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Przed nami okres bardzo gorączkowych prac związanych z przygotowaniami do
Euro 2012. Czy wszystko się udało zrobić tak jak było planowane? Na razie nie, ale
mamy nadzieję, że chociaż w późniejszym terminie, plany związane z modernizacją
infrastruktury drogowej uda się doprowadzić do końca.
Kluczowym zagadnieniem w realizacji przedsięwzięć drogowych, jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pan Jacek Gacparski, omawia wpływ Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i zmian w polskich Ustawach na ten problem.
Zagadnienia ekologiczne odgrywają coraz większą rolę w każdym aspekcie naszej
działalności. Są także bardzo istotne dla producentów materiałów do oznakowania
poziomego. Możecie Państwo o tym przeczytać w dwóch artykułach publikowanych
w tym wydaniu biuletynu.
Coraz większą rolę w zapewnieniu sprawnego przemieszczania się, a co za tym idzie
także w poprawie brd odgrywają systemy ITS. W ostatnim czasie zaczęły je wdrażać
największe polskie miasta. W październiku ubiegłego roku, na Międzynarodowej
Konferencji Telematyki, przedstawiciel Stowarzyszenia Linia Życia wygłosił referat,
mówiący o tym w jaki sposób tradycyjne oznakowanie poziome, może wspomóc
nowoczesną elektronikę. Pan Profesor Jerzy Mikulski w swoim artykule, przybliży
nam, jak telematyka wpływa na brd.
Mamy także nadzieję, że obecne trudności związane z realizacją kontraktów mają
charakter przejściowy. Wydaje się, że można dużo zrobić na linii zamawiający –
wykonawca dla poprawy skuteczności działań w obszarze utrzymania dróg. Naszym
artykułem, który porusza cześć tych zagadnień chcielibyśmy rozpocząć dyskusję,
w wyniku której wspólna praca wszystkich zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu, będzie efektywniejsza.

Zapraszam do lektury!
Paweł Zawadzki

Zdjęcie na okładce:
droga DW980 - wykonane prze firmę FOTOPRESS Janusz Moczulski, ul. Śląska 35/1, 40-741 Katowice
w ramach promocji projektu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz" realizowanego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Linia Życia
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Prawne podstawy i teoretyczne aspekty
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej

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

W dniu 13.04.2012 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa
ta implementuje zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Zgodnie z dyrektywą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne dla
wykonania jej postanowień kraje członkowskie miały wprowadzić w życie najpóźniej do dnia 19 grudnia 2010 r., ale tego terminu nie
udało się dotrzymać. Teraz kiedy mamy już Dyrektywę i ustawę możemy przeanalizować czy te dwa akty prawne dają wystarczającą
podstawę dla zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce.

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

Zaczniemy analizę od dyrektywy, bo
ustawa w stosunku do niej jest rzeczą
wtórną.

www.grawil.pl

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

DYREKTYWA
Prace nad nią trwały bardzo długo.
Mimo, że spóźniona jest bez wątpienia
kamieniem milowym na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i świadczy o tym, że wprawdzie
później niż bezpieczeństwo ptaków,
płazów, owadów i roślin, kwestia bezpieczeństwa ludzi na drogach została
wreszcie w Unii Europejskiej dostrzeżona i doceniona. Idzie więc we właściwym kierunku.
Zarówno z formalnego jak i z merytorycznego punktu widzenia dyrektywa
jest wydarzeniem wielkiej wagi. Jej
znaczenie można porównać do najważniejszych dyrektyw środowiskowych.
Wnosi ona do problematyki drogowej
nową wartość jaką jest bezpieczeństwo
ludzi na drogach. Mocą postanowień
dyrektywy bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ochrona życia i zdrowia
człowieka stają się podmiotem i priorytetem w planowaniu przebiegu dróg,
ich projektowaniu, budowie i utrzymaniu. Nakazuje ona troszczyć się o bezpieczeństwo ludzi na każdym etapie
projektowania i eksploatacji drogi.
Dyrektywa wskazuje potrzebę odejścia
od dotychczasowego akcyjnego
poprawiania bezpieczeństwa ruchu
drogowego po stwierdzeniu występowania wypadków na rzecz ciągłych
działań o charakterze prewencyjnym.
Z racji przyświecającej dyrektywie idei
ochrony życia i zdrowia ludzi na
drogach nazwałem ją i nazywam
„Ludzką Dyrektywą”.
Podstawowym celem Dyrektywy
jest zwiększenie bezpieczeństwa na
transeuropejskiej sieci drogowej. Spo-

sobem na to ma być ustanowienie
procedur zapewniających spójny, wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu
drogowego na tej sieci we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa
wprowadza i definiuje szereg nowych
działań z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, które służyć mają
zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa
infrastruktury drogowej. Zobowiązuje
ona państwa członkowskie do

ustanowienia i wdrożenia działań kontrolnych i weryfikujących, umożliwiających w dowolnym momencie powstawania lub istnienia drogi znalezienie
i wyeliminowanie zagrożeń jakie droga stwarza dla bezpieczeństwa ludzi. Jej
podstawowym założeniem a zarazem
wartością jest wielość i różnorodność
działań prewencyjnych, kontrolnych,
weryfikujących i korygujących w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

www.dubr.com.pl
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infrastruktury drogowej realizowanych w sposób permanentny na drogach sieci TEN-T. Natomiast słabością
jest nie powiązanie tych działań
w spójny system oraz brak dokładnego
opisu procedur, według których
działania te powinny być realizowane.
Nakaz stosowania przepisów dyrektywy wyłącznie do transeuropejskiej
sieci drogowej ogranicza w sposób
istotny możliwość realnego jej oddziaływania na poprawę BRD. Wprawdzie
dalej w dyrektywie mówi się, że
państwa członkowskie mogą jej przepisy stosować także do innych dróg,
nie wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, których
budowa została w całości lub w części
sfinansowana przez Wspólnotę, ale to
o wiele za mało w stosunku do aktualnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w Polsce.
Nawet gdyby dla dróg współfinansowanych przez UE dyrektywa miałaby
być obowiązująca, to w przypadku
Polski byłoby to w dalszym ciągu
niewystarczające. Czy nie powinniśmy
także poprawiać bezpieczeństwa na
drogach, które nie wchodzą ani w
skład sieci TEN-T ani do których Unia
nie dokłada pieniędzy?
Dyrektywa wprawdzie nie zabrania
stosowania jej zapisów do pozostałych
dróg, ale wiadomo jak w praktyce
wygląda realizacja przepisu, który nie
jest obligatoryjny. Szanse na to, że za-
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rządzanie bezpieczeństwem infrastruktury zostanie dobrowolnie wprowadzone na innych drogach poza siecią TEN-T są niewielkie, a przecież
podstawowym celem jaki postawiła
sobie Unia Europejska w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego było zmniejszenie liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych
o 50%, a dyrektywa miała w znaczący
sposób pomóc w osiągnięciu tego celu.
Tymczasem ograniczono jej stosowanie do sieci TEN-T, czyniąc w ten
sposób realizację tego celu praktycznie
niemożliwą, bo na sieci TEN-T ginie
w Polsce tylko około 20% wszystkich
ofiar śmiertelnych. Gdyby więc nawet
wszystkie ofiary na sieci TEN-T udało
się dzięki zapisom Dyrektywy ocalić od
śmierci to cel redukcji liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych
o 50% nie zostałby i tak osiągnięty.
Sieć TEN-T liczy obecnie w Polsce
około 4800 km. Większość z tych dróg
to drogi krajowe zarządzane przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Niewielka część tej
sieci zarządzana jest przez
prezydentów miast na prawach
powiatu.
Lista wszystkich działań wymienionych w dyrektywie niezbędnych dla
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej przedstawia się następująco:
1. Opracowanie wytycznych zarzą-
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dzania bezpieczeństwem infrastruktury.
2. Przeprowadzanie oceny wpływu
na bezpieczeństwo ruchu drogowego
projektów infrastruktury dla najwcześniejszej fazy projektowania (studium
korytarzowe w analizie wielokryterialnej).
3. Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego
projektów drogowych dla:
- projektu wstępnego (koncepcja
programowa),
- projektu szczegółowego (projekt
budowlany),
- przygotowania do otwarcia,
- początkowej fazy użytkowania.
4. Wykonywanie okresowych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Opracowanie wytycznych w sprawie środków mających zastosowanie do
prac drogowych.
6. Wdrożenie systemu kontroli w celu zapewnienia, że wytyczne do prac
drogowych są właściwie stosowane.
7. Informowanie użytkowników
dróg o odcinkach dróg, które podlegają naprawie.
8. Ocena użytkowania sieci drogowej.
9. Klasyfikacja odcinków o dużej
koncentracji wypadków
10. Klasyfikacja odcinków ze względu na bezpieczeństwo sieci.
11. Informowanie użytkowników
dróg o odcinkach o dużej koncentracji
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wypadków.
12. Sporządzanie sprawozdań z wypadków śmiertelnych i wyliczanie kosztów
wypadków śmiertelnych i wypadków
poważnych.
13. Przyjęcie programów szkolenia
Audytorów BRD.
14. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla kandydatów na Audytorów
BRD.
15. Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla Audytorów BRD.
16. Wymiana wiedzy oraz najlepszych
wzorców i praktyk między państwami
członkowskimi.
Dyrektywa w dużym stopniu wykorzystuje doświadczenia jakie zostały
zgromadzone przez poszczególne kraje
przy wprowadzaniu Audytu BRD oraz
innych działań kontrolnych, ale
wprowadza własne, nieco odmienne od
wcześniej stosowanych definicje,
systematykę i kryteria. Działania
dyrektywy obejmują wszystkie etapy
planowania, projektowania, budowy
i użytkowania drogi. Dla etapu planowania i projektowania wskazuje ona
konieczność wykonywania dwóch
odrębnych działań: „Oceny wpływu na
bezpieczeństwo infrastruktury” („Ocena brd”) i „Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego” („Audytu brd”). Dla etapu nazwanego w dyrektywie „przygotowanie do otwarcia” i dla etapu „początkowa faza użytkowania” nakazuje
wykonywanie „Audytu brd”. Dla fazy
użytkowania wprowadza kilka innych
pojęć i rodzajów działań, m.in.: „klasyfikację odcinków o dużej koncentracji
wypadków”, „klasyfikację ze względu
na bezpieczeństwo sieci”, „zarządzanie
siecią drogową w użytkowaniu”, „zarządzanie bezpieczeństwem sieci drogowej”, „kontrolę bezpieczeństwa”,
„kontrolę bezpieczeństwa ruchu drogowego”, „ocenę użytkowania sieci drogowej” oraz dodatkowo „sprawozdania
z wypadków śmiertelnych”. Oprócz
krótkich definicji poszczególnych
działań w załącznikach do dyrektywy
określono elementy składowe tych
działań oraz kryteria ich stosowania.
Tych określeń, podziałów i rodzajów
działań jest w dyrektywie zbyt wiele.
Łatwo się w nich pogubić. Dyrektywa
powinna być napisana prostym
językiem, aby była jednoznacznie
rozumiana.
W sumie Dyrektywa wprowadza
kilkanaście różnych działań, z których
tylko dwa: „Ocena wpływu na bezpieczeństwo projektów infrastruktury”
i niektóre etapy „Audytu BRD” stosuje
się w fazie projektowania drogi, czyli
przed jej powstaniem, a więc zanim
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mleko zostanie rozlane. Te dwa
pierwsze działania wskazane dyrektywą są szczególnie ważne w Polsce, bo
w przeciwieństwie do innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
mamy jeszcze do wybudowania sporo
nowych dróg. Wszystkie zagrażające
bezpieczeństwu ludzi rozwiązania
projektowe powinny być dostrzeżone i
wyeliminowane w ramach Oceny BRD
i Audytu BRD. Brak tych dwóch
działań spowoduje, że błędy nie
zostaną usunięte w fazie projektowania
i wejdą do realizacji stając się przyczyną wypadków drogowych. Można je
będzie dopiero usunąć w trakcie użytkowania drogi przebudowując jej
poszczególne odcinki, ale będzie to
znacznie trudniejsze i kosztowniejsze
niż dokonanie zmian w samym
projekcie.
Nie da się przecenić znaczenia
omawianej dyrektywy dla sprawy
bezpieczeństwa ludzi na drogach. Stawia ona wreszcie kwestię bezpieczeństwa człowieka na należnym mu
pierwszym miejscu i nakazuje każdemu z państw członkowskich całościowe rozwiązanie tego problemu
poprzez wprowadzenie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej, w ramach
którego troska o bezpieczeństwo ludzi
dominować ma w każdej fazie egzystencji drogi od deski kreślarskiej po kres
funkcjonowania. W tym sensie
dyrektywa ta jest rewolucyjna w stosunku do dotychczasowego traktowania
zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki swemu nowatorskiemu
podejściu stwarza ona ogromną szansę
dokonania znaczącej poprawy stanu
bezpieczeństwa w Europie, a szczególnie w Polsce.
USTAWA
Warunkiem niezbędnym dla wykorzystania szansy, jaką stwarza dyrektywa jest przełożenie jej na dobre przepisy polskiego prawa. Przyjrzyjmy się
zatem nowej ustawie implementującej
dyrektywę.
Uchwalona przez Sejm RP ustawa
z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
mimo, że nie weszła jeszcze w życie,
najprawdopodobniej wprowadzi
zmiany w kilku istotnych z punktu
widzenia procesu przygotowania
i realizacji inwestycji ustaw, a mianowicie w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane,
- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym,
ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych,
- ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,
- ustawie o z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W nowej ustawie zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej zdefiniowano jako
przeprowadzanie „Oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo
ruchu drogowego” i „Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze
względu na koncentrację wypadków
śmiertelnych i ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Ustawa
wprowadza do prawa polskiego
definicje tych nowych działań. Opisuje
na jakich etapach przygotowania
i realizacji inwestycji należy je
stosować, co uwzględniać przy ich
przeprowadzaniu oraz w jakiej formie
ich wyniki powinny być brane pod
uwagę przez zarządców dróg i organy
wydające decyzje administracyjne
dotyczące inwestycji drogowych.
Formułuje także wymagania formalne
i merytoryczne dotyczące audytorów
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Określa sposób sporządzania przez
Policję sprawozdań z wypadków
drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych oraz ustalanie średniego
kosztu społeczno-ekonomicznego
wypadków drogo-wych na sieci TEN-T.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
ustawowymi dla nowobudowanych
dróg sieci TEN-T dwa działania: „Ocena
wpływu planowanej drogi na
bezpieczeństwo ruchu drogowego”
i „Audyt bezpieczeństwa ruchu
drogowego” staną się częścią procesu
inwestycyjnego w tym sensie, że
warunkiem wydania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji drogowych na sieci
TEN-T będzie załączenie ich wyników
do wniosków o wydanie tych decyzji.
W ustawie nie uwzględniono wszystkich wymienionych w dyrektywie
aspektów ważnych dla zarządzania
bezpieczeństwem infrastruktury transeuropejskiej sieci dróg na etapie ich
budowy, między innymi konieczności
opracowania i przyjęcia wytycznych
w sprawie środków mających zastoso-
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Zestawienie etapów, dla których przeprowadza się Ocenę BRD i Audyt BRD

Wszystkie etapy projektowania wstępnego,
w których porównuje się warianty drogi (studium
korytarzowe z analiza wielokryterialna
ew. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)

OCENA BRD

ETAP

projektowania - Koncepcja Programowa
projektowania - Projekt Budowlany
realizacji - Przygotowanie drogi do otwarcia
porealizacyjny - początkowa faza użytkowania drogi

wanie do prac drogowych oraz potrzeby wdrożenia systemu kontroli w celu
zapewnienia, że wytyczne te są właściwie stosowane. Ustawa nie mówi
niestety też nic o możliwości realizacji
działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury na drogach
nie należących do sieci TEN-T, których
budowa lub przebudowa w całości lub
części została sfinansowana przy
udziale środków wspólnotowych, którą
to możliwość uwzględnia dyrektywa.
Brak w ustawie choćby zalecenia
w tym względzie może skutkować nieprzeprowadzaniem przez samorządowe administracje drogowe Ocen
BRD i Audytów BRD dla niektórych
projektów drogowych współfinansowanych ze środków unijnych, co
w konsekwencji spowodować może
problemy z uzyskaniem zwrotu
środków z EU. Ustawa nie wspomina
nic o drogach, na których z uwagi na
wysoki stopień zagrożenia BRD
realizacja choćby niektórych działań
dyrektywy byłaby wskazana.
Ustawa, na którą tak długo oczekiwało środowisko zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Polsce nie spełnia całkowicie
pokładanych w niej oczekiwań, bo nie
ma charakteru i siły aktu przełomowego, który w sposób zasadniczy
mógłby zmienić stan bezpieczeństwa
na polskich drogach. Wprowadza kilka
zmian do kilku ustaw, ale charakter
i zakres tych zmian jest bardzo ograniczony, znacznie bardziej ograniczony
niż w dyrektywie. Ustawa nie weszła
wprawdzie jeszcze w życie, nie ma
jeszcze aktów wykonawczych do niej,
ale dziś już można powiedzieć, że
z wyżej wymienionych względów jej
wpływ na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Polsce nie będzie
wystarczająco duży.
OCENA BRD I AUDYT BRD
Warto w tym miejscu wyjaśnić czym
są i czym różnią się od siebie te dwie

8

AUDYT BRD

niezwykle istotne dla jakości projektów drogowych procedury. Ocena
BRD jest formą możliwie obiektywnego, bo głównie ilościowego porównania planowanych wariantów drogi pod
względem prognozowanej dla każdego
wariantu i sieci dróg z nim współpracujących liczby wypadków i ich ofiar.
Ocenę BRD wykonuje się w najwcześniejszym stadium projektowania,
kiedy analizowane są możliwe
warianty przebiegu drogi. Najlepiej
jest ją przeprowadzić w studium korytarzowym w ramach analizy wielokryterialnej, kiedy porównuje się
między sobą różne warianty drogi pod
wieloma, różnymi aspektami. Ocena
BRD powinna być wykonywana przed
Audytem BRD. Służy ona do porównania między sobą różnych, branych
pod uwagę, wariantów drogi, między
innymi ich przebiegu, w celu
wskazania wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia BRD. Określenie
najkorzystniejszego z punktu widzenia
BRD wariantu jest dość skomplikowane, bo wymaga wyliczenia dla
wszystkich wariantów ich wpływu na
bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie
tylko na projektowanym odcinku drogi ale i na otaczającej go sieci
drogowej. Wynika to z definicji dyrektywy, która mówi, że Ocena BRD to
strategiczna analiza porównawcza
wpływu nowej drogi lub istotnej
modyfikacji istniejącej sieci na poziom
bezpieczeństwa sieci drogowej.
Natomiast Audyt BRD polega na
wyszukaniu już w konkretnym,
wybranym wcześniej, między innymi
w oparciu o Ocenę BRD, najlepszym
wariancie drogi, elementów i rozwiązań zagrażających BRD, w celu wyeliminowania ich z projektu.
Na tym różnice się nie kończą.
Ocena BRD ma charakter bardziej
zobiektywizowany, bo jest głównie
formą kontroli ilościowej, uzupełnionej tylko o dodatkowe kryteria jakościowe. Bezpieczeństwo wariantów

PRAWO A BRD
drogi porównuje się w niej, przede
wszystkim, w oparciu o wyliczone dla
każdego wariantu wartości liczbowe.
Audyt BRD, przy wszystkich jego
zaletach, nie ma w 100% obiektywnego
charakteru, ponieważ ma formę
kontroli jakościowej, a jego wynik nie
jest wartością liczbową. Mimo
zgromadzenia niemałej już obiektywnej wiedzy o tym, które rozwiązania
projektowe są mniej bezpieczne,
a które bardziej, które elementy
i w jakich sytuacjach stwarzają zagrożenie dla BRD oraz połączenie jakich
elementów może dawać niebezpieczny
efekt, audyt BRD jest do pewnego
stopnia subiektywny, ponieważ jego
wynik w większym stopniu niż
w Ocenie BRD zależy od wykształcenia, wiedzy, doświadczenia i predyspozycji Audytora BRD.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako największy
inwestor budowy dróg w Polsce nie
czekając na wydanie ustawy, mając na
uwadze wpływ jakości projektów
drogowych na BRD, postanowił już
w 2009 r. wprowadzić obowiązek
przeprowadzania dwóch działań
dyrektywy to jest „Oceny wpływu na
bezpieczeństwo projektów infrastruktury” i „Audytu BRD” dla nowo projektowanych dróg krajowych: sieci
TEN-T, klasy A i S, współfinansowanych z udziałem środków EU oraz
zalecił ich stosowanie dla projektów
obwodnic miast. W tym celu wydał dwa
zarządzenia: pierwsze „w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie
przygotowania zadań oraz drugie
„w sprawie przeprowadzania Ocen
BRD i Audytu BRD na drogach
krajowych”. W pierwszym zarządzeniu
określone zostały definicje i cele,
zakres danych wyjściowych oraz
zawartość „Oceny BRD” i „Audytu BRD”
i nakazano przeprowadzanie Oceny
BRD na etapie studium korytarzowego
wraz z analizą wielokryterialną natomiast Audytu BRD na etapach:
Koncepcji Programowej, Projektu
Budowlanego, przygotowania drogi do
otwarcia oraz w początkowej fazie
użytkowania. Drugie zarządzenie zawierało podstawy teoretyczne ocen
i audytów, instrukcje przeprowadzania
krok po kroku obydwu tych procedur,
listy pytań pomocniczych, sposób
wyliczania niezbędnych wskaźników,
przykłady i wzory raportów wynikowych.
Wprowadzając na drogach krajowych obydwa te zarządzenia zanim
jeszcze ukazała się ustawa uznano, że
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wdrożenie dwóch najpotrzebniejszych
z punktu widzenia etapu planowania
i projektowania dróg działań, to jest
Oceny BRD i Audytu BRD jest sprawą
pilną, z którą nie powinno się czekać
na wejście w życie ustawy. Przyjęto, że
pozostałe działania określone dyrektywą, które mają zastosowanie do
dróg już istniejących można opracować i wdrożyć do stosowania nieco
później, po wejściu w życie ustawy. Nie
było zresztą innej możliwości, ponieważ opracowanie tylu procedur
przeprowadzania zupełnie nowych
działań, które wprowadziła dyrektywa
wymagało dużo więcej przygotowań
i czasu. Zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA częściowo wdrożyły
przepisy Dyrektywy, ale nie wybiórczo
tylko zdrowo-rozsądkowo, w jedyny
możliwy w owym czasie sposób, w
zakresie, który był wtedy najpotrzebniejszy i możliwy. Obydwa zarządzenia,
instrukcje przeprowadzania Ocen BRD
i Audytów BRD dostępne są na stronie
internetowej GDDKiA.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zarówno dyrektywa jak i ustawa nie
są wolne od wad, ale dobrze, że już są.
Dają one, wprawdzie niepełną, ale

w pełni formalną podstawę dla
wprowadzenia i realizacji nowych działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury na sieci
TEN-T. Przy dobrej woli i zrozumieniu
dla spraw bezpieczeństwa infrastruktury drogowej stanowić mogą także
punkt wyjścia dla wydłużenia listy
działań, rozszerzenia ich stosowania na
inne drogi oraz dla połączenia
poszczególnych działań w spójną
całość.
Te dwa akty prawne zawierają
wprawdzie listę działań, które należą
do zarządzania bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej, ale nie
mówią czy i jak poszczególne działania
powinny być ze sobą powiązane. Nikt
nie ma chyba wątpliwości, że dyrektywa, choć nigdzie nie jest to wprost
powiedziane, nawołuje do stworzenia
systemu zarządzania bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej. To co w dyrektywie nie zostało jednoznacznie
zapisane przełożyło się także na
słabość ustawy. W obydwu tych aktach
nie zostały opisane procedury wykonywania poszczególnych działań, nie
zostały określone relacje między
poszczególnymi działaniami ani nie
podano w nich zasad stworzenia z nich

kompleksowego systemu.
Mimo to widzę nie tylko możliwość
ale także potrzebę i sens opracowania
wewnętrznych przepisów, najlepiej na
poziomie poszczególnych zarządców
dróg, które rozszerzałyby listę i zakres
stosowania przepisów ustawy na inne
drogi także samorządowe, formułowałyby brakujące w ustawie procedury
i pokazywały jak łączyć je między sobą
w system. System, w którym doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego zdobyte na dowolnym etapie projektowania, budowy
i utrzymania danej drogi wykorzystywane będą we wszystkich kolejnych
etapach jej egzystencji oraz w projektowaniu, budowie i eksploatacji innych dróg. Propozycję tego jak taki
system, uwzględniający wszystkie
procedury dyrektywy, mógłby wyglądać i funkcjonować przedstawia poniższy schemat.
W kolejnym numerze biuletynu
Linii Życia znajdziecie Państwo dalszy
ciąg tego artykułu dotyczący praktyki
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
Jacek Gacparski

Krąg zbierania i wykorzystywania doświadczeń o zagrożeniach BRD
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...przyjazna droga

Farby wodorozcieńczalne
do poziomego znakowania dróg

ZABERD SA jest największą polską grupą
kapitałową, zajmującą się w sposób
kompleksowy inżynierią ruchu i utrzymaniem
bezpieczeństwa na drogach.
Oferujemy usługi w zakresie:

TM

oznakowania poziomego i pionowego dróg,
produkcji znaków drogowych,
produkcji sterowników sygnalizacji świetlnej,
budowy sygnalizacji świetlnej,
oświetlenia ulicznego,
elektroniki drogowej,

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

Od chwili ich opracowania w latach '90 dwudziestego wieku wykazano, że wodne farby drogowe na bazie spoiw FASTRACK są wydajną
i przyjazną środowisku alternatywą wobec farb rozpuszczalnikowych.
W ciągu ostatnich 20 lat stały się one preferowaną technologią poziomego znakowania dróg w wielu krajach, takich jak Stany
Zjednoczone, Kanada, Australia, czy Skandynawia.

montażu barier energochłonnych,
ekranów akustycznych,

INTERMINGLASS Co.Ltd.

zimowego oraz letniego utrzymania dróg.

ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław

ZABERD Wrocław

tel. +48 71 790 81 00

ZABERD Poznań

fax +48 71 790 81 02

ZABERD Ostróda

e-mail: sekretariat@zaberd.eu

58-309 Wałbrzych, POLAND
tel. +48 74 846 66 58, 74 840 75 10
ul. Wrocławska 16,
fax +48 74 846 66 57
e-mail: office.poland@pottersgroup.com
www.interminglass.pl
sales.poland@pottersgroup.com
www.potterseurope.com

Restal

www.zaberd.eu

®

INŻYNIERIA
RUCHU
BUDOWA
DRÓG

ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa

www.planeta.com.pl

Technologią, która umożliwiła te zmiany był mechanizm szybkiego wiązania
spoiw FASTRACKTM. De facto, ta
rewolucyjna technologia opracowana
w latach '90 ubiegłego stulecia przez
firmę Rohm and Haas umożliwiła
rozwój drogowych farb wodnych
schnących bardzo szybko nawet przy
niesprzyjających warunkach pogodowych.
Szybkie wysychanie farb wodnych
stanowi oczywiście wyzwanie, ponieważ w niższych temperaturach i przy
wysokiej wilgotności woda może parować z powłoki bardzo powoli. Aby
przezwyciężyć ten problem, stosuje się
specjalny mechanizm działania polimerów FASTRACKTM: po nałożeniu
farby, lotna baza odparowuje, co wywołuje spadek wartości pH i szybkie
wiązanie farby. W ciągu kilku minut
farba uzyskuje odporność na nacisk
kół samochodowych i rozmywanie
przez wodę. Następnie woda paruje
z powłoki, która osiąga pełną odporność na ruch pojazdów na długi czas.
Przy malowaniu znaków poziomych
ważne jest nie tylko szybkie schnięcie.
Widoczność linii w każdych warunkach oraz ich trwałość to najważniejsze cechy z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
W Europie długoterminowe zachowanie materiałów do poziomego
oznakowania dróg bada się zarówno
zgodnie z normą EN 1824 w warunkach drogowych, na przykład we Francji i Polsce, jak i zgodnie z normą EN
13197 na symulatorach obrotowych.
Takie badania prowadzi instytut BASt
w Niemczech, czy AETEC w Hiszpanii.
W obydwu systemach krytyczne
właściwości, takie jak współczynnik
białości, retrorefleksja (w mcd*m-2*lx-1)
oraz szorstkość są mierzone przy okre-
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Rozpuszczalnikowa farba alkidowa

Wodna farba na bazie FASTRACK

Rys. 1 Adhezja kulek szklanych w drogowym teście trwałości po 2 latach
ślonym natężeniu ruchu.
Spoiwa FASTRACK zapewniają doskonałą przyczepność szklanych kulek,
a zatem długotrwałą widoczność, również
w nocy i przy mokrej nawierzchni. Warunkiem jest zastosowanie szklanych
kulek odpowiedniej jakości. Wiele farb
na bazie polimerów FASTRACKTM
posiada bardzo dobre świadectwa ho-

mologacyjne. W teście drogowym wykonanym przez ASCQUER we Francji,
farby te z łatwością zakwalifikowały się
do najwyższej klasy P5 (retrorefleksja
>100 mcd po przejechaniu 1 miliona
najechań kół pojazdów) oraz P4 w przypadku widoczności w nocy (retrorefleksja >25 mcd po przejechaniu 0,5
miliona najechań kół pojazdów).

Rys. 2 Test na symulatorze obrotowym w AETEC - współczynnik odblasku (mcd) w nocy
przy suchej nawierzchni po przejeździe 3 milionów kół
500 g/m2 farby - 350 g/m2 szklanych kulek
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Coating Materials
Również na symulatorach obrotowych,
jak mówią wyniki instytutu BASt, farby
wodne typu 1 kwalifikowały się z łatwością do klasy P5, a nawet P6 w przypadku farb typu 2.
Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w AETEC wskazują, że przy
zastosowaniu nowej generacji spoiwa
wodnego FASTRACKTM – FASTRACK
HD-21A opartego na opatentowanej
technologii gwarantującej dłuższy czas
przylegania szklanych kulek – farba
może z łatwością zakwalifikować się do
nowej klasy P7 (3 miliony najechań
kół).
Farby wodne na bazie spoiw
FASTRACKTM są również wykorzystywane w bardzo wymagających
zastosowaniach, takich jak oznaczenia
poziome na lotniskach i torach Formuły 1. Farby na bazie FASTRACK
HD-21A zostały nawet zastosowane na
lądowiskach promów kosmicznych
NASA na Przylądku Canaveral!
Dział badań firmy Dow stale dodaje
nowe innowacyjne produkty do
asortymentu FASTRACKTM:
W tym roku Dow Coating Materials
wprowadza do systemu drogowych
farb wodnych spoiwo FASTRACKTM
2011 dające wyjątkową skuteczność
wiązania pigmentu. Wyjątkowe rozwiązania z dziedziny chemii zastosowane
w tym całkowicie akrylowym spoiwie
pozwalają specjalistom opracowującym farby częściowo uniezależnić się
od drogich składników, takich jak biel
tytanowa i lateks bez utraty doskonałej
charakterystyki produktu.
Taki sam czas schnięcia i właściwości przy znacznie niższych kosztach
sprawiają, że wodne farby drogowe to
technologia nie tylko bardziej zrównoważona, ale również ekonomiczna.
Ponadto, jak wykazała analiza cyklu
życia wykonana przez firmę Dow,
obniżenie zawartości dwutlenku tytanu
i spoiw w formulacji pozwala uzyskać
jeszcze lepsze właściwości środowiskowe farb wodnych.
Dostępne jest również nowe
rozwiązanie ułatwiające używanie farb
wodnych dla firm wykonujących
oznaczenia: substancja przyspieszająca
wiązanie. FASTRACKTM QS-2 to rewolucyjny dodatek znacząco skracający czas schnięcia farb wodnych na
bazie spoiw FASTRACK po aplikacji,
szczególnie do osiągnięcia większej
grubości farby i przy niedogodnych
warunkach pogodowych. Można wręcz
powiedzieć, że produkt ten działa jak
gąbka absorbując wodę w powłoce
farby, co prowadzi do bardzo szybkiego
spadku pH i przyspieszenia działania
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mechanizmu szybkiego schnięcia.
Dzięki temu farba w bardzo krótkim
czasie uzyskuje odporność na działanie
kół pojazdów i zmywanie przez wodę.
Technologia ta jest obecnie udostępniana za pośrednictwem producentów
szklanych kulek, którzy oferują ją jako
domieszkę do kulek ułatwiając w ten
sposób aplikację przez posypywanie
lub wstrzeliwanie kulek w farbę z użyciem obecnie stosowanego sprzętu.
Producenci mikrokul opracowali
systemy szklanych kulek z dodatkiem
substancji wspierającej schnięcie
FASTRACKTM QS-2.

Rys. 3 Obfite opady deszczu 2 h
po położeniu 900 µm warstwy farby
na bazie FASTRACK HD-21A z dodatkiem
substancji wspomagającej schnięcie i bez niej
Podsumowując, wodne farby drogowe na bazie spoiw FASTRACKTM
stanowią bezpieczną i ekonomiczną
alternatywę dla farb rozpuszczalnikowych. Można je aplikować przy

pomocy standardowego sprzętu
(wykonanego ze stali nierdzewnej) bez
ogrzewania i bez generowania toksycznych odpadów.
Toluen, łatwopalny i toksyczny
rozpuszczalnik (zaklasyfikowany jako
działający szkodliwie na rozrodczość)
jest do dziś używany w wielu rozpuszczalnikowych farbach drogowych,
mimo że w Europie zakazano jego
stosowania w produktach dla konsumentów, a w Niemczech do znakowania dróg.
Jak wykazano powyżej, technologia
FASTRACKTM daje wiele możliwości
firmom opracowującym formulację
farb, aplikującym je oraz instytucjom
odpowiedzialnym za drogi. Technologia FASTRACK wprowadza do
polskiego sektora oznaczeń poziomych
dróg wzrost bezpieczeństwa aplikacji
oraz metody bardziej przyjazne dla
środowiska.
Firma Dow oferuje 25 lat doświadczenia w dziedzinie polimerów,
formulacji farb i ich aplikacji,
dysponuje specjalnymi laboratoriami
oraz doświadczeniem w testowaniu
drogowych oznaczeń poziomych.
Firma prowadzi między innymi testy
na własnej drodze testowej we Francji,
aby wspierać sektor poziomych
oznaczeń drogowych we wprowadzaniu zmian.
Dr Piotr Hamera
Dow Coating Materials

LONG LASTING. FAST DRYING. SAFE. SUSTAINABLE.

Nieuzasadnione
okresy gwarancyjne
W ostatnim czasie mamy do czynienia z nasilającym się zjawiskiem, w postaci niekorzystnych dla wykonawców, zapisów w specyfikacjach
przetargowych. Dotyczą one przede wszystkim okresów gwarancji na wykonane prace - szczególnie oznakowanie poziome.
Warto zauważyć, że czas jakiego można
oczekiwać od danego rodzaju oznakowania jest zapisany w aprobatach
technicznych, wydawanych na każdy
stosowany do wykonywania oznakowania materiał. Zamawiający, na
etapie przygotowywania specyfikacji
przetargowej może sięgnąć do tych
aprobat i dostosować zapisy do
„możliwości” materiału.
Istnieje pokusa, aby wydłużając

okresy gwarancji, zapewnić sobie
możliwość odnawiania oznakowania
coraz dłużej, ale jak pokazuje
sytuacja w drogownictwie, tak
naprawdę za-rządcy dróg i
wykonawcy „jadą na jednym wózku”
– ich długofalowym strategicznym
interesem jest długotrwała
współpraca.
Wszak administracja drogowa, bez
współpracy z firmami wykonawczymi,

ustawowych obowiązków w zakresie
chociażby właściwego utrzymania
dróg i zapewnienia na nich należytego
bezpieczeństwa ruchu. Doprowadzanie
partnera, poprzez nadmierne wymagania, do bankructwa, tak naprawdę
powoduje, że nie ma kto zaspokoić
roszczeń gwarancyjnych i sprawa tak
czy owak załatwiona nie jest.
Adam Iwanow

Rys. 4 Droga testowa firmy Dow na południu Francji

DOW Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A
02-672 Warszawa

Ekologiczne urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego ;)

Dr Piotr Hamera
Dawid Sibilak
E-mail: phamera@dow.com E-mail: dsibilak@dow.com
M +48 660 615 202
M +48 698 655 440

15/2012 Linia Życia

15/2012 Linia Życia

13

KONFERENCJA TST

KONFERENCJA TST

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
w programach konferencji
„Telematyka Systemów Transportowych”
Konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” już przez ponad dekadę co roku gromadzi przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych oraz branżowych z zakresu transportu. Przekazywanie informacji o najnowszych rozwiązaniach z zakresu inteligentnych
systemów transportowych i ich architektury, systemów sterowania, teletransmisji, telenawigacji i monitorowania ruchu, bezpieczeństwa
ruchu czy polityki transportowej to cel jaki od lat przyświeca organizatorom konferencji TST. Organizatorami konferencji TST niezmiennie
są Zespół Automatyki w Transporcie z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie
Stowarzyszenie Telematyki Transportu.

Rys. 1. Symulator dachowania
Telematyka to w technicznym rozumieniu
tematu integracja rozwiązań z dziedziny
telekomunikacji, informatyki oraz automatyki, które w efekcie tworzą funkcjonalnie pełne rozwiązania, począwszy od takich
jak komunikacja pomiędzy pojazdami
a infrastrukturą drogową lub pomiędzy
elementami systemu, a w ujęciu kompleksowym to systemy zarządzania ruchem
drogowym. W rozumieniu efektów
działania systemy telematyczne to systemy
poprawiające bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu.
Z roku na rok uczestnicy Konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” mają okazję obserwować,
dzięki tematycznie przekrojowym
referatom uczestników i gości z kraju
i zagranicy, zmiany i trendy rozwojowe
w zakresie inteligentnych systemów
transportowych.
Nieustająca integracja działań i inicjatyw na poziomie europejskim wymusza
wprowadzanie na terenie naszego kraju
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rozwiązań, które pozwolą na postawienie polskich miast, pod względem
zaplecza usług, na równi z czołowymi
miastami europejskimi. Mowa tutaj,
między innymi, o tak ważnej dla
każdego mieszkańca aglomeracji
możliwości sprawnego przemieszczania
się w obrębie miasta. Spełniająca
techniczne wymogi infrastruktura to za
mało aby usługa była zadowalająca,
konieczne jest narzędzie ułatwiające,
zarówno zarządcy jak i pasażerom,
swobodne korzystanie z tak wyposażonej komunikacji. Wprowadzenie nowej
technologii nie powinno ograniczać się
tylko do jednego aspektu, wprowadzone
rozwiązanie powinno poprawić komfort
przemieszczania się po mieście zarówno
pasażerom komunikacji miejskiej jak
i kierowcom, tym samym poprawić
bezpieczeństwo na terenie miasta.
Konferencja ujmuje w swoje struktury prezentację zarówno rozwiązań
modelowych, opracowywanych jako

scenariusze do wprowadzenia, ale
większość to jednak rozwiązania
wprowadzane do życia i implementowane w różnej formie. Do najpopularniejszych należą rozwiązania z zakresu
sterowania i organizacji ruchu
drogowego, od pojedynczego skrzyżowania aż do systemów obejmujących
całe miasta. Niejednokrotnie prezentowane są rozwiązania szczegółowe dotyczące bardzo wąskiego zagadnienia,
np. bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych lub przejazdach kolejowych,
ale biorąc pod uwagę liczbę miejsc
możliwych do objęcia takim rozwiązaniem, czyni takie zagadnienia
niezmiernie ważnymi dla poprawy
bezpieczeństwa. W końcu prace
opierające się na analizie wydarzeń
i sytuacji na drogach pozwalają na
wyodrębnienie czynników pogarszających bezpieczeństwo na drodze, a tym
samym lepsze przeciwdziałanie zagrożeniom.
Dodatkowo w Ustroniu uczestnicy
konferencji TST w 2010 roku przez
część konferencji mieli do swojej
dyspozycji symulator dachowania oraz
symulator jazdy pojazdem ciężarowym.
Niebywały postęp w dziedzinie systemów wspomagania kierowcy w prowadzeniu pojazdu, jaki dokonał się
w ostatnich latach, zaczął wkraczać do
seryjnej produkcji pojazdów. Na
konferencji nie zabrakło firm, które
przodują w wykorzystaniu systemów
bezpieczeństwa w swoich samochodach. W roku 2010 firma Mercedes
Benz prezentowała swoje samochody
osobowe uczestnikom konferencji
z możliwością jazd próbnych. W roku
2011 firma Volvo na bazie swoich
modeli samochodów zaprezentowała
dwa systemy podnoszące bezpieczeństwo na drodze – awaryjne hamowanie
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Rys. 2. Symulator jazdy pojazdem ciężarowym
przed przeszkodą oraz system
aktywnej ochrony pieszego przed potrąceniem.
Rozważając przykładowe tematy
publikacji z przestrzeni ostatnich
dwóch lat konferencji przedstawić
można cele projektu ZEUS oraz jego
efekt końcowy w postaci koncepcji
zintegrowanego system bezpieczeństwa transportu w kontekście systemów zarządzania bezpieczeństwem
w Unii Europejskiej.
Został na przykład przedstawiony
wykonany na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
system zarządzania ruchem z wykorzystaniem znaków zmiennej treści.
System obejmuje liczący 165 km
odcinek autostrady A4 od węzła „Bielany” (woj. dolnośląskie) do węzła „Sośnica” (woj. śląskie). Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie
płynności oraz bezpieczeństwa ruchu.
Dzięki wykorzystaniu znaków zmiennej treści i dynamicznego przekazu
danych i informacji, funkcje systemu
obejmują sterowanie ruchem, zarządzanie prędkością ruchu, kierowanie
na trasy alternatywne, informowanie
o aktualnych warunkach ruchowych
jak również ostrzeżenia pogodowe.
Bardzo ciekawym projektem było
„Miasteczko holenderskie w Puławach”
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jako jedna z metod zarządzania ruchem. Uspokojenie ruchu za pomocą
środków technicznych pozwala na
realizowanie funkcji zarządzania
ruchem w tych obszarach miast i miejscowości, gdzie nie są wdrażane
inteligentne systemy transportowe.
Uspokojenie ruchu pozwala zarządzać
prędkością i dostępnością sieci dróg na
danym obszarze oraz zapobiegać wypadkom i łagodzić inne uciążliwości
transportowe poprzez fizyczne
utrudnienie jazdy z nadmierną prędkością oraz ograniczenie niepożądanego ruchu tranzytowego.
W Ustroniu przedstawiono też wpływ
agresywnego prowadzenia na tworzenie się zatorów. Agresywni kierowcy,
którzy nie zostawiają wystarczającej
ilości miejsca do samochodu przed
sobą oraz nieśmiali kierowcy, którzy
potrzebują dużej luki między sobą i samochodami otaczającymi ich, negatywnie wpływają na pozostałych kierowców.
Ciekawym zagadnieniem była
komputerowa symulacja ruchu drogowego jako narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w sprawie organizacji
ruchu drogowego. Referat na ten
temat przedstawił eksperyment z użyciem specjalizowanego narzędzia
informatycznego. Wyniki kompute-

rowej analizy ruchu drogowego
przedstawione zostały jako bardzo
szybka, łatwa i tania metoda podczas
podejmowania złożonych decyzji w
procesie organizowania ruchu
drogowego.
Także przedstawiona została prezentacja omawiająca wdrażany we Wrocławiu program pilotażowy, mający na
celu udrożnienie ruchu na głównych
skrzyżowaniach w godzinach szczytu,
z zastosowaniem oznakowania poziomego. Pokazane zostały sytuacje w jakich dochodzi do zablokowania
skrzyżowań i konsekwencje jakie to
wywołuje na całym przylegającym
obszarze.
Dla gości zgromadzonych na
konferencji została przedstawiona prezentacja o warunkach i zakresie wdrażania Inteligentnego Systemu Transportu dla miasta Wrocławia. System
w swojej funkcjonalności obejmuje
m.in. wprowadzenie centralnego
zarządzania i sterowania ruchem tras
średnicowych, w tym linii Tramwaju
PLUS, wprowadzenie systemu ciągłego
zarządzania na 153 skrzyżowaniach,
zapewnienie priorytetu dla Tramwaju
PLUS, przekazywanie kierowcom
informacji drogowych za pomocą znaków zmiennej treści, wprowadzenie dynamicznej informacji pasażerskiej.
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Rys. 3. Volvo - awaryjne hamowanie przed pieszym
1.

Rys. 4. Miasteczko holenderskie

Gros aplikacji oraz rozwiązań przeznaczonych jest na bezpośrednie podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.
W trakcie konferencji nie zapomina
się również o innych użytkownikach
dróg oraz transporcie kolejowym,
który wchodzi w interakcję z drogami w postaci przejazdów kolejowych. O sposobie podniesienia
bezpieczeństwa kierowców i pieszych
zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach kolejowych kategorii D (niewyposażonych przez właścicieli infrastruktury kolejowej w urządzenia
sygnalizacji przejazdowej, tj. bariery
oraz sygnalizatory świetlne) traktował
referat omawiający aspekty zastosowania systemu DYSONAPP™ (skrót od:
Dynamiczny System Ostrzegania na
Przejeździe i Przejściu dla pieszych).
System, w analogii do znaków drogowych zmiennej treści, powiadamia
wizualnie i dźwiękowo użytkowników
drogi, tj. kierowców i pieszych o nadjeżdżającym pociągu. Innowacyjność
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Rys. 5. System DYSONAPP

systemu przejawia się w warstwie
techniki, ale również w zakwalifikowaniu go do kategorii urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego co
umożliwia jego zakup i instalację przez
samorządy lokalne zainteresowane
podniesieniem bezpieczeństwa na
drogach i nie podlega jurysdykcji
kolejowej.
Goście ze Słowacji omówili bezpieczeństwo transportu na przejazdach
słowackiej kolei. Autorzy zaproponowali i przedstawili potencjalnie
użyteczne środki, które mogłyby
zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na
przejazdach kolejowych w ich kraju.
Niektóre z proponowanych środków są
charakterystyczne tylko dla warunków
słowackich, jednak niektóre stwierdzenia mogą być uogólnione i być
może zastosowane również w innych
krajach.
Wszystkie informacje o prezentowanych tematach pochodzą z następujących źródeł:

Modern Transport Telematics
(Ed. J. Mkulski), 11th International conference on Transport
Systems Telematics, TST 2011,
Poland, Selected Papers. CCIS
vol. 239, Springer, 2011
2. Transport Systems Telematics
(Ed. J. Mkulski), 10th Conference, TST 2010, Poland, Selected
Papers. CCIS vol. 104, Springer,
2010
3. Archives of Transport System
Telematics, Vol. 4 Issue 1-4, Polish Association of Transport
Telematics, 2011
4. Archives of Transport System
Telematics, Vol. 3 Issue 1-4, Polish Association of Transport
Telematics, 2010
Powyższe krótkie zestawienie jednoznacznie wskazuje na szerokie spektrum tematyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
następną edycję konferencji, która
odbędzie się w dniach 10-13 października 2012 r. w Katowicach i Ustroniu. Informacje szczegółowe podane są
na stronie www.tst-conference.org

Prof. Jerzy Mikulski
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WSPÓLNE CELE

Tempo
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Drogownictwa

Nasze wspólne cele
Relacje stron zaangażowanych w poprawę BRD
Jesteśmy przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy odbędą się w naszym kraju. Tak się złożyło, że jest to także
czas pierwszych podsumowań- tego co się udało zrobić w wielkim programie inwestycyjnym budowy dróg i poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
To co widać wywołuje mieszane uczucia: z jednej strony pojawiło się wiele nowych dróg i wiele z nich się dalej buduje, z drugiej zaś strony,
opóźnienia z którymi mamy do czynienia budzą pewne zniecierpliwienie, wypadkowość zaś zamiast maleć, w ostatnim roku wzrosła.
Niepokój też budzi kondycja firm, które współdziałają z administracją drogową w realizacji tego programu, okazuje się, że radość
zamawiających z rozstrzygnięć przetargów znacznie poniżej kosztorysów inwestorskich była przedwczesna. Ktoś powie: sami wykonawcy
proponowali takie ceny, więc sami sobie winni. Nam się jednak wydaje, że tak do końca nie jest. Istnieje wiele obszarów, które można by
zmienić we współpracy administracji drogowej i wykonawców, z korzyścią dla realizacji wspólnych celów, jakimi są należyte utrzymanie
infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ul. Oleśnicka 15
50-320 Wrocław
tel. 71 326 05 13
e-mail: tempo1@op.pl

Producent mas chemoutwardzalnych
BILADUR
oraz maszyn do znakowania
masami chemoutwardzalnymi.

Trilacolor Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 48,
01-934 Warszawa
tel./fax: 22 835 40 58

Wydaje się, że pewne działania są
zupełnie niepotrzebne, np. wprowadzanie do umów z wykonawcami nieprecyzyjnych zapisów o tym, że zarządca
może, ale nie musi wyrazić zgody na
udział podwykonawców w realizacji
zamówienia. Jasne są motywy takiego
działania: chodzi o zdjęcie z siebie
odpowiedzialności za ewentualne
wypłacenie wynagrodzeń podwykonawcom. Tylko czy na pewno jest to
potrzebne?
Przecież zamawiający w rzeczywistości ponosi minimalne ryzyko: płacąc
za kolejne otrzymane faktury powinien żądać od generalnego wykonawcy potwierdzenia rozliczenia się
z podwykonawcami z wykonanych
prac. Wówczas odpowiedzialność finansowa i ryzyko zamawiającego ograniczone jest tylko do jednej płatności
– wydaje się, że jest to ryzyko do przyjęcia, a Państwo, którego zamawiający
(administracja drogowa) jest przedstawicielem – ma do spełnienia także rolę
stabilizującą nasz system gospodarczy.
Zwiększone ryzyko, brak pewności
i stabilizacji finansowej nikomu się nie
opłaca: pojawiają się problemy z realizacją kontraktów, firmy bankrutują,
ludzie tracą pracę. Czy to się Państwu
opłaca? Nie może być tak, że w jednej
kieszeni się oszczędza (na nakładach
na infrastrukturę drogową) a z drugiej
wydaje bez opamiętania (na zasiłki dla
bezrobotnych, koszty utraconych
roszczeń gwarancyjnych, których nie
ma od kogo dochodzić, roszczenia
generalnych wykonawców zwiększające wartość kontraktów nawet o 50%
– bo przecież na czymś zarobić w końcu muszą, itp).
Mając na uwadze właśnie stabilizującą rolę Państwa, można sobie wyobrazić ponowne wprowadzenie syte-

mu płatności zaliczkowych – ryzyko
takie samo – ograniczone do jednej
zaliczkowej faktury. Wydaje się, że
Państwo posiada na to stosowne środki,
skoro regularnie dopłaca do kontraktów z powodu źle przygotowanej
dokumentacji i przetargów.
Problem finansowania inwestycji
i robót utrzymaniowych został przerzucony na wykonawców, co nie jest
dobrą praktyką. W tej sytuacji niezrozumiałe są kolejne utrudnienia, na
które zdarza się napotykać wykonawcom – mam tu na myśli cesję należności z zawartych umów.
Wydawałoby się że mając zawarty
kontrakt z Państwem, którego administracja drogowa jest emanacją, nic
prostszego jak udać się do banku
i wystąpić o kredyt, jako zabezpieczenie przedstawiając cesję z kontraktu.
No i tu wykonawcę czasami spotyka
niemiła niespodzianka – zamawiający
nie wyraża zgody na cesję. Dlaczego?
Któż to wie?
Przecież w przypadku uchybień ze
strony wykonawcy, umowę można
rozwiązać i cesja wygasa – ryzyko dla
zamawiającego żadne. Wykonawca
mając wygrany przetarg, często
znajduje się w sytuacji bez wyjścia –
wycofać się bez surowych konsekwencji nie może, a zamawiający, czyli jego
partner w realizacji przedsięwzięcia,
uniemożliwia mu znalezienia zewnętrznego finansowania na wywiązanie
się z kontraktu.
Niedobrych sytuacji na linii zamawiający – wykonawca jest znacznie
więcej, np. przesuwanie terminu
odbioru robót, żeby odsunąć w czasie
płatność za wykonane prace.
Aby te sytuację zmienić, konieczne
jest przewartościowanie całego
sposobu myślenia o relacjach zama-

wiający – wykonawca – podwykonawcy.
Trzeba ten układ (bez żadnych
negatywnych konotacji) zdefiniować
jako partnerski, a nie nacechowany
wzajemną nieufnością. Wszystkie
strony zaangażowane w proces
budowy, remontów i utrzymania dróg
mają ten sam cel: dobrze wykonać
swoją pracę. Dla jednych nagrodą
będzie wywiązanie się ze swoich zadań
ustawowych, realizacji założonych
planów w zakresie budowy i remontów
oraz zapewnienie należytego bezpieczeństwa ruchu na drogach, dla drugich dobrze wykonana praca będzie
miała wymierny efekt finansowy.
To co mamy dzisiaj, nie działa. Argumenty, że system jest przemyślany
i skuteczny, tylko wykonawcy „jacyś
nie tacy”, nie bronią się wobec sytuacji,
które możemy zaobserwować dookoła.
Problemy dotyczą nie tylko jednej
firmy. Trudności i opóźnienia występują na wielu odcinkach dróg.
Takie są fakty, zatem należy zastanowić się na ich wymową i wyciągnąć
w końcu wnioski.
Na nakłady na budowę i utrzymanie
dróg, trzeba patrzeć nie w perspektywie obciążenia budżetu, tylko jako na
inwestycję we wzrost gospodarczy i stabilizację gospodarki.
Jeżeli będzie u decydentów poczucie
wspólnego celu i otwartość na
argumenty drugiej strony, wówczas
jest szansa na znalezienie nowych,
dobrych rozwiązań systemowych.
Czas na nowe, partnerskie podejście
do wykonawców.

Adam Iwanow

www.trilacolor.pl
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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Ronda i place - wpływ oznakowania
na bezpieczeństwo ruchu drogowego”
szkolenie Stowarzyszenia Linia Życia
Zapraszamy na szkolenie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach przez zastosowanie
ważnego elementu spowalniającego – RONDA.

Posiadamy oddziały
w Pruszczu Gdańskim
i Poznaniu

Organizator:
Termin:
Miejsce:

Stowarzyszenie Linia Życia
31 maja 2012
Kraków
Hotel Optima, Kraków, ul. Malborska 65
sala konferencyjna nr 2
Harmonogram szkolenia:
8:30 - 9:00
rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:00 - 10:30
sesja szkoleniowa
„Co jest rondem, co jest placem, a co zwykłym skrzyżowaniem? Rodzaje przecięć dróg”
- Marek Wierzchowski
„Zasady oznakowania pionowego w/w rodzajów rond, placów i skrzyżowań”
- Marek Wierzchowski
10:30 – 10:45
przerwa kawowa
10:45 – 12:15
sesja szkoleniowa
„Zasady oznakowania poziomego dla wielopasowych przecięć dróg (ronda i place)”
- Marek Wierzchowski
„Technologie oznakowania poziomego dostosowane do stanu drogi i natężenia ruchu”
- Hanna Klimas, Mariusz Bojanowicz - Stowarzyszenie Linia Życia
12:15 – 12:30
przerwa kawowa
12:30 – 14:00
sesja szkoleniowa
„Dobre i złe przykłady oznakowania rond, placów i skrzyżowań”
- Marek Wierzchowski, Hanna Klimas, Mariusz
Bojanowicz
Wr
oc
ław
„Wpływ poziomego oznakowania dróg rowerowych
na bezpieczeństwo ruchu drogowego”
,2
01
1
- Wilhelm Karnbrock - Evonik Industries
14:00 – 14:15
przerwa kawowa
14:15 – 15:00
sesja szkoleniowa
„Ocena oddziaływania systemów oznakowań poziomych na środowisko”
- Michael Pieroth - Evonik Industries
podsumowanie i wręczenie certyfikatów
zakończenie szkolenia
15:00
obiad
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie drukowanej i elektronicznej oraz certyfikat
potwierdzający udział w szkoleniu.
Wykładowcy:
Pan Marek Wierzchowski - audytor brd, biegły sądowy w zakresie brd
Hanna Klimas, Mariusz Bojanowicz - specjaliści Stowarzyszenia Linia Życia
Wilhelm Karnbrock, Michael Pieroth - Evonik Industries

Formularz do pobrania ze strony www.liniazycia.org.pl

.

Stowarzyszenie Linia Życia
ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, tel. 71 710 46 57, 71 79 08 100/101
www.liniazycia.org.pl, e-mail: info@liniazycia.org.pl

