nawierzchnio-
wych zostanie ono całkowicie przykryte, np. gdy przy-
wrócenie stanu pierwotnego związane będzie z poło-
żeniem nowej warstwy ścieralnej nawierzchni. W innych 
przypadkach pozostaje zastosowanie taśm samoprzy-
lepnych, które mogą być „wspomagane” punktowymi 
elementami odblaskowymi barwy żółtej. Punktowe 
elementy odblaskowe nie mogą zatem występować sa-
modzielnie, jako oznakowanie poziome tymczasowe.

Odrębny problem dotyczy realizacji prawidłowo 
opracowanych (m.in. powyższych zasad) i zatwierdzo-
nych projektów czasowej organizacji ruchu w terenie. Tu 
również wszelkie „uproszczenia” w stosunku do 
dokumentacji mogą powodować określone skutki 
prawne, z tą różnicą, że odpowiedzialność ciąży już nie na 
zarządzającym ruchem, a na osobie wskazanej w decyzji 
na zajęcie pasa drogowego wydanej przez zarząd drogi.

prawidłowa konfiguracja: oznakowanie białe z żółtym.
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Niestety czasowe organizacje ruchu nadal pozos-
tawiają w praktyce wiele do życzenia, tak w odniesieniu 
do jakości opracowywanych i zatwierdzanych projek-
tów organizacji ruchu, jak i fizycznego oznakowania 
w terenie. Pośpiech związany niejednokrotnie z przy-
gotowaniem określonych materiałów i sprzętu do 
realizacji konkretnych robót w pasie drogowym spycha 
na dalszy plan procedury związane z uzyskaniem zez-
wolenia na zajęcie pasa drogowego (m.in. konieczność 
przedłożenia projektu organizacji ruchu) i prawidłowe 
oznakowanie miejsca prowadzenia robót. Przy 
robotach krótkotrwałych występuje naturalnie 
mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, czy 
wypadku, jednak należy mieć świadomość ryzyka 
poniesienia ewentualnych konsekwencji prawnych. 
Dotyczy to również przypadków, kiedy wszelkie 
procedury są uproszczone, tzn. usuwane są np. skutki 
awarii uzbrojenia technicznego zlokalizowanego 
w pasie drogowym. Tu także nie przewidziano 
odstępstw od zasady obligatoryjnego stosowania 
oznakowania poziomego na drogach krajowych i woje- 

wódzkich. Podobnie w przypadkach tzw. robót 
powtarzalnych związanych z utrzymaniem drogi 
niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla 
ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają 
zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie 
wykonywania określonych czynności. Tu także nie 
przewidziano odstępstw. Czy słusznie? 

Podsumowując powyższe rozważania należy pod-
kreślić, że niezależnie od charakteru oznakowania po-
ziomego: stałe, czy czasowe, projektanci, zarządzający 
ruchem i wykonawcy oznakowania w terenie zobo-
wiązani są prawnie do stosowania oznakowania pozio-
mego na drogach krajowych i wojewódzkich. W odnie-
sieniu do dróg powiatowych i gminnych takie oznako-
wanie jest zalecane, zwłaszcza w przypadku czasowych 
organizacji ruchu, z uwagi na bezpieczeństwo użytko-
wników dróg.

mgr inż. Marek Wierzchowski

prawidłowa konfiguracja: oznakowanie białe z żółtym
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Będzie przełom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozmawiamy z Panem Jackiem Gacparskim, 
Naczelnikiem Wydziału Ruchu Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad

Podobno przeprowadzany jest przegląd oznakowania na 
drogach krajowych? Jakie wnioski dotyczące oznakowania 
poziomego zostały wyciągnięte?

Rzeczywiście trwa kontrola oznakowania realizowana 
w czterech etapach. Pierwszy z nich to sprawdzenie istnie-
jącego oznakowania czasowego robót drogowych pod wzglę-
dem jego prawidłowości, efektywności i trwałości. Drugim 
etapem będzie weryfikacja , projektów tego oznakowania.

Objazdy?

Nie tylko. Także oznakowania na czas robót liniowych. 
Czy jest poprawne. Trzecim etapem przez nas spraw-
dzanym będzie oznakowanie stałe na drogach. A czwar-
tym projekty stałej organizacji ruchu. Sprawdzamy 
więc i projekty, czy są one wszystkie zgodne z przepi-
sami, ale także samo oznakowanie w terenie. Czy jest 
dostatecznie widoczne. 

I co zrobicie z wynikami?

Na przełomie kwietnia i maja będziemy wprowadzać 
zmiany, tam gdzie kontrole wskażą błędy w projekto-
wanym lub istniejącym oznakowaniu. 

Wspomniał Pan o tym, więc zapytam dokładniej. Bardzo 
często na drogach krajowych mamy do czynienia z sytu-
acją, kiedy droga, na której wykonano warstwę nawierz-
chni i którą dopuszczono do ruchu nie ma pełnego oznako-
wania poziomego. Jak Państwo zamierzacie temu przeciw-
działać?

Mówiąc szczerze muszę przyznać, że jest to dla nas pro-
blem. Z jednej strony widzimy, że nie powinno się
w żadnym wypadku dopuścić drogi do ruchu bez 

kompletnego oznakowania poziomego, z drugiej wyko-
nywanie go na warstwach pośrednich powoduje 
dodatkowe koszty i problemy z jego usunięciem przed 
ułożeniem warstwy ścieralnej. Mamy do czynienia
z chronicznym niedoborem środków finansowych
i musimy decydować na co nas stać, a z czego musimy 
zrezygnować.

…a właśnie miałem zapytać o tymczasowe oznakowanie 
poziome podczas remontu drogi.

Nie zawsze jest tak, jak być powinno i zdajemy sobie
z tego sprawę. Na pewno nie powinno się tak zdarzać, że 
dopuszczane do ruchu są drogi niewłaściwie ozna-
kowane. W najbliższym czasie wyślemy pismo w tej 
sprawie do oddziałów uczulając dyrektorów właśnie na 
ten  aspekt.

Jak Pan ocenia zapisy dyrektywy Unii Europejskiej 
96/2008 i jak ona wpłynie na zagadnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w naszym kraju?

To pierwszy poważny dowód na to, że Komisja Euro-
pejska chce chronić zagrożony gatunek homo sapiens. 
Do tej pory Bruksela troszczyła się raczej bardziej
o ochronę środowiska niż ludzi. Tą dyrektywą ten 
jednostronny punkt widzenia ulega zmianie. Ma ona 
szansę znacznie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 
ludzi. Powinna ona i jestem pewny, że stanowić będzie 
przełom w podejściu do bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w czasie remontów, budowy i utrzyma-
nia  dróg.

Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom 
zagadnienia, o których mówi ta dyrektywa?
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Oczywiście. Wpływ jaki będzie miała ona na plano-
wanie i budowę dróg podzieliłbym na trzy fazy. W pie-
rwszej fazie planowania przestrzennego, dyrektywa 
wymaga dokonania oceny wpływu projektu drogi na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czy wśród wielu 
różnych możliwych wariantów przebiegu drogi wybrać 
ten usytuowany bliżej ludnego osiedla, czy raczej bliższy 
lasu? Jak ten wybór wpłynie na bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

I w imię ochrony człowieka, możliwe będzie na przykład 
przesunięcie drogi bliżej lasu?

Zgadza się. Bo chronić mamy nie tylko ptaszki i drzew-
ka, ale i ludzi. W drugiej fazie wykonywany będzie audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie proje-
ktowania. Trzeba będzie sprawdzić widoczność 
oznakowania, w tym także, a może przede wszystkim na 
łukach poziomych i pionowych. Ale nie tylko. 
Sprawdzane będzie wszystko także projekty innych 
branż ich wpływ na bezpieczeństwo. 

To rzeczywiście brzmi jak przełom. Rozumiem, że na 
projektowaniu wpływ się nie kończy?

Bynajmniej. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 
będzie przeprowadzany także po wybudowaniu drogi, 
tuż przed jej oddaniem do ruchu, a także po. W pier-
wszym przypadku sprawdzamy, czy to co wydawało się 
właściwie na etapie projektowania jest prawidłowe po 
wybudowaniu. Przy projektowaniu posługujemy się 
wyobraźnią przestrzenną. A nie zawsze jesteśmy
w stanie wszystko przewidzieć. W rzeczywistości może 
się okazać, że jednak zaprojektowana zieleń lub ekrany 
akustyczne ograniczają widoczność lub utrudniają 
dostrzeżenie oznakowania. Mamy obowiązek spraw-
dzić widoczność z punktu widzenia pieszego, osoby 
niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwali-
dzkim, rowerzysty, kierowcy dużej ciężarówki, czy też 
kierowcy jadącego niskim samochodem sportowym. 
Nic nie można pozostawić przypadkowi. Tak samo 
postępować będziemy po oddaniu drogi do ruchu. 
Monitorujemy, czy rzeczywiście wszystko funkcjonuje 
prawidłowo. Czy ustawiona przez nas sygnalizacja, 
sprawdza się w ruchu. Ale to jeszcze nie wszystko. Dyre-

ktywa wymaga byśmy każdą śmiertelną ofiarę wypadku 
drogowego traktowali bardzo poważnie. Drogowcy, 
policjanci wspólnie z lekarzami będą musieli sporządzić 
raport oceniający co mogło się przyczynić do tego tra-
gicznego wypadku. Czy nie trzeba czegoś zmienić, żeby 
poprawić bezpieczeństwo.

Kiedy nowa dyrektywa zacznie być stosowana? 

Komisja Europejska dała krajom członkowskim czas na 
implementację przepisów Dyrektywy w prawie kra-
jowym do 19 grudnia 2010 roku. Ale my zaczynamy 
wprowadzać przepisy już teraz. Część przygotowywa-
nych przez nas inwestycji będzie przecież realizowana 
po tym terminie a więc będzie musiała spełnić te warun-
ki, żeby móc uzyskać dofinansowanie ze środków 
unijnych.

Ostatnie pytanie. Na początku 2008 roku GDDKiA 
przeprowadziła szkolenie dla swoich pracowników 
dotyczące oznakowania poziomego, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości jego wytyczania na łukach 
pionowych i poziomych. Zaowocowało ono poprawą 
oznakowania na niemal trzech tysiącach łuków w całym 
kraju. Jakie działania GDDKiA planuje w najbliższym 
czasie, mające na celu poprawę jakości oznakowania 
poziomego, a co za tym idzie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego?

Bardzo się cieszymy z tego szkolenia przeprowadzonego 
przez GDDKiA z pomocą i udziałem Linii Życia. Wi-
dać jego efekty. Chciałbym podziękować Stowarzysze-
niu za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Muszę przyznać wprost, że nie ma jeszcze decyzji 
o tym, czy i co robimy dalej. Zastanawiamy się nad kon-
tynuowaniem tego typu szkoleń. Nie wiem czy ograni-
czać się do pogłębiania wiedzy o oznakowaniu pozio-
mym, czy nie połączyć kolejnego szkolenia z zagadnie-
niami oznakowania pionowego. Problemem jest także 
czas. Żeby przeprowadzić szkolenie, musimy ściągnąć 
ludzi z pierwszej linii frontu utrzymania dróg. Tych, 
którzy fizycznie przeprowadzają kontrolę, o której 
mówiliśmy. Ale jeśli będą fundusze i zgoda decyden-
tów  to  będziemy  kontynuować  szkolenia.

Dziękujemy za rozmowę



W karcie zdarzenia, wypełnianej na miejscu wypadku, 
znajduje się pytanie o oznakowanie poziome, w jaki sposób 
jego brak jest brany pod uwagę przy analizie przyczyn 
zajścia zdarzenia drogowego? 

Standardowa karta zdarzenia zawiera miejsce doty-
czące oznakowania poziomego, niestety to tylko dwie 
małe rubryki, w których wpisujemy tak lub nie, w zależ-
ności czy oznakowanie poziome jest czy też brakuje go 
zupełnie. Nie ma miejsca na opis tego oznakowania. 

Od zeszłego roku, przy wypadkach śmiertelnych, 
oprócz dotychczasowych rutynowych działań, pro-
wadzimy dodatkową wizję na miejscu zdarzenia, aby 
między innymi ocenić stan nawierzchni oraz oznakowa-
nia poziomego. Wszelkie wnioski przekazujemy oczy-
wiście do zarządców dróg, od których dostajemy infor-
macje o terminie usunięcia ewentualnych usterek.

Oczywiście zebrane materiały ocenia biegły, i on stwierdza 
czy np. brak oznakowania miał wpływ na zdarzenie.

Czy zdarzają się takie oceny biegłych?

Przypominam sobie takie sprawy, ale one są rzadkością.
Widzimy konieczność większej kontroli miejsc nie-

bezpiecznych, w miastach to miejsca m.in. w obrębie 
przejść dla pieszych. Tutaj chcemy zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo przechodniów. Obecne 
wprowadzamy dodatkowy opis przy wypadkach, które 
zdarzają się właśnie w takich miejscach. Policjanci mają 
uwzględniać nie tylko fakt występowania oznakowania 
poziomego, ale i jego stanu, czyli czy pasy są dobrze wi-
doczne. Przy braku odpowiedniego oznakowania, 
z pewnością będziemy informowali Zarządców Dróg 
o występujących nieprawidłowościach. Niestety jeszcze 
nie mamy wypracowanych dokładnych procedur, gdyż 
projekt jest aktualnie wdrażany.

W jaki sposób będzie oceniany stan oznakowania, czy 
policjanci będą wyposażeni w odpowiednie przyrządy poz-
walające  określić  parametry  badanego  oznakowania?

Niestety nie mamy takich przyrządów i będą przepro-
wadzane jedynie oględziny wizualne. Będziemy kontro-
lować widoczność pasów zarówno z pozycji pieszego, 
jak i kierującego. Przepisy dokładnie określają sposób 
oznakowania przejścia, mówią o pionowym Znaku-D6, 
który występuje w połączeniu z poziomym Znakiem-
-P10, czyli pasami. Tak więc będziemy sprawdzać 
zarówno fakt oznakowania, jak i jego stan.

W jaki sposób policja postępuje w sytuacji, kiedy stwierdzi 
brak oznakowania poziomego na miejscu zdarzenia 
drogowego? Czy są wyciągane konsekwencje w stosunku do 
Zarządcy Drogi?

Oczywiście kierowana jest taka korespondencja do 
Zarządców Dróg.

Ponadto dwa razy do roku, wiosną i jesienią pro-
wadzimy wspólnie z zarządcami tzw. lustracje dróg, 
wówczas podczas bezpośrednich oględzin dokonujemy 
spisu braków w oznakowaniu elementów brd, które 
muszą być naprawione. Natomiast raz w tygodniu 
zbiera się Komisja Bezpieczeństwa w Urzędzie Miej-
skim, i tam składamy wnioski, które spływają od fun-
kcjonariuszy dotyczące źle działającej sygnalizacji, 
niespójności w oznakowaniu itp. 

Podczas rutynowych patroli drogowych prowadzonych 
przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego, poru-
szają się oni także po drogach ze złym oznakowaniem? Jak 
policjanci reagują na zaniedbania w przestrzeganiu 
przepisów zapewniających należyte brd?

Rozmowa z podinspektorem Jackiem Wójcikiem
Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
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odpowiedniego oznakowania tymczasowego. Jednak i tu 
występują braki, kiedy po początkowej fazie remontu 
oznakowanie tymczasowe zaczyna zanikać! Jak policja 
reaguje na takie sytuacje?

Jesteśmy obecni przy wszystkich większych zmianach 
organizacji ruchu i ściśle współpracujemy z firmami 
odpowiedzialnymi za remontowane odcinki. Przekazu-
jemy im swoje uwagi, również dotyczące oznakowania 
poziomego. Przy takich zmianach organizacji ruchu to 
właśnie oznakowanie poziome odgrywa najważniejszą 
rolę i na odcinkach, które są pod naszym nadzorem bar-
dzo tego pilnujemy. Często remont odbywa się etapami, 
następuje kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze 
i tu oznakowanie tymczasowe odgrywa olbrzymią rolę 
w bezpiecznym prowadzeniu kierowców.

Mam nadzieję, że uda się Panu zwrócić uwagę wroc-
ławskich policjantów na wagę oznakowania poziomego. 
Dziękuję za rozmowę.

Adam Iwanow

W tym celu przeprowadzane są wspomniane lustracje 
wiosenne i jesienne. Ogólnie jest problem z odbiorem 
oznakowania poziomego, zarówno wśród społeczeń-
stwa, jak i wśród policjantów. Niestety nie jest ono 
traktowane równorzędnie z oznakowaniem pionowym. 
To trzeba zmienić, a taka zmiana sposobu myślenia to 
proces wymagający od nas ciężkiej pracy. Musimy 
uzmysłowić ludziom jak dobrze wymalowana droga jest 
ważna dla ich bezpieczeństwa. Wystarczy wyobrazić 
sobie czarną drogę - bez oznakowania poziomego nocą 
lub we mgle, kiedy nie widzimy krawędzi drogi, nie 
wiemy gdzie jest jej środek, a dodatkowo oślepiają nas 
światła samochodu jadącego z naprzeciwka. Kiedy na 
takiej drodze nagle pojawi się jeszcze pieszy to naprawdę 
o nieszczęście nie trudno. Musimy mieć świadomość jak 
ważne jest to oznakowanie szczególnie w niebez-
piecznych warunkach.

Oznakowanie poziome ma szczególnie ważną rolę do 
spełnienia także w innej sytuacji, a mianowicie podczas 
wszelkich zmian w organizacji ruchu. Królujące od jakie-
goś czasu remonty na naszych drogach, ciągłe zmiany 
właśnie organizacji ruchu trudno wyobrazić sobie bez 
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Linia ostrzegawcza P6 jest to linia przerywana wąska 
o szerokości 12 cm i o module zawierającym 4 m 
malowanej linii i 2 m przerwy. Jak sama nazwa mówi, ma 
ona za zadanie ostrzegać kierowców o zbliżaniu się do 
miejsca na drodze, w którym należy zachować szcze-
gólną ostrożność.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Technicz-
1nymi z 15 marca 2004  - znak P6 ,,linia ostrzegawcza” 

umieszcza się przed liniami: P2a, P3a, P4.
Chciałbym przedstawić w niniejszym artykule kilka 

sytuacji niewłaściwego zastosowania linii P6 na drodze, 
w których bezpieczeństwo kierowców jest zagrożone. 
One to bowiem wymuszają na prowadzących błędne 
i niewłaściwe reakcje. 

Ilustruję to na podanych poniżej przykładach:
Na drogach jednokierunkowych przy rozdziale 
co najmniej dwóch pasów ruchu w tym samym
kierunku jazdy 

- dojeżdżając do skrzyżowania dróg lub przejścia dla 
pieszych, powinno się zastosować następujący układ 
oznakowania poziomego: linie wąskie P6 i P2a. Jednak 
częstym błędem w dość przecież oczywistym układzie 
rozdzielenia pasów ruchu, jest np. zastosowanie 
szerokich linii P1c i P2b (zdjęcie nr 1, 2, 3). 

- przy występowaniu minimum dwóch pasów ruchu - 
jeden z nich zaczyna być pasem wyłączenia. Często 
zdarza się, że po linii P1a od razu występuje linia P1c 
bez zastosowania pomiędzy nimi linii ostrzegawczej 
P6 (zdjęcie nr 4). Układ linii powinien następować 
w kolejności: P1a, P6 i dopiero P1c.

Linia ostrzegawcza P6 
- znaczenie i zastosowanie w różnych sytuacjach na drodze

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 4

1)Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków Drogowych Poziomych i Warunki ich Umieszczania na Drogach (aktualizacja z 15.03.2004 r.)

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3
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- inny nieprawidłowy układ to taki, w którym występuje 
tylko linia P6 do końca pasa wyłączenia lub włączenia. 
Tu winna być zastosowana linia P1c w końcowym 
układzie pasa ruchu (zdjęcie nr 5).

Na drogach dwukierunkowych
- przed skrzyżowaniem dróg, łuków poziomych lub 
pionowych wypukłych, przejściami dla pieszych, wyłą-
czonych powierzchni z ruchu - prawidłowy układ ozna-
kowania poziomego powinien zawierać linie P6 i P4 lub 
P3a z tym, że linia ciągła P3a winna znajdować się po 
prawej stronie dla kierowców dojeżdżających. Tu 
nieprawidłowe jest stosowanie linii przerywanych P1b, 
P1a, zamiast linii ostrzegawczej P6 (zdjęcie nr 6). Mamy 
tu sytuację, w której nie ma wcześniejszego ostrzeżenia 
dla kierowcy o zmieniających się warunkach na drodze. 

- na skrzyżowaniu często występuje bezpośrednie łączenie li-
nii ostrzegawczej P6 z linią przerywaną prowadzącą P1e lub 
z powierzchnią wyłączoną z ruchu P21/P7b bez zastosowania 
przed tymi znakami linii podwójnej ciągłej P4 (zdj. nr 7, 8).

- błędnie stosuje się linie w układzie skrzyżowania, gdzie 
występują linie P6 zamiast prawidłowych - linii P1c, 
P2b i P4 z P1e (zdjęcie nr 9).

- na terenie zabudowanym dopuszcza się zgodnie z prze-
pisami niestosowanie linii P6 przed liniami P2a, P3a, P4 
i ich stosowanie bezpośrednio po linii P1b. Przy takim 

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 8

Zdjęcie nr 9
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układzie zauważyłem częste nerwowe reakcje kierow-
ców, którzy nagle znajdowali się w miejscu nie pozwala-
jącym im na wyprzedzanie. Nie byli bowiem wcześniej 
uprzedzeni linią ostrzegawczą o powyższym zakazie 
i napotykali od razu linie P4/P3a. Uważam, iż w prakty-
ce ten układ bez zastosowania wcześniej linii P6 jest za 
bardzo niebezpieczny i mało przejrzysty. 
- często przy wydzielonym skręcie np. w lewo stosuje się 
nieprawidłowe linie P6 zamiast prawidłowych linii P1c 
(zdjęcie nr 10). 

- nie zachowuje się minimalnej długości linii P6 w za-
leżności od dopuszczalnej prędkości na drodze. 
Instrukcja oznakowania określa tą długość do 70 km/h 
- minimum 50 m, a powyżej 70 km/h minimum 100 m. 
(zdjęcie nr 11,12).

Zastosowanie linii ostrzegawczej P6 było szeroko 
omawiane na szkoleniu organizowanym przez 
GDDKiA w Józefowie pod Warszawą, które odbyło się 
na przełomie 2007/2008 r. i poświęcone tematowi teorii

i praktyki wyznaczania linii segregacyjnych oznakowa-
nia poziomego. Uregulowano stosowanie linii P6 i za-
warto je w ustaleniach („ustalenia nr 2, 5, 8”) w materia-
łach szkoleniowych: „Szkolenie GDDKiA w zakresie 
linii segregacyjnych oznakowania poziomego”. Ustale-
nia te uściślają prawidłowe stosowanie linii ostrzegaw-
czej oraz doprecyzowują warunki zakazujące ich stoso-
wania. Dodatkowa ich rola polega na próbie ujednoli-
cenia stosowania tej linii, a także do zwiększenia bez-
pieczeństwa na drodze. Poniżej przedstawię obowią-
zujące ustalenia.

W ustaleniu 2:
- poprawiono zasady obowiązujące przy wyznaczaniu 
łuków poziomych i pionowych. Wydłużono minimalną 
długość linii P6 jaka może być umieszczana między 
przecinającymi się punktami C i B na drogach klasy 
GP i S - z 20 m na odpowiednio: 50 i 100 m. Zmiana ta 
ma priorytet w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkow-
ników dróg na łukach tj. winna poprawić minimalną 
widoczność dla kierowcy znajdującego się na łuku.

W ustaleniu 5:
- w pkt. 1 potwierdzono stosowanie każdorazowo linii 
P6 przed liniami P2a, P3a, P4. Na drogach, jak już 
wcześniej wspomniałem, często stosuje się inne niepra-
widłowe linie segregacyjne.
- pkt. 2 odnosi się do zasad stosowania linii P6 na łukach 
poziomych o dostatecznej widoczności poprzedzo-
nymi znakami pionowymi A1 - A4. W praktyce ten 
zapis nie jest w ogóle wdrażany, nanosi zaś się noto-
rycznie nieprawidłowe linie segregacyjne P1b, P1a. 
Zazwyczaj właśnie na łuku nasza koncentracja powinna 
być zdecydowanie zwiększona, a w sytuacji braku tej tak 

Zdjęcie nr 10

Zdjęcie nr 11

Zdjęcie nr 12
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ważnej linii bezpieczeństwo prowadzącego pojazd jest 
wyraźnie zagrożone. Dopiero w trakcie szkolenia ze 
znajomości instrukcji oznakowania poziomego ten 
ważny zapis został zauważony i obecnie powoli wdra-
żany w życie. Przepisy też do końca nie precyzują, czy 
linia P6 ma być malowana od znaku do znaku (A1 - A4) 
czy tylko na samym łuku. W terenie wyraźnie widać 
niespójność w malowaniu, mamy różną interpretację 
tego zapisu. Według mnie, informacja dla kierowcy 
powinna być dana z odpowiednim wyprzedzeniem, 
czyli już od znaku pionowego ostrzegawczego powinna 
się zaczynać linia ostrzegawcza P6. 
- w pkt. 3 została między innymi uregulowana sytuacja 
dość często występująca na drodze pozamiejskiej, doty-
cząca stosowania nieprawidłowych linii przy zmienionej 
dopuszczalnej prędkości do 70 km/h przed przejściem 
dla pieszych. Od znaków ograniczających prędkość 
malowane są linie P1A, a powinny być zastąpione liniami 
ostrzegawczymi P6. Każda zmiana dopuszczalnej pręd-
kości powinna mieć potwierdzenie w znakach 
poziomych, jednak w rzeczywistości nie jest to 
przestrzegane.

W ustaleniu 8:
- ustala się zasady, w których nie stosuje się linii P6. 

W praktyce bowiem pojawiały się sytuacje, w których 
linia P6 oznaczająca zjazdy indywidualne stosowana 
była w linii P1a. Oczywiście jest to błąd (zdjęcie nr 13).

Podsumowując powyższe, uważam iż linia ostrze-
gawcza P6 nie jest w pełni wykorzystywana przy 
zmieniających się niebezpiecznych sytuacjach na 
drodze. Często nie jest stosowana lub jest po prostu za 
krótka i w związku z tym nie ostrzega w porę 
kierowców. Doprowadza to do występowania nieprzej-
rzystości na drodze. Linia P6 ma przecież poprawić 
nasze bezpieczeństwo, tak więc ważne jest odpowiednio 
wczesne jej zastosowanie i tym samym ostrzeżenie 
kierowców przed zmieniającą się sytuacją w ruchu 
drogowym. Dobrze więc byłoby w praktyce ujednolicić 
nanoszenie linii ostrzegawczej w taki sposób, aby 
występowała za każdym razem w tych samych 
powtarzających się sytuacjach, a kierowcy traktowali ją 
jako stały i jednakowy element drogi w codziennym 
użytkowaniu.

Mariusz Bojanowicz
ZABERD S.A.

Zdjęcie nr 13
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