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Drodzy Czytelnicy, 

oddajemy do Waszych rąk kolejny numer biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia 
Linia Życia.

Ukazuje się on w szczególnym okresie: jesteśmy tuż po światowym kryzysie 
finansowym (niektórzy twierdzą, że w dalszym ciągu w jego trakcie), a z drugiej 
strony, obserwujemy walkę rządu mającą na celu ustabilizowanie finansów 
publicznych. 

Skutkuje to tym, że ograniczenie wydatkowania środków na bezpieczeństwo 
ruchu  drogowego  jest  poważnie  brane  pod  uwagę. 

Rodzi  się  pytanie:  czy  ma  to  sens?
Odpowiedź nasuwa się sama: żadnego sensu w tym nie ma. Jest oczywiste, że 

wzrosną wówczas nakłady na usuwanie skutków wypadków, a w skali całej 
gospodarki  są  to  poważne  kwoty. 

W czasach kryzysu, pieniądze publiczne, powinny być szczególnie mądrze 
wydatkowane: skierowanie ich na modernizacje infrastruktury drogowej 
(a w tej kategorii mieści się oznakowanie poziome) przynosi efekt w postaci wzrostu 
produktu narodowego i popytu wewnętrznego, a co za tym idzie pomaga 
w  ustabilizowaniu  finansów  publicznych. 

Tak więc patrząc strategicznie, nakłady w obszarze BRD nie powinny być 
ograniczane, a mając na uwadze obowiązujące przepisy – ograniczane być nie 
mogą.

O tym właśnie traktują dwa pierwsze artykuły, dotyczące problematyki odnowy 
oznakowania poziomego, autorem jednego z nich jest Pan Marek Wierzchowski 
z  Krajowej  Rady  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego.

Oznakowanie poziome ma wiele zastosowań, jednym z nich jest usprawnienie 
ruchu. We Wrocławiu postanowiono wykorzystać tę funkcję do udrożnienia ruchu 
na skrzyżowaniach w godzinach szczytu – zapraszamy do zapoznania się z opisem 
programu  pilotażowego.

Kontynuujemy cykl artykułów omawiających prawidłowe stosowanie 
poszczególnych znaków poziomych. W oddawanym do Państwa rąk numerze, pan 
Mariusz Bojanowicz, zwraca uwagę na niekonsekwencje w stosowaniu 
oznakowania.

Możliwości oznakowania poziomego są znacznie większe niż to co widać na co 
dzień. Kolejny artykuł mówi o możliwościach technologicznych i o rozwiązaniach 
oferowanych  przez  producentów  materiałów  do  oznakowania  poziomego. 

W następnym numerze opowiemy o innowacyjnych rozwiązaniach propo-
nowanych  przez  wykonawców.

Biuletyny, także numery archiwalne, dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.liniazycia.org.pl.

Zapraszamy do lektury!

Paweł Zawadzki
Prezes

Stowarzyszenia Linia Życia
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OZNAKOWANIE POZIOME 
– stosować, czy nie i w jakim zakresie? 

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
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Zakres stosowania oznakowania poziomego na dro-
gach publicznych, określony już na wstępnie załącznika 
nr 2 do rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUK-
TURY z dnia 3 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, 
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.), jednoznacznie 
wskazuje na obowiązek jego aplikacji na drogach 
krajowych i wojewódzkich. Nakłady finansowe na 
realizację tego obowiązku pochodzą po części z budżetu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a po 
części z budżetów marszałków województw, czy pre-
zydentów miast na prawach powiatu. Każdy z zarząd-
ców tych dróg władny jest dostosować standard ozna-
kowania poziomego do środków finansowych, jakimi 
dysponuje na jego realizację. O ile w przypadku dróg 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad można z powodzeniem wprowadzić 
jednolite standardy w zakresie procedur i technologii 
aplikacji, o tyle trudno o spójną politykę w tym zakresie 
w samorządach, które zarządzają zdecydowanie większą 
siecią dróg publicznych objętych obowiązkiem stoso-
wania oznakowania poziomego. Jak ten obowiązek 
wypełniać w dobie kryzysu finansowego, z którym 
borykają się niejednokrotnie samorządy? Problem ten 
ujawnia się w ostatnich latach cyklicznie – każdo-
razowo wiosną, kiedy odchodząca zima odsłania 
kolejne ubytki w nawierzchni jezdni. Odpowiedź na 
pytanie „łatać, czy malować?” jest w zasadzie 
przesądzona, ale… 

W tym miejscu może wystąpić kolejny problem: co 
dalej w przypadku, gdy remonty nawierzchni pochłoną 
wszystkie dostępne środki finansowe i zabraknie ich na 
realizację obowiązku oznakowania poziomego „wyła-

tanych” dróg? Także w GDDKiA problem ten powoli 
może być odczuwalny. Ograniczać zakres jego sto-
sowania?

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia nie ma 
możliwości ograniczenia zakresu stosowania oznako-
wania poziomego na drogach krajowych i woje-
wódzkich na jezdniach o szerokości przekraczającej 
6,0 m, ale… dotyczy to jedynie linii segregacyjnych 
i krawędziowych, czyli elementów przeznaczonych 
wyłącznie dla… kierujących pojazdami, a co z pieszymi? 
W tym miejscu zapisy rozporządzenia wydają się 
niekonsekwentne, gdyż wynika z nich jednoznacznie, że 
obowiązek stosowania oznakowania poziomego nie 
dotyczy np. skrzyżowań (strzałki kierunkowe, linie 
zatrzymania, powierzchnie wyłączone z ruchu, itp.) oraz 
PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH! Są to jednocześnie 
miejsca zaliczone w treści punktu 1.2 załącznika nr 2 do 
w/w rozporządzenia do „miejsc i odcinków szczególnie 
niebezpiecznych”. 

Podsumowując, przy ograniczonych środkach fi-
nansowych na oznakowanie poziome zarządcy dróg 
krajowych i wojewódzkich mają prawną możliwość rezygnacji 
z oznakowania miejsc szczególnie niebezpiecznych (w tym 
przejść dla pieszych), na rzecz realizacji w pełnym zakresie linii 
segregacyjnych i krawędziowych. 

Czy słusznie? 
Z punktu widzenia trwałości i kosztów być może tak, 

gdyż oznakowanie przejścia dla pieszych jest kosztowne 
i najmniej trwałe, ale czy tylko o to chodzi? Przecież droga, 
to obiekt budowlany ogólnodostępny, także dla pieszych 
(z wyjątkiem klas A i S). Czy treść rozporządzenia wskazuje 
w tym przypadku na wyjątkową troskę o niechronionych 
uczestników ruchu drogowego? Raczej nie.

Dalsze „oszczędności”, na jakie zezwala rozporzą-
dzenie mogą objąć odcinki dróg o szerokości jezdni po-

niżej 6,0 m. Tu organ zarządzający ruchem może do-
puścić stosowanie linii krawędziowych tylko w miejs-
cach niebezpiecznych, do których zalicza się m.in. 
skrzyżowania i PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH! 

Trudno mi zrozumieć tak niekonsekwentne podej-
ście do oznakowania poziomego dróg krajowych i woje-
wódzkich, zwłaszcza biorąc pod uwagę „parametr 
rozgraniczający - 6,0 m”, który w przypadku szerszych 
jezdni pomija przejścia dla pieszych, a w przypadku węż-
szych (krótsza droga pokonywana przez pieszych) zale-
ca ich oznakowanie!

Tyle TEORII (prawo), a jak wygląda PRAKTYKA? 
Okazuje się, że w wielu przypadkach zupełnie odwrotnie 
– zarządcy dróg, zwłaszcza w miastach na prawach po-
wiatu, w pierwszej kolejności realizują oznakowanie 
poziome przejść dla pieszych, gdyż te miejsca uznają 
(i słusznie !) za szczególnie niebezpieczne.

Niezależnie od powyższych „wątpliwości” zarządcy 
dróg krajowych i wojewódzkich realizując obowiązek 
stosowania na nich oznakowania poziomego, mają 
aktualnie do dyspozycji różnorodne technologie apli-
kacji, które mogą być stosowane w zależności od wyso-
kości dostępnych środków finansowych. Z pewnością 
w perspektywie czasowej bardziej ekonomiczne wydaje 
się zastosowanie technologii grubowarstwowej, która 
jednocześnie minimalizuje koszty społeczne związane 
z utrudnieniami w ruchu podczas samej aplikacji. Z kolei 
w przypadku nawierzchni przewidzianych do remontu 
w perspektywie 1-3 lat najlepszym rozwiązaniem może 
okazać się sukcesywnie odnawiane oznakowanie pozio-
me w technologii cienkowarstwowej, które dodatkowo 
w samorządach może być postrzegane jako cykliczna 
troska władz o bezpieczeństwo uczestników ruchu (każ-
dej wiosny lśnią śnieżnobiałe aplikacje). Szczególnie waż-
na w tym przypadku jest jakość oznakowania poziome-
go, która powinna być gwarantowana w całym okresie 
eksploatacji, zarówno dla suchej, jak i mokrej powierz-

chni. Naturalnie odpowiednia jakość powinna być 
gwarantowana analogicznie w odniesieniu do oznako-
wania grubowarstwowego, jak i cienkowarstwowego. 
Przy oznakowaniu cienkowarstwowym jednak dużo 
trudniej ją zagwarantować np. w przypadku oznakowa-
nia przejść dla pieszych, które niejednokrotnie trzeba 
odnawiać dwa razy do roku. Odnośnie doboru techno-
logii aplikacji, trudno zatem tutaj o „złoty środek” i jakie-
kolwiek preferencje. Ważna jest jednak świadomość lo-
kalnych potrzeb oraz dostępnych technologii. Wówczas 
wybór najkorzystniejszej technologii w konkretnym 
przypadku jest znacznie prostszy.

Przy okazji przejść dla pieszych warto nadmienić 
także, że dość częste są niestety praktyki (zwłaszcza na 
drogach powiatowych i gminnych) wykonywania ozna-
kowania poziomego przejść dla pieszych jedynie w pos-
taci znaków P-10, bez poprzedzenia ich liniami warun-
kowego zatrzymania P-14 i liniami ciągłymi P-4. Takie 
przypadki nie powinny mieć miejsca. 

A co grozi zarządcy drogi, w przypadku braku na 
drodze krajowej, bądź wojewódzkiej oznakowania 
poziomego w „obligatoryjnym” zakresie? Potencjalna 
odpowiedzialność cywilna za skutki zdarzenia drogo-
wego, pod warunkiem wykazania związku przyczy-
nowo-skutkowego jego braku z konkretnym zdarze-
niem losowym. Dodatkowo, także pod warunkiem, że 
związek ten będzie dotyczył linii segregacyjnych, bądź 
krawędziowych, a nie np. PRZEJŚCIA DLA PIE-
SZYCH. Temat ten wykracza jednak poza wyobraźnię 
inżyniera zajmującego się zawodowo zagadnieniami 
BRD, ale może być przedmiotem wnikliwych rozważań 
niejednego prawnika. 

Mam nadzieję, że mimo wszystko, rozważań czysto 
teoretycznych.

Marek Wierzchowski
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Stoimy u progu sezonu wiosenno-letniego, tradycyj-
nego okresu, w którym dokonywana będzie odnowa 
oznakowania poziomego – jednego z najważniejszych 
elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

W tym roku, należyta staranność o oznakowanie 
poziome jest o tyle istotna, że po długiej zimie, podczas 
której prowadzone było intensywne utrzymanie 
zimowe dróg, parametry oznakowania na pewno uległy 
pogorszeniu. 

Sytuacja zarządców dróg nie jest łatwa, środki na 
odnowę oznakowania poziomego, w budżetach 
znajdują się w pozycji „utrzymanie dróg", a pozycja ta 
jest bardzo pojemna: oprócz oznakowania poziomego 
znajduje się tam oznakowanie pionowe, utrzymanie 
poboczy (koszenie trawy) a także utrzymanie zimowe 
dróg i utrzymanie nawierzchni. Te dwie pozycje, po 
tegorocznej zimie w znacznym stopniu obciążyły 
budżet zarządców, a naprawa nawierzchni jeszcze 
potrwa…

Zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich nie mają 
jednak wyjścia i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zobowiązani są do zapewnienia kierowcom i pieszym, 
oznakowania dróg w pełnym zakresie, ponieważ tylko 
wówczas można mówić o należytym bezpieczeństwie 
ruchu drogowego. Co ważne, wśród przyczyn 
dopuszczających ograniczenie zakresu oznakowania 
poziomego nie znajduje się brak środków. Oznacza to, 
że zarządca drogi, który nie chce narazić się na 
odpowiedzialność z tytułu zaniedbania swoich 
obowiązków,  musi  te  środki  znaleźć.

Dokonując wyboru dróg na których oznakowanie 
poziome powinno być odnowione, należy pamiętać, że 
zachowane muszą być równocześnie wszystkie trzy 
parametry: odblask, biel, szorstkość. 

Można sobie wyobrazić sytuację, że oznakowanie 
jest widoczne w dzień czyli zachowany jest parametr 
bieli ale wytarły się już mikrokule i odblask nie spełnia 
norm – po zmroku takiego oznakowania właściwe nie 
ma i nie ma też zapewnionego należytego BRD… 
Degradacja oznakowania poziomego następuje 
znacznie szybciej w warunkach intensywnego 
utrzymania zimowego dróg, a z taką sytuacją mieliśmy 
do czynienia w tym sezonie.

Tak więc zarządcy ze szczególną uwagą muszą się 
przyjrzeć oznakowaniu poziomemu. Z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można powiedzieć, że znaczna jego 
ilość nie spełnia parametrów, a co za tym idzie, koniecz-
ne będą jego odnowy.

Problemem dla zarządców, tak jak zostało wspom-
niane wyżej, będą zwiększone koszty związane z usu-
waniem ubytków w nawierzchni. 

Kolejnym problemem zapewne będzie zmniejszony 
budżet na utrzymanie w stosunku do roku uprzedniego. 
Można tak przypuszczać na podstawie doniesień 
medialnych zapowiadających ograniczenie priory-
tetów w drogownictwie jakim są inwestycje, co dopiero 
myśleć o utrzymaniu… Próba opanowania kryzysu 
finansów publicznych także nie nastraja optymisty-
cznie. 

Polska jednakże jest państwem prawa, a więc „Dura 
lex,  sed  lex"…

Prawda jest taka, że to nie koniec nie najlepszych 
wieści dla administracji drogowej: wydaje się, że 
skończyły się możliwości pokrywania rosnących 
kosztów produkcji materiałów i wykonywania aplikacji 
oznakowania poziomego przez branżę, co zapowiada 
możliwy  wzrost  cen.
Od kilku lat mamy do czynienia ze wzrostem cen 
komponentów do produkcji materiałów do oznakowa-

Odnowa oznakowania poziomego
w czasach kryzysu finansowego
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nia poziomego, a warto pamiętać, że w czerwcu roku 
2008 dolar kosztował ok. 2 zł, a euro ok. 3. Dzisiaj jest to 
znacznie więcej, więc możliwości producentów uległy 
wyczerpaniu. Zapowiada to możliwy wzrost cen ma-
teriałów do wykonywania oznakowania poziomego. 
Nie wydaje się także, że wykonawcy będą mogli w dal-
szym ciągu nie reagować na wzrost kosztów, spadek cen 
na kontrakty w zakresie wykonywania oznakowania 
poziomego (podobnie zresztą jak w całym drogow-
nictwie) był znaczący, marże nie zapewniały możliwości 
realizowania inwestycji w odnowę parku maszynowego, 
presja na wzrost wynagrodzeń w sytuacji rynku 
pracownika a nie pracodawcy, także nie pozostawiały 
wyboru.

Dzisiaj odbieramy już sygnały, że branża doszła do 
ściany i chyba będziemy mieli do czynienia z odwróce-
niem trendu, w związku z czym zarządcy muszą się liczyć 
z możliwością wzrostu cen w rozstrzyganych przetargach, 
a na to trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki.

Podsumowując: budżety zarządców dróg krajo-
wych i wojewódzkich, którzy zobowiązani są na mocy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, do wykonania oznakowania 
w pełnym zakresie poddane są presji z trzech stron:
· znaczne środki pochłonęło utrzymanie zimowe 

w tym sezonie,
· kosztowane będą naprawy nawierzchni po zimie,
· prawdopodobny wzrost cen w ogłoszonych przetargach.

W tej sytuacji, mając powyższe na uwadze, należy 
dołożyć wszelkich starań, aby możliwe było wywiązanie 
się przez administrację drogową z nałożonych na nią 
przez odpowiednie przepisy obowiązków.

Pamiętać należy bowiem, że brak oznakowania 
poziomego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, 
może być przyczyną roszczeń odszkodowawczych 
ze strony użytkowników dróg i ubezpieczycieli za zda-
rzenia drogowe, powstałe w wyniku zaniedbań ze strony 
Zarządców Dróg, a w skrajnych przypadkach może 
doprowadzić do postawienia prokuratorskich zarzutów 
z art. 174 kodeksu karnego lub 173 kodeksu karnego,
tj. sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa 
katastrofy w ruchu lądowym lub też sprowadzenie 
samej katastrofy. W przypadku zaistnienia zdarzeń 
drogowych wynikających z niewłaściwego oznako-
wania poziomego, zachodzi także prawdopodo-
bieństwo podniesienia stawek ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.

Wszakże jak uczy doświadczenie, w sytuacji kiedy 
dojdzie do wypadków drogowych i okaże się, że na 
drodze nie było oznakowania poziomego spełniającego 
odpowiednie parametry, nikt nie ujmie się za osobą 
odpowiedzialną za niedopełnienie swoich obowiązków.
Warto pamiętać, szczególnie w trudniej sytuacji 
budżetowej, że dostosowanie oznakowania poziomego 
do obowiązujących przepisów jest najtańszym 
sposobem  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu drogo-
wego.

Adam Iwanow
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Chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami doty-
czącymi wzajemnej „niekompatybilności” poszcze-
gólnych korekt oznakowania poziomego na łukach 
poziomych, pionowych, skrzyżowaniach itp. Chodzi 
o to, że nawet gdy pojedyncze wykonanie korekty ozna-
kowania jest prawidłowe, to następująca po niej kolejna 
korekta nie współtworzy z poprzednią spójnej i jasnej 
całości.  

Trzy lata temu odbyło się  w Józefowie pod Warsza-
wą szkolenie organizowane przez GDDKiA, które było 
poświęcone tematowi teorii i praktyki wyznaczania 
linii segregacyjnych oznakowania poziomego. Popraw-
ne wyznaczanie łuków było priorytetem mającym 
poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu na 
drogach dwukierunkowych. Weryfikacja i poprawa 
tych łuków dokonana w 2008/2009 r. była pokłosiem 
tego szkolenia. Trzeba zaznaczyć, iż tylko na drogach 
krajowych zweryfikowano około trzech tysięcy błędnie 
naniesionych oznakowań. Należy przy tym zauważyć, że 
drogi te uważane są za najlepiej oznakowane w naszych 
strukturach drogowych. Dlatego jak sądzę niezwykle 
ważne jest aby wszelkie poprawki były ze sobą spójne 
i czytelne.

Najczęstszymi błędami występującymi po dokona-
niu korekt oznakowania poziomego, np. dwóch łuków 
pionowych, poziomych czy skrzyżowań następujących 
po sobie, są zastosowane nieprawidłowe długości mo-
dułów linii łączących lub odgraniczających dany 
odcinek drogi. W miejscu gdzie występować może  
niebezpieczna sytuacja na drodze, na przykład do łuku 
lub skrzyżowania, najpierw nanosi się linię ostrzegaw-
czą P6, potem P4, P3a itd., również końcowy niebez-
pieczny odcinek kończymy linią P6 (w sytuacji, gdy 
jesteśmy na drodze dwukierunkowej - dla przeciwnego 
kierunku ruchu oczywiście też musi występować linia 

ostrzegawcza P6). Następnie powinna występować linia 
P1a, lecz jest ona niestety bardzo często za krótka, nie 
ma wymaganej minimalnej długości 120 mb (zgodnie 
ze Szczegółowymi Warunkami Technicznymi z 15 mar-
ca 2004  - znak P1a ,,linia pojedyncza przerywana - dłu-
ga”). Często jadąc dalej zbliżamy się do następnego 
niebezpiecznego odcinka drogi, który winien być 
poprzedzony prawidłową linią ostrzegawczą P6.

Zdj. 1  Łuk poziomy P6  P1a  60mb  P6

Zdj. 2  Łuk pionowy P6  P1a  72mb  P6
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Zazwyczaj zarządcy dróg po wprowadzeniu prawidło-
wych korekt oznakowania poziomego np. łuków 
poziomych, nie uwzględniają zastosowania prawidło-
wego oznakowania pomiędzy nimi co świadczy o ich 
krótkowzroczności w odniesieniu do zachowania jak 
największego bezpieczeństwa użytkowników dróg. 
Bowiem, jeżeli zastosuje się za krótką linię P1a 
(<120mb) powinno się ją zastąpić linią ostrzegawczą 
P6. Uważam, że należy traktować odcinek drogi 
pomiędzy łukami/skrzyżowaniami za równie 
niebezpieczny, zmuszając kierowców poprzez 
zagęszczenie linii do skupienia większej uwagi  na 
bezpieczeństwie ruchu. (Zdj. 1, 2, 3)

Kolejny przykład jaki chciałem przedstawić to 
niestosowanie się do wymogu stosowania linii P6 na 
łukach poziomych o dostatecznej widoczności, które 
winny być poprzedzone znakami pionowymi A1-A4. 
I tu w praktyce zapis ten nie jest wdrażany, normą zaś jest 
nanoszenie nieprawidłowych linii segregacyjnych - P1b 
i P1a. Zazwyczaj właśnie na łuku nasza koncentracja 
powinna być zdecydowanie zwiększona, a w sytuacji 
braku tej tak ważnej linii bezpieczeństwo prowadzą-
cego pojazd jest wyraźnie zagrożone. Dopiero w trakcie 
szkolenia ze znajomości instrukcji oznakowania 
poziomego ten ważny zapis został zauważony i obecnie 

Zdj. 4  P6  66 mb łuk poziomy o dostatecznej widoczności

powoli wdrażany w życie. Zgodnie ze Szczegółowymi 
Warunkami Technicznymi z 15 marca 2004 - znak P6 
,,linia ostrzegawcza” umieszcza się na łukach oznaczo-
nych znakiem ostrzegawczym A-1, A-2, A-3 lub A-4, na 
których warunki widoczności nie powodują koniecz-
ności stosowania linii P3a lub P4. Wówczas linię ostrze-
gawczą umieszcza się  na całej długości łuku. W terenie 
wyraźnie widać niespójność w malowaniu, stosuje się 
różną i dowolną interpretację tego zapisu. Długości linii 
P6 na łukach są bardzo różne. Według mnie, informacja 
skierowana do kierowcy o ewentualnym niebezpieczeń-

Zdj. 3  Skrzyżowanie - łuk poziomy P6  P1a  60mb  P6
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stwie na drodze, powinna być zasygnalizowana z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, w tym wypadku linia ostrze-
gawcza P6 zaczynałaby się już od znaku pionowego 
ostrzegawczego A1-A4 . (Zdj. 4)

Następna sytuacja jaką zaobserwowałem to nies-
pójne oznakowanie po remontach krótkich odcinków 
dróg. Na drodze o dopuszczalnej prędkości do 90km/h 
docelowo pomalowane były prawidłowe linie P1a 
(>70 km/h), ale na wyremontowanych odcinkach po-
malowano nieprawidłową linię P1b. Dalej była nanie-
siona znowu prawidłowa linia P1a i znów na wyremon-
towanej nawierzchni ponownie nieprawidłowa linia 
P1b (<70 km/h). Przy jednej obowiązującej prędkości 
zastosowano dwa rodzaje linii na przemian. Bez korekty 
droga była dopuszczona do ruchu dezinformując tym 
samym kierowców o obowiązującej prędkości. (Zdj. 5)

Inna sytuacja to nieumiejętność zastosowania odpo-
wiedniej linii na wysokości znaku drogowego oznako-
wania pionowego: tablicy białej D42 (obszar zabudo-
wany), D43 (koniec obszaru zabudowanego) i tablicy 
zielonej E17a (nazwa miejscowości), E18a (koniec 
miejscowości). Dość często jest jeszcze spotykane, iż 
zmiana linii na wysokości tablicy D42 nie występuje. 
Dojeżdżając do obszaru zabudowanego obowiązuje 
linia P1a i jadąc dalej przez miejscowość jest ta linia 
kontynuowana. Oczywiście taki wariant jest niepra-
widłowy. Zdarza się, że wjeżdżając na teren danej miejs-
cowości dostrzega się na wysokości zielonej tablicy 
zmianę linii z P1a na P1b - oczywiście nieprawidłowej. 
Ta zmiana powinna odbyć się dopiero na wysokości 
tablicy D42. Wszelkie zmiany oznakowania poziomego 
muszą współgrać z oznakowaniem pionowym, które 
regulują zmianę dozwolonej prędkości. (Zdj. 6)

Zdj. 6  Miejscowość - zielona tablica P1b

Tak więc bardzo przejrzyste i oczywiste sytuacje na 
drodze powodują w dalszym ciągu galimatias w ozna-
kowaniu poziomym. Nie ma jednolitego oznakowania 
przy powtarzających się tych samych sytuacjach 
drogowych. Zarządcy dróg muszą z większym 
profesjonalizmem podchodzić do zastosowania 
oznakowania na swoim terenie, tym bardziej, że w zak-
res ich codziennych obowiązków należy jego moni-
toring i konserwacja. Sądzę, iż przy co rocznym odna-
wianiu i odświeżaniu oznakowania poziomego łatwo 
będzie można zauważyć błędy i wprowadzić ich 
korekty. Opisane wyżej nieprawidłowości są przy-
kładem zauważonym tylko na jednej drodze. Można 
sobie tylko wyobrazić jaka skala nieprawidłowego 
oznakowania poziomego niezgodnego z instrukcją 
oznakowania poziomego występuje na drogach całej 
Polski.

Mariusz Bojanowicz

 Zdj. 5  Linia P1b po remoncie drogi 
We Wrocławiu, od końca sierpnia 2009, jest realizo-
wany bardzo interesujący program, mający dopro-
wadzić do poprawy płynności ruchu w centrum miasta, 
poprzez  odpowiednie  oznakowanie  skrzyżowań.

Celem programu jest udrożnienie ruchu na głów-
nych skrzyżowaniach Wrocławia w godzinach szczytu 
oraz utrzymanie opinii o Wrocławiu, jako o mieście 
przyjaznym mieszkańcom i dbającym o rozwiązywanie 
ich problemów.

I.   Opis  sytuacji
Wzmożony ruch pojazdów w godzinach szczytu 

oraz ruch tranzytowy przez miasto, nie przestrzeganie 
przez kierowców przepisów ruchu drogowego 
zakazujących wjazdu na skrzyżowanie w sytuacji kiedy 
nie ma możliwości opuszczenia go oraz wymuszanie 
pierwszeństwa przejazdu na pojazdach już znajdują-
cych się na skrzyżowaniu, powodują blokadę dróg oraz 
wstrzymanie potoku pojazdów chcących przejechać 
przez skrzyżowanie, dojeżdżających do niego z wszys-
tkich kierunków. Unieruchomione zostają także samo-
chody poruszające się w poprzek tras o największym 
nasileniu ruchu, co powoduje powstawanie korków 

w układzie promienistym i obejmowanie nimi, kolej-
nych, sąsiednich skrzyżowań.

II.  Proponowane działania
Aby zapobiec występowaniu wyżej opisanych,  

niekorzystnych zjawisk, we Wrocławiu, z inicjatywy 
Stowarzyszenia Linia Życia, zostały podjęte działania, 
mające na celu spowodowanie respektowania, przez 
kierujących pojazdami, przywołanych wcześniej prze-
pisów ruchu drogowego zakazujących wjazdu na skrzy-
żowanie w sytuacji, kiedy opuszczenie go jest niemoż-
liwe. Inaczej mówiąc doprowadzenie do sytuacji, kiedy 
kierowca będzie wjeżdżał na skrzyżowanie bez zatrzy-
mania się nawet na moment.

W tym celu konieczne jest połączenie trzech ele-
mentów: 

1. Informacji
2. Prewencji
3. Egzekucji

Wymienione wyżej działania muszą być względem 
siebie wzajemnie uzupełniające i muszą być ze sobą 
skoordynowane, dlatego też warto je omówić nieco 
szerzej.

1. Informacja
Przepisy, które regulują zachowania kierujących na 

skrzyżowaniu obowiązują i w związku z powyższym, 
we Wrocławiu podjęte zostały szeroko zakrojone 
działania informujące kierowców o konieczności ich 
przestrzegania. 

Działania informacyjne niosły komunikat doty-
czący podjęcia przez władze miasta starań mających na 
celu ograniczenie korków oraz informacje o nowym 
sposobie oznakowania powierzchni skrzyżowań, a tak-
że o egzekwowaniu obowiązujących przepisów przez 
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policję. Do współpracy zostały zaproszone lokalne 
media, które w szeroki, szczegółowy sposób informo-
wały o korzyściach dla kierujących z respektowania 
przepisów: ułatwieniach w ruchu, większej płynności 
poruszania się, a co za tym idzie krótszym czasie prze-
mieszczania się. Mieliśmy w tym przypadku do czy-
nienia z szerokim zaangażowaniem się dziennikarzy 
w upowszechnienie informacji o podjętych przez mias-
to działaniach, a co za tym idzie o ułatwieniach dla 
mieszkańców Wrocławia.

Kolejnym sposobem dotarcia do kierowców powinna 
być produkcja materiałów ulotnych z informacjami 
o oznakowanych skrzyżowaniach i oczekiwanych 

zachowaniach kierowców. Były by one rozprowadzane na 
parkingach, w centrach handlowych oraz przy współpracy 
kolporterów gazet – na skrzyżowaniach. 

2. Prewencja
Bardzo istotne jest wzmocnienie informacji poprzez 

dodanie bodźca wizualnego, który dotrze do kierow-
ców na skrzyżowaniu. Jest to element, który jest nie-
zbędny dla wzmocnienia i utrwalenia przekazu, a zara-
zem stanowi kluczowy punkt programu pilotażowego. 
Odbywa się to poprzez wyznaczenie na skrzyżowaniach 
stref, przy zastosowaniu oznakowania poziomego, 
w obrębie których zatrzymanie się nawet na moment 
byłoby niedozwolone. 

Rozwiązania takie stosowane są np. w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

We Wrocławiu, do realizacji programu, zostało 
wyznaczone w pierwszej kolejności jedno z najbardziej 
ruchliwych skrzyżowań w mieście, u zbiegu ulic 
Powstańców Śląskich i Swobodnej.

Obszar skrzyżowania został zamalowany kolorem 
pomarańczowym (oczywiście przy zachowaniu 
istniejącego oznakowania poziomego), tak aby 
wywołać reakcję kierowców.

3. Egzekucja
Ostatnim działaniem zapewniającym skuteczność 

podjętych działań jest wyegzekwowanie przez funkcjo-
nariuszy policji zakazu wjazdu na nieprzejezdne 
skrzyżowanie.

W tym celu, w pierwszym okresie wprowadzania 
programu pilotażowego, konieczne jest pojawienie się 
policjantów na skrzyżowaniach. Początkowo (np. przez 
pierwsze dwa tygodnie), mając na uwadze przyjazną 
atmosferę i konieczność pozyskania akceptacji miesz-
kańców dla wprowadzanych rozwiązań, należałoby 
wszystkich kierowców naruszających przepisy dotyczą-
ce przejazdu przez skrzyżowanie upominać. Po upływie 
okresu ochronnego należy wprowadzić zasadę 
bezwzględnego karania mandatami tych wszystkich 
kierowców, którzy wjeżdżają na skrzyżowania bez 
możliwości ich opuszczenia.

III.   Uwarunkowania formalne
Zgoda Prezydenta Wrocławia dla podległych mu 

organów pełniących rolę zarządzającego ruchem na
terenie gminy Wrocław na wdrożenie programu pilo-
tażowego usprawniającego ruch drogowy, obejmują-

cego oznakowanie powierzchni skrzyżowań, była jedy-
nym  koniecznym  warunkiem  do  jego  wdrożenia. 

Tym niemniej, mając właśnie na względzie sku-
teczność oraz niskie koszty proponowanych rozwiązań, 
byłoby wskazane, aby Ministerstwo Infrastruktury oraz 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
podjęły działania, mające na celu wprowadzenie uregu-
lowań dotyczących oznakowania skrzyżowań do Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych dla znaków i syg-
nałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach.

Warto podkreślić, że wdrożenie programu jest 
niezwykle tanie w porównaniu do ewentualnych innych 
rozwiązań np. inwestycyjnych. Jest też możliwe pra-
ktycznie do natychmiastowego wprowadzenia, a co za 
tym idzie oczekiwane efekty będą widoczne natych-
miast. 

Pierwsze reakcje kierujących na widok oznakowa-
nego skrzyżowania były bardzo pozytywne. Chwalono 
podjęcie przez władze Wrocławia działań, ułatwiają-
cych poruszanie się po mieście. Dlatego też, ZDiUM 
podjął decyzję o wymalowaniu kolejnych skrzyżowań.

Program oznakowania skrzyżowań i poprawy płyn-
ności ruchu w miastach jest bardzo interesujący. 
Zainteresowanie nim przerosło nasze oczekiwania. 
Biorąc pod uwagę jego skuteczność oraz niskie koszty 
wdrożenia, warto podjąć działania, mające na celu 
realizację tego programu w innych aglomeracjach.

Adam Iwanow

autor zdjęć - Mariusz Bojanowicz
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TM TM Nowe wyroby: ULTRA 1,9 , VISIMAX
w ofercie Interminglass-Potters Europe

Dobra widoczność znaków poziomych na drogach
i autostradach w każdych warunkach atmosferycznych, 
bez względu na porę dnia i nocy jest niezbędna do speł-
nienia najważniejszej funkcji oznakowania poziomego 
jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
użytkownikom dróg. 

Nowe produkty w ofercie Interminglass stosowane 
są na całym świecie zapewniają maksymalną retro-
refleksyjność na białych i żółtych pasach jezdni. 

TMMikrokulki Ultra 1,9  odznaczają się zwiększoną 
trwałością, inercją chemiczną , nie matowieją pod wpły-
wem chlorków sodu, wapnia, siarczku sodu, wody. 
Ze względu na własności, można je stosować ze wszys-
tkimi typami materiałów do oznakowań poziomych. 

TMWłasności optyczne kulek szklanych ULTRA 1,9  
o wysokim współczynniku załamania pozwalają na 
uzyskanie wyjątkowej retrorefleksji, utrzymującej się 
w czasie.

Retrorefleksja oznakowań poziomych wykonanych 
z użyciem mikrokulek o wysokim współczynniku 

TMzałamania światła Ultra 1,9 :
2Białych: ponad 1000 mcd/m lx.

2Żółtych: ponad 700 mcd/m lx.
Produkt ten można stosować  do znakowania natrysko-
wego elementów pionowych:

- barier ochronnych, 
- wysokich krawężników, 
- znakowania poziomego lotnisk. 

TMMikrokulki szklane VISIMAX  są nowoczesnym 
systemem oznakowań, które gwarantuje: trwałość, 
wyższą refleksyjność niezależnie od warunków 
pogodowych, zastosowanie we wszystkich typach ży-
wic, bezproblemową aplikację oraz kolor dostosowany 
do koloru oznakowania poziomego. Rdzeń mikrokulek 

TMVISIMAX  to mikrokulki szklane powyżej 1 mm. 
Rdzeń ten nie rozpada się podczas ruchu ulicznego. 
Odbija również światło po zdarciu obróbki oraz 
wierzchniej powłoki z mikrokulek wysokoindekso-
wych. Układ taki gwarantuje retrofleksyjność powyżej 

NOWOŚCI W BRANŻY OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i tych kierujących pojazdami, 
czuwa i nieustannie pracuje cały sztab różnych instytucji oraz specjalistów. Wiele dzieje się i w branży 
oznakowania poziomego. Producenci poszczególnych wyrobów systematycznie starają się szukać nowych, 
lepszych i trwalszych rozwiązań podnoszących jakość oferowanych produktów.

Oto  przykłady  innowacyjnych  rozwiązań  wprowadzanych  na  rynek  przez  członków  naszego  Stowarzyszenia:

TM TM1. Mikrokulki ULTRA 1,9 , VISIMAX  - Interminglass-Potters Europe
2. Taśmy z elementami ceramicznymi - Firma 3M Poland Sp. z o.o.
3. Specjalne strefy przyspieszonego hamowania – KONTUR Sp. z o.o.
4. Start Liner – farba o podwyższonych parametrach, dostosowana do znakowania lotnisk – PPG Polifarb  

Cieszyn S.A.

Mikrokulki o wysokim współczynniku załamania światła :1,9 
w farbie drogowej

21000 mcd/m lx (w standardowych warunkach pomia-
2ru) oraz 300 mcd/m lx (na mokro) dla białych i żółtych 

pasów. 
Powłoka (obróbka) zewnętrzna na mikrokulkach 

TMVISIMAX  zapewnia bardzo dobre osadzanie się 
i trzymanie mikrokulek we wszystkich typach 
materiałów do znakowania poziomego, stosując 
typowe maszyny do aplikacji.

TMObraz  mikroskopowy -VISIMAX

Oba produkty polecane są do oznakowania  szczegól-
nie niebezpiecznych miejsc, zwężeń, dróg bez poboczy, 
pasów ostrzegawczych w poprzek autostrady.

 
Nowoczesne rozwiązania służące do poprawy 

oznakowania dróg - Firma 3M Poland Sp. z o.o.
Analizując kwestie dobrego, a co za tym idzie, dobrze 
widocznego przez kierowcę oznakowania dróg należy 
zwrócić uwagę na szereg cech, którymi powinno 
charakteryzować się oznakowanie poziome:
- dobrą widocznością w ciągu całej doby,
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również

w warunkach 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,

- odpowiednim okresem trwałości,
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie,
- szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również 

wymogi ekologiczne.
Każdy dostępny na rynku produkt pozwalający na 

wykonanie oznakowania poziomego w danej techno-
logii powinien spełniać wymagania określone poprzez 

odpowiednie wartości parametrów, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami krajowymi.

Przy dokładnej ocenie powinno się jednak brać pod 
uwagę jeszcze jedną okoliczność, w jakiej dane jest nam, 
jako użytkownikom korzystać z oznakowania, a miano-
wicie warunki pogodowe, przy których powinniśmy 
dostrzec wytyczone pasy ruchu. W warunkach jesiennej 
pluchy i zimowego zaśnieżenia dodatkową barierą 
utrudniającą dostrzeżenie oznakowania jest przecież 
wysoka wilgotność, opady i woda zalegająca na jezdni.

W takim wypadku odblaskowość oznakowania 
ulega nie tylko znacznemu pogorszeniu, ale czasem 
całkowitemu zaniknięciu. 

Poniższy przykład ukazuje zanik odblaskowości 
oznakowania po 20 i 30 sekundach od rozpoczęcia 
opadów deszczu. Na zdjęciu, bliżej środka widoczne są 
taśmy z elementami ceramicznymi WR:

Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają 
polepszyć parametry oznakowania poziomego również 
w takich warunkach. Laboratorium Firmy 3M 
zaoferowało komponent, który zastosowany w pro-
duktach grupy Stamark pozwala zwiększyć wartości 
odblaskowości w warunkach dużego zawilgocenia 
nawet kilkakrotnie.

Tym komponentem są elementy ceramiczne WR, 
stosowane w taśmach prefabrykowanych Stamark.

Pozwalają one otrzymać wartości odblaskowości 
w warunkach zamoczenia w wymiarze RW>50 mcd dla 
Stamark A380. 

Doskonałym przykładem zastosowania elementów 
ceramicznych WR jest też Stamark A731, żółta taśma 
do oznakowania tymczasowego osiągająca w testach 
BAST po 2 mln. najazdów wartości 178 mcd w stanie 
wilgotnym przy 520 mcd w stanie suchym.

Tego rodzaju oznakowanie poprawia bezpieczeń-
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stwo przy przejeździe przez, niebezpieczną z samej 
swojej natury, strefę robót drogowych.
Inną przewagą zastosowanych elementów odblasko-
wych wykonanych z ceramiki jest ich duża odpor-
ność, w długim okresie czasu, na ruch samochodowy 
w porównaniu do typowych mikrokulek szkla-
nych.

Stamark A731 przekrój

Pozostając przy oznakowaniu tymczasowym, warto 
wspomnieć o produkcie ułatwiającym rozwiązanie 
kwestii zamalowywania oznakowania docelowego na 
okres prowadzenia prac remontowych. 

Jest to trudny problem, rozwiązywany w różny sposób, 
niestety nie bez szkody zarówno dla kierowców (najpro-
stszy sposób to pozostawienie oznakowania, ewentualnie 
przekreślanie linii taśmą żółtą, co stwarza niejednozna-
czną sytuację na drodze) jak i administratora drogi 

(zamalowywanie farbą bądź usuwanie mechaniczne w celu 
ponownego oznakowania).

Idealnym rozwiązaniem byłoby zasłonięcie białego 
oznakowania na określony czas, a następnie odsłonięcie 
i oddanie do użytku bez dodatkowych czynności.

Doskonałym produktem nadającym się do takiego zastoso-
wania jest taśma Stamark 715 w kolorze czarnym, która 
naklejona na docelowe oznakowanie nie wpływa na jego 
jakość, można łatwo ją usunąć dzięki siatce poliuretanowej 
zatopionej w jej strukturze.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że Stamark 715 cechuje się 
wysoką wartością współczynnika SRT równą 55.
Poniżej przykład aplikacji taśmy Stamark 715 na jednej 
z ulic Warszawy:

W przypadku zastosowania taśmy Stamark 715 można 
wyobrazić sobie organizację ruchu w formie jak na 
poniższym przykładzie:

Powyższe rozwiązania z pewnością poprawią skuteczność 
oznakowania w strefach robót drogowych, a co za tym idzie 
zwiększą bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowni-
ków firm drogowych.

Specjalne strefy przyspieszonego hamowania 
– Kontur Sp. z o.o.

Firma Kontur Sp. z o.o. produkuje jedną z najmoc-
niejszych farb drogowych na rynku europejskim. Farba 

kulki szklane

elementy ceramiczne

elementy uszorstniające

masa poliuretanowa

baza

klej z siatką wzmacniającą

KONTUR zawiera w swoim składzie największą ilość 
żywicy i bieli tytanowej, z farb dopuszczonych do 
stosowania na rynku polskim, co powoduje jej dużą 
odporność na ścieranie i długo utrzymującą się biel. 
Stosowanie farby KONTUR przynosi wymierne oszczęd-
ności w kosztach ponoszonych z powodu konieczności 
poprawy oznakowania, co doceniło już wielu klientów.

Podobną charakterystykę posiadają również, nasze 
produkty do oznakowania grubowarstwowego, masa 
chemoutwardzalna KONTURPLAST i termoplast 
TERMOKONTUR.

Wszystkie wymienione produkty posiadają wymagane 
na rynku polskim dopuszczenia i są oznakowane znakiem 
budowlanym    

Chcielibyśmy, też zaprezentować Państwu nowatorską 
technologię pozwalająca zwiększyć bezpieczeństwo w rejonach 
przejść dla pieszych, skrzyżowań, miejsc o podwyższonej ilości 
kolizji, mostów itp.

Specjalne strefy przyspieszonego hamowania
Technologia ta polega na tworzeniu specjalnych stref 

hamowania przed miejscami niebezpiecznymi, z wykorzys-
taniem materiału o podwyższonej szorstkości. Wykonana 
strefa ma za zadanie zmianę świadomości kierującego, po-
przez szczególne oznaczenie miejsca oraz skrócenie drogi 
hamowania poprzez zwiększenie szorstkości podłoża.

Zastosowanie tego typu stref zmniejsza realną długość 
hamowania do 30 %.

Poniższa tabelka przedstawia zalecane długości oznakowania, 
przynoszące zamierzony efekt przyspieszonego hamowania.

Do wykonania tego typu stref wykorzystuje się specjalny 
materiał.

Materiał nakłada się na powierzchnie asfaltowe lub 
betonowe, grubością do 8 mm , z możliwością zastosowania 

różnych kolorów, w celu wydzielenia odcinka niebez-
piecznego. 

Pokrycie może składać się z dwóch lub 3 warstw, 
podłożem jest masa akrylowo-polimerowa, którą posypuje 
się składnikiem mineralnym o dowolnej wielkości od 1 
do 5 mm, w przypadku większych frakcji, stosowana jest 
dodatkowa wierzchnia warstwa składnika wiążącego. 

Im większa frakcja składnika mineralnego tym uzyskuje 
się większą szorstkość. Można stosować różne wypełniacze 
mineralne: kwarcowe, granitowe, boksytowe, różnorodne 
kolory pokrycia uzyskuje się poprzez barwienie składników 
mineralnych. 

Na wykonanej nawierzchni można stosować oznako-
wanie poziome. 

Trwałość powłoki wynosi od 2 do 3 lat.
Oprócz specjalnych stref przyspieszonego hamowania, 

materiał może być wykorzystywany do wykonywania linii 
spowalniających, linii bezwzględnego zatrzymania się, 
przystanków autobusowych, przy mniejszej granulacji 
czynnika mineralnego do podłoża na placach zabaw, 
boiskach itp.

Koszt wykonania tego typu oznakowania waha się od 
130 do 200 zł za 1 m², w zależności od rodzaju materiału 
mineralnego i ilości warstw masy akrylowo-polimerowej.

Materiał ten niestety nie był jeszcze certyfikowany 
w Polsce ze względu na małe zainteresowanie, 
spowodowane wysokimi kosztami aplikacji.
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Bezpieczne oznakowanie poziome na lotniskach 
cywilnych i wojskowych  - Start Liner 

W ostatnich latach obserwujemy stały i szybki rozwój 
transportu lotniczego. We wszystkich dużych miastach 
przeznacza się znaczące środki na modernizacje obecnych 
lub budowę nowych lotnisk cywilnych. Wojsko wchodzące 
w skład natowskich struktur wojskowych również 
przystosowuje swoje obiekty do nowych wymogów. 

Motorem napędowym do rozwoju lotnisk cywilnych są:
- rozwijający się rynek turystyczny,
- zbliżające się EURO 2012 i związany z tym wzmożony 

ruch pasażerski,
- malejący pasażerski ruch kolejowy oraz wydłużający się 

czas podróży samochodem,
- rozwijający się towarowy ruch lotniczy.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku PPG Polifarb 
Cieszyn S.A. przygotowało w swej ofercie farbą do oznako-
wania lotnisk - START LINER. Zaostrzające się z każdym 
rokiem wymogi bezpieczeństwa na lotniskach postawiły 
specjalne wymagania materiałom, które można na nich 
stosować. 

Nasza firma przygotowała specjalną farbę o podwyższonej 
szorstkości dzięki zastosowaniu zwiększonej ilości 

krzemionki, która znacznie poprawia bezpieczeństwo 
podczas startów i lądowań samolotów podczas złych 
warunków atmosferycznych – np.: w czasie deszczu. 
Zwiększona szorstkość farby zabezpiecza golenia podwozi 
samolotów przed poślizgiem, podnosi bezpieczeństwo 
i zwiększa komfort lotu.

Pas startowy oraz pozostałe elementy lotniska takie jak 
drogi kołowania, płaszczyzny startowe, płaszczyzny posto-
jowe muszą mieć wyraźne i trwałe oznakowanie co gwa-
rantuje nasz wyrób.

Wysoką jakość farby START LINER potwierdza 
Orzeczenie nr 2/24/2009 dotyczące Określenia 
Przydatności Farb Start Liner do oznakowania 
poziomego lotnisk wydane przez Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Wyrób dostępny jest w kilku kolorach – białym, 
żółtym, czerwonym i zielonym – stosowanych w lot-
nictwie. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpor-
nością na ścieranie.

Farba Start Liner może być także z powodzeniem  
stosowana w drogownictwie gdzie szczególnie ważna 
jest szorstkość oznakowania tj.: do oznakowania przejść 
dla pieszych, dużych elementów wyłączonych z ruchu, 
linii warunkowego zatrzymania oraz wszędzie tam 
gdzie występuje prawdopodobieństwo poślizgu na 
mokrej nawierzchni. Wyrób może być stosowany bez 
mikrokul szklanych na oświetlonych ulicach miejskich. 
Farba Start Liner posiada wszystkie dokumenty 
dopuszczające do sprzedaży na rynku polskim tj. 
Aprobatę Techniczną IBDiM, Krajowy Certyfikat 
Zgodności IBDiM, Atest PZH.

Autorzy:
Marta Parusel, Małgorzata Toczko, 

Zbigniew Mirkowicz, Maciej Nadybski
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...przyjazna droga...przyjazna droga

ZABERD SA jest największą polską grupą

kapitałową, zajmującą się w sposób

kompleksowy inżynierią ruchu i utrzymaniem

bezpieczeństwa na drogach.

Oferujemy usługi w zakresie:

oznakowania poziomego i pionowego dróg,

produkcji znaków drogowych,

produkcji sterowników sygnalizacji świetlnej,

budowy sygnalizacji świetlnej,

oświetlenia ulicznego,

elektroniki drogowej,

montażu barier energochłonnych,

ekranów akustycznych,

zimowego oraz letniego utrzymania dróg.

ZABERD SA jest największą polską grupą

kapitałową, zajmującą się w sposób

kompleksowy inżynierią ruchu i utrzymaniem

bezpieczeństwa na drogach.

Oferujemy usługi w zakresie:

oznakowania poziomego i pionowego dróg,

produkcji znaków drogowych,

produkcji sterowników sygnalizacji świetlnej,

budowy sygnalizacji świetlnej,

oświetlenia ulicznego,

elektroniki drogowej,

montażu barier energochłonnych,

ekranów akustycznych,

zimowego oraz letniego utrzymania dróg.

ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław

tel. +48 71 790 81 00 

fax +48 71 790 81 02

e-mail: sekretariat@zaberd.eu

www.zaberd.eu

ZABERD Wrocław 

ZABERD Poznań 

ZABERD Ostróda  

Restal

58-309 Wałbrzych, POLAND
ul. Wrocławska 16,
e-mail: office.poland@pottersgroup.com
            sales.poland@pottersgroup.com

tel. +48 74 846 66 58, 74 840 75 10
fax +48 74 846 66 57
www.interminglass.pl

www.potterseurope.com

INTERMINGLASS Co.Ltd.

Cała gama produktów do poziomego oznakowania dróg, autostrad,
lotnisk; produkty do znakowania barier ochronnych, wypełniacze
kulkowe dla polimerów, dodatki do materiałów termoplastycznych

i termoutwardzalnych; kulki do obróbki strumieniowo-ściernej
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DUBR
Znakowanie 

poziome i pionowe dróg

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie 
oznakowania dróg i ulic począwszy

 od sporządzenia projektu organizacji ruchu, 
przez dostawę i montaż oznakowania pionowego

(tymczasowego i stałego), 
oznakowania poziomego (w dowolnej technologii), 

kończąc na montażu wszelkich Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu.

Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce

Tel. 41 346 29 60, 41 345 26 10, Fax 41 346 29 51

www.dubr.com.pl

Oznakowanie poziome 
Oznakowanie pionowe
Masa termoplastyczna
Bariery drogowe
Utrzymanie dróg
Pomiary i projekty

GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
Tel.: +48 54 412 49 10 
Fax: +48 54 412 48 85

Oddział w Rudzie Śląskiej
ul. Katowicka 141, 41-705 Ruda Śląska
Tel.: +48 32 340 88 88
Fax: +48 32 340 88 89

Oddział w Ostródzie
ul. Składowa 3, 14-100 Ostróda

www.grawil.pl
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Trilacolor Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 48, 
01-934 Warszawa

tel./fax: 22 835 40 58

www.trilacolor.pl

Producent mas chemoutwardzalnych 

oraz maszyn do znakowania 
masami chemoutwardzalnymi.

BILADUR 

Tempo 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Drogownictwa

ul. Oleśnicka 15
50-320 Wrocław

tel. 71 326 05 13
e-mail: tempo1@op.pl 

Władze Stowarzyszenia Linia Życia

Zarząd:
Paweł Zawadzki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Maciej Białek
Dmitrij Czernienko
Andrzej Graniczny

Wojciech Kucharczyk
Wojciech Wieczorek

Dyrektor:
Adam Iwanow

Komisja Rewizyjna:
Jacek Danielski

Roman Rychtarski
Małgorzata Toczko

Sąd Koleżeński:
Marta Parusel

Jerzy Perkowski
Sylwester Staniszewski

 

Stowarzyszenie

.
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Stowarzyszenie Linia Życia
ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, tel. 71 710 46 57, 71 79 08 101

www.liniazycia.org.pl, e-mail: info@liniazycia.org.pl




