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tuje w Polsce XXI wieku. A wszystkie
decyzje o tym, jaką farbą malować, jakie
drogi, jak długo powinno wytrzymać
oznakowanie czy jak często należy odna-
wiać samo malowanie podejmowane są
często przy braku świadomości możliwości
technicznych. I wpływu, jakie białe linie
wymalowane na nawierzchni mają na bez-
pieczeństwo użytkowników ruchu dro-
gowego. A jeszcze częściej kierowane są
jedynie suchą literą prawa.
Konsolidacja branży spowodowała, iż
urzędnicy mają obecnie merytorycznie
świetnie przygotowanego partnera, 
w postaci stowarzyszenia "Linia Życia". 
z którym mogą przedyskutować np kwestie
stosowania rodzaju materiału. Nie muszą
już pytać konkretnego wykonawcy, jakie
materiały należy stosować do jakiego frag-
mentu dróg. Osoby odpowiedzialne za
podejmowanie kluczowych decyzji 
w dziedzinie oznakowania poziomego
wiedzą już, że nie wszędzie używanie naj-
tańszego materiału, czyli farby, będzie
najbardziej efektywną metodą. Że wyma-
gania należy stawiać przed oznakowaniem
na drodze w zależności od tego, jak jest ono
narażone na zniszczenie. Z tego powodu od
linii kładzionych farbą na autostradzie
można wymagać, że przez kilkanaście
miesięcy zachowają swoje właściwości
odblaskowe. A od podobnego oznakowania
na kostce w ruchliwym punkcie miasta nie.
Bo pasy w terenie zabudowanym są bardziej
narażone - na ścieranie i środki używane do
zimowego utrzymania nawierzchni.
Wiedzą, że równie ważne jest pamiętanie 
o tym, gdzie znajduje się droga, i z czego
jest zrobiona jej nawierzchnia. I w jakim
stanie technicznym się znajduje. Czym
innym winno oznakowywać się zniszczoną

TTrrzzeebbaa  rroozzmmaawwiiaaćć  oo  ttyymm  jjaakkiiee  ii  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  mmaalloowwaaćć  nnaa  
ddrrooggaacchh..  

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  oottwwaarrtteejj  ddyysskkuussjjii  ii  ssłłuużżyymmyy  rraaddąą

Im wcześniej kierowca zauważy
niebezpieczeństwo tym większe ma
szanse, żeby go uniknąć. Wszyscy eksper-
ci są zgodni: na oznakowaniu dróg nie
opłaca się oszczędzać. Widoczność to
życie.

Badania wykazują, że przy prędkości 90
kilometrów na godzinę kierowca potrzebu-
je od 1,8 do 3 sekund, żeby zauważyć 
i poprawnie zinterpretować oznakowanie
na jezdni. Oczywiście niższa cyfra oznacza
kierowców młodszych i doskonale
widzących. Tymczasem dziś już czterech na
dziesięciu Polaków musi używać okularów.
A nasze społeczeństwo jest coraz starsze 
i ma coraz więcej problemów ze wzrokiem.
Dlatego coraz większe znaczenie będzie
miało, żeby oznakowanie poziome było jak
najlepiej widoczne nie tylko w dzień, ale
przede wszystkim w nocy i podczas
opadów.

Służymy radą

O liniach na jezdni większość Polaków wie,
że są i mają być. Uczyli się, co one
oznaczają, gdy zdawali egzaminy na prawa
jazdy. I najczęściej jeżdżą według ich
wskazań. Szerokie pasy to zebra, a na pod-
wójnej ciągłej nie można wyprzedać. A po
boku drogi za miastem jest jeszcze jakaś
linia wyznaczająca pobocze. Urzędnicy
wzbogacają tą wiedzę o znajomość
przepisów prawa. Wiedzą za jaką kategorię
dróg odpowiadają. Czyli jakie standardy
muszą na niech utrzymywać i... niestety
wciąż jeszcze zdarzają się przypadki, że na
tym się kończy.
Takie myślenie, znane nam dobrze 
z poprzedniego ustroju, wciąż jeszcze poku-
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Porozmawiajmy o tym, czy nie warto
zmienić naszego myślenia o oznakowaniu.
Zapraszamy do dyskusji. Należy jeszcze raz

poważnie rozważyć nie tylko czym, za ile 
i jak często powinny być znakowane naw-
ierzchnie. Być może rozsądniej byłoby
położyć ciężar znakowania dróg poza
obszarami zurbanizowanymi właśnie na
linie krawędziowe. Dziś ich wpływ na bez-
pieczeństwo kierowców jest zdecydowanie
niedoceniany.
Zbyt często zapominamy także, że drogi nie
są tylko dla kierowców. 
- Kierowcom się wydaje, że wszyscy widzą
tak doskonale jak oni - mówi Michał
Czerniaka, członek Polskiego Związku
Niewidomych Okręgu Mazowsze, przewod-
niczący Grupy Roboczej "Widziane z chod-
nika" - Z chodnika, z punktu widzenia
osoby niedowidzącej, są jeszcze inne
potrzeby niż znakowanie niebezpiecznych
miejsc na drodze - mówi wskazując, że
osób, którym wady wzroku nie pozwalają
na zdobycie prawa jazdy jest dziś w Polsce
ponad trzy i pół miliona. Trzeba więc
rozważyć, czy argumenty o oznakowaniu
także peronów na przystankach nie są
przekonywujące.

starą nawierzchnię bitumiczną często
jeszcze o lepiszczu smołowym, a inaczej
nowoczesne nawierzchnie - beton asfal-
towy, a jeszcze inaczej tak popularne obec-
nie drogi z nawierzchnią SMA. Zdają sobie
sprawę, że przy precyzowaniu oczekiwań
wobec oznakowania poziomego trzeba
pamiętać także o koszcie społecznym. Czyli
utrudnianiu kierowcom życia przez zbyt
częste zamykanie ulic w celu ponownego
ich malowania. Nasi eksperci w dalszym
ciągu służą radą przy podejmowaniu
decyzji o tym, jak najefektywniej wykorzys-
tać środki i możliwości zapewniając, że
oznakowanie będzie zawsze widoczne.

Między życiem a śmiercią

Niestety nie wszyscy pamiętają, że na dro-
gach nierzadko widoczność linii wyznacza
cienką granicę między życiem a śmiercią.
Wciąż jeszcze często w naszym kraju poku-
tuje myślenie, że kluczowe w tym, jak
powinny zostać oznakowane drogi, są ich
parametry formalne. Doświadczenie uczy,
że gdy drogi państwowe są dość dobrze
oznakowane, część samorządów mniejszą
wagę przykłada do oznakowania dróg. 
A nastawienie zmienia się dopiero 
w obliczu poważnych wypadków.
Tymczasem eksperci myślą inaczej. Jacek
Gasparki, naczelnik wydziału z Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
słusznie namawia do zmiany myślenia
mówiąc, że kluczem powinno być bez-
pieczeństwo.
- O standardach oznakowania powinny
decydować natężenie ruchu, prędkości jakie
na drodze rozwijają kierowcy i to, jak trud-
ny jest dla kierujących dany odcinek -
mówi naczelnik Gasparski, podkreślając
wagę linii krawędziowych dla bezpieczeńs-
twa na drodze.

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  ddyysskkuussjjii..  

Nasi eksperci chętnie do Państwa przyjadą i odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości,
jakie mogły się pojawić, po przeczytaniu naszego artykułu.

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  LLiinniiaa  ŻŻyycciiaa,,  uull..  BBoorroowwsskkaa  11//33aa,,  5500--550099  WWrrooccłłaaww,,  tteell..  007711//  7799  0088  110000,,  110011
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Jak ustalić standardów dla oznakowania
poziomego?

Moim zdaniem kluczem do tego,
żeby zdecydować jakie drogi jak powinny
zostać oznakowane nie są parametry for-
malne. Stosowanie podziału na drogi kra-
jowe, wojewódzkie czy gminne jest
anachronizmem. To jak się dana droga
nazywa nie ma żadnego znaczenia.
Dotychczas wyglądało to tak, że drogi
państwowe są dość dobrze oznakowane.
Część samorządów także dba o to. Ale
niekiedy brak jest dobrych chęci. I dopiero
poważny wypadek zmienia to nastawienie.
Doświadczenie uczy, że dużo ważniejsze
przy ustalaniu standardów dla oznakowania
poziomego winny być parametry realne,
czyli takie, które uzależniałyby te wyma-
gania od rzeczywistych warunków
panujących na drodze. Mam na myśli czyn-
niki takie, jak natężenie ruchu, prędkości
jakie na drodze rozwijają kierowcy. Czyli
jak szybki i gesty jest ruch. Ważne jest
także jak trudny dla kierujących jest dany
odcinek.
Trzeba odrzucić dotychczasowe sposoby
klasyfikacji dróg i przy ustalaniu gdzie
powinny być spełnianie jakie parametry
państwo powinno się kierować tylko wzglę-
dami bezpieczeństwa. Takie miejsca powin-
ny być wyznaczane dla dróg wszystkich
kategorii. A ich zarządcy, czy to Generalna
Dyrekcja, czy samorządy powinny się
stosować do takich zaleceń.

Czyli w szczególnie niebezpiecznych
miejscach, czy ruchliwych trasach,
powinny być stosowane oznakowania
wyższej klasy...

Absolutnie nie. Przepisy nie powin-
ny narzucać konkretnych technologii.
Nakazywanie, że na takich a takich zakrę-

tach trzeba użyć chemoplastu, a na innych
na przykład farby wodorozpuszczalne, to
zła metoda. Należy raczej stosować stan-
dardy odblaskowości w dzień, w nocy 
i podczas deszczu. O tym jaką techniką
osiągać pożądane wartości powinien decy-
dować zarządca drogi. To on ma podjąć
decyzję czy co pół roku malować na-
wierzchnię stosując tańsze metody, czy
rzadziej przy użyciu lepszych, ale 
i droższych metod. My na autostradach
mówimy, że oznakowanie powinno być
grubowrstwowe strukturalne, bo wierzymy,
że powinno wytrzymać dłużej, być
widoczne w nocy i podczas deszczu. Ale to
zarządca drogi powinien zdecydować 
o przyjętych metodach kierując się
wyłącznie wymogami bezpieczeństwa 
i interesem ekonomicznym.

Czy Pana zdaniem na drodze są linie,
które można by nazwać "liniami życia"?
Które linie?

Zdecydowanie linie krawędziowe.
W naszych warunkach, przy stosowaniu
takich a nie innych słupków przy drogach,
widoczność tych linii nieraz wyznacza
granicę między życiem a śmiercią. 
W Polsce słupki wzdłuż nie służą do
ułatwiania kierowcom odszukania krawę-
dzi jezdni przy złych warunkach atmosfer-
ycznych. Jedynie mierzą odległości.
Dlatego wielki nacisk należy położyć na
widoczność linii krawędziowych. Często
ich widoczność jest ważniejsza od
widoczności linii środkowych. To one
utrzymują kierowców na bezpiecznej na-
wierzchni drogi. W przypadku gdy mamy
do czynienia ze słabszą widocznością
zawsze uda się nam dojrzeć jadący z naprze-
ciwka samochód, bo podobnie jak my oświ-
etla sobie drogę światłami. Rów tuż za
krawędzią jezdni nie będzie się oświetlał.

LLiinniiee  żżyycciiaa  ssąą  nnaa  kkrraawwęęddzzii

JJaacceekk  GGaaccppaarrsskkii,,  nnaacczzeellnniikk  wwyyddzziiaałłuu  ww  GGeenneerraallnneejj  DDyyrreekkccjjii  DDrróógg
KKrraajjoowwyycchh  ii  AAuuttoossttrraadd
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Od dłuższego czasu stara się Pan
przekonać Polskich drogowców 
i kierowców o tym, żeby zmienili
myślnie o oznakowaniu poziomym.
Dlaczego?

Proszę sobie wyobrazić tablicę
okulistyczną, taką jaka wisi na każdej ścia-
nie u lekarza zajmującego się kłopotami ze
wzrokiem. Każda taka tablica ma dwana-
ście rzędów. Na tej tablicy należy zaznaczyć
dwie linie. Pomiędzy czwartym i piątym
oraz pomiędzy szóstym a siódmym rzędem.
Co one symbolizują? Pierwsza z nich to
wymogi jakie się stawia kierowcom ubie-
gającym się o prawa jazdy kategorii A i B.
Każdy kierowca co najmniej jednym
okiem, z pięciu metrów dostrzega i potrafi
przeczytać cyfry odgrodzone tą linią. Druga
linia to wymogi stawiane kierowcom
wyższych kategorii. Dodatkowo wprowa-
dzony jest także wymóg, że korekta wzroku 
w ich przypadku nie może wynieść więcej
niż dwie dioptrie.
Jasno więc widać, ż każdy kierowca widzi
to, co się dzieje na jezdni. Ale kierowcy to
nie jedyni użytkownicy dróg. Z badań
Głównego Urzędu Statystycznego wynika,
że w 1997 roku było w Polsce trzy i pół mil-
iona osób, które nie spełniają warunków
potrze-bnych do uzyskania jakiegokolwiek
prawa jazdy. Bo widzą bardzo źle. Problem
osób niedowidzących jest w naszym kraju
poważny. Czterdzieści procent Polaków
nosi szkła optyczne. Ale to wszyscy są
ludzie, którzy coś widzą. Tyle że słabo.

Problem jest więc szeroki. Ale do jakich
doprowadza wniosków w kwestii
oznakowania?

Kierowcom się wydaje, że wszyscy
widzą tak doskonale jak oni. Dyskusja 
o oznakowaniu jezdni skupia się wobec tego
u nich na tym jak zaznaczać niebezpieczne

odcinki, żeby były widoczne. I nie neguję
faktu, że zapewnienie takiej widoczności
jest im potrzebne. Zwłaszcza, że zdarzają się
kierowcy także noszą okulary i nie widza
tak doskonale. Ale w ogóle nie pamiętają

MMiicchhaałł  CCzzeerrnniiaakkaa,,  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  NNiieewwiiddoommyycchh
OOkkrręęgguu  MMaazzoowwsszzee,,  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  GGrruuppyy  RRoobboocczzeejj  

""WWiiddzziiaannee  zz  cchhooddnniikkaa""
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jednak, że są ludzie, którzy widzą jeszcze
gorzej od nich. Dlatego próbuję pokazać, że
zchodnika, z punktu widzenia osoby
niedowidzącej, są jeszcze inne potrzeby niż
znakowanie niebezpiecznych miejsc na
drodze.

Jak więc wygląda ten problem z chodni-
ka? O czym nie pomyśleli kierowcy, a co
oznakować chcieliby niedowidzący?

Przede wszystkim krawędzie pe-
ronów na  przys tankach  autobu-
sowych i tramwjowych. To jest bardzo
ważna sprawa. Proszę sobie wyobrazić
osobę, która ma problemy z dostrzeżeniem
tego, gdzie kończy
się jezdnia, a gdzie
zaczyna chodnik.
Czekając na auto-
bus nie widzi ona,
gdzie stoi. Bo
jezdnia nie wy-
różnia się kon-
trastem od przys-
tanku. Obie na-
wierzchnie są
szare. Co więcej
i s t n i e j ą c e
oznakowanie częs-
to okazuje się być
d o d a t k o w y m
k ł o p o t e m .
W y s t a r c z a j ą c o
widoczna jest bo-
wiem zazwyczaj
jedynie linii środ-
kowa. 
W przypadku osoby niedowidzącej jest
więc to często jedyna linia jaką taki
człowiek dostrzega. Zmuszony się jest więc
orientować względem niej i często staje
przez to na jezdni. Bo nie widzi jej

krawędzi.Dlatego moim zdaniem kra-
wędzie przystanków powinny być ozna-
czane.

A jak takie oznaczenia powinny
wyglądać?

Namawiamy do zaznaczania kra-
wędzi peronów kolorem żółtym, który
odróżniałby się od białych najczęściej linii
na jezdni. Trzeba jednak pamiętać, że częs-
to sama żółta linia nie wystarczy, bo może
się okazać, że chodnik i jezdnia są w tym
samym kolorze. A u osób niedowidzących
równie ważny jest kontrast. Dlatego za linią
żółtą powinna być namalowana czarna.

Wtedy łatwiej byłoby nam ją dostrzec i nie
byłoby wątpliwości jak ją rozumieć.
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LLiinniiaa  kkrraawwęęddzziioowwaa  jjaakkoo  eelleemmeenntt  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ww  rruucchhuu  
ddrrooggoowwyymm..

W przypadku zastosowania na jezdni tylko
linii krawędziowych ich waga  wzrasta
bowiem  informują wtedy kierowców 
o przebiegu drogi (np. o łukach pozio-
mych). Wtedy to oznakowanie poziome 
w postaci linii krawędziowych warunkuje
poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. Ich rola  jest nie do przece-
nienia  szczególnie w warunkach zmniej-
szonej przejrzystości powietrza  oraz od
zmierzchu do świtu. Brak tych linii na dro-
gach  dwukierunkowych o szerokości jez-
dni mniejszych od 6m oraz  o zgrozo szer-
szych niż 6.0m jest niedopuszczalny i nie-
zgodny z przepisami - jednakże często
spotkany (w tym  także  na drogach woje-
wódzkich).

Linie krawędziowe stosuje się przede
wszystkim do wyznaczenia krawędzi jezdni
bez krawężników ulicznych w celu oddzie-
lenia jezdni od pobocza lub pasa
awaryjnego. Dopuszcza się stosowanie linii
krawędziowej na odcinkach z krawężnika-
mi, jeżeli wymagają tego warunki
widoczności lub bezpieczeństwa ruchu. 
Brak oznakowania poziomego postaci linii
krawędziowych z pewnością  może  przy-
czynić  się do wielu zdarzeń drogowych
związanych  z wypadnięciem pojazdu  poza
jezdnię, szczególnie w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych oraz od
zmierzchu do świtu.
Linie te porządkują ruch na jezdni
wskazując jednoznacznie kierowcy czy
może on zatrzymać się na jezdni i poboczu,

na danym odcinku drogi. Zgodnie ustawą 
o ruchu drogowym nie wolno zatrzymywać
pojazdu na jezdni obok linii przerywanej
wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezd-
ni i na poboczu obok linii ciągłej wyzna-
czającej krawędź jezdni.

Polskie przepisy uzależniają standardy
oznakowania od kategorii poszczególnych
dróg. I tak, oznakowaniu poziomemu
podlegają na całej długości:
- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie
linii segregacyjnych i krawędziowych, na
odcinkach o szerokości jezdni 6 m i więk-
szej,
- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie
linii krawędziowych, na odcinkach o sze-
rokości mniejszej niż 6 m.
Na drogach krajowych i wojewódzkich 
o szerokościach jezdni mniejszych niż 6 m
organ zarządzający ruchem może:
- dopuścić stosowanie linii krawędziowych
tylko w miejscach niebezpiecznych,
- zdecydować o wprowadzeniu oprócz linii
krawędziowych linii segregacyjnych
(wydzielić pasy ruchu) na jezdni o sze-
rokości od 5,8 m do 6,0 m.
Na drogach powiatowych i gminnych zale-
ca się stosować zasadę oznakowania
poziomego jak dla dróg
krajowych i wojewódzkich. Zakres
oznakowania może być ograniczony przez
organ zarządzający ruchem do miejsc
niebezpiecznych.
Do miejsc i odcinków niebezpiecznych za-
licza się w szczególności:
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- skrzyżowania,
- przejazdy kolejowe i tramwajowe,
- przejścia dla pieszych i przejazdy dla ro-
werzystów,
- łuki poziome i pionowe o niedostatecznej
widoczności,
- luki oznaczone znakami ostrzegawczymi
ostrzegającymi o niebezpiecznych zakrę-
tach
-  tunele i dojazdy do tuneli
- odcinki dróg o wzmożonym ruchu
pieszym i rowerowym bez wydzielonych
ciągów dla tego ruchu,
- odcinki dróg o zwiększonej wypadkowoś-
ci.

Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakte-
ryzować się:
- dobrą widocznością w ciągu całej doby,
- wysokim współczynnikiem odblaskowoci,
również w warunkach dużej wilgotności,
np. podczas opadów deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametrów
odblaskowości w całym okresie użytkow-
nia,
- odpowiednią szorstkością zbliżoną do
szorstkości nawierzchni, na której są
umieszczone,
- odpowiednim okresem trwałości,
- odporności na ścieranie i zabrudzenie

Rozróżnia się następujące odmiany linii
krawędziowych:
- P-7a "linia krawędziowa - przerywana sze-
roka",
- P-7b "linia krawędziowa - ciągła szeroka",
- P-7c "linia krawędziowa - przerywana
wąska",
- P-7d "linia krawędziowa - ciągła wąska".

Na poboczu oddzielonym od jezdni linią
krawędziową może odbywać się tylko ruch
pojazdów innych niż samochodowe, ponad-
to w przypadku linii krawędziowej przery-
wanej dopuszczony jest na poboczu postój
pojazdów, w tym samochodowych.
Linie P-7a i P-7b o szerokości 0,24 m sto-
suje się na:
- autostradach i drogach ekspresowych,
- na drogach posiadających twarde pobocze
lub opaskę,
- na drogach z numerem szlaku międzyna-
rodowego,
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- na drogach dwujezdniowych.
Na pozostałych drogach dopuszcza się
stosowanie linii P-7c
i P-7d o szerokości 0,12 m, jednak zalecane
jest stosowanie linii P-7a i P-7b na wszyst-
kich drogach.

Linia krawędziowa - przerywana szeroka 
i wąska

Znaki P-7a "linia krawędziowa - przerwana
szeroka"

P-7c " linia krawędziowa - przerywana
wąska" 
Stosuje się przede wszystkim do wyz-
naczenia krawędzi jezdni bez krawężników
na odcinkach
drogi, na których dopuszcza się postój na
poboczu.

Linia krawędziowa przerywana może być
stosowana na odcinkach o dobrej
widoczności, na których omijanie stojących
pojazdów przez uczestników ruchu
zobowiązanych do poruszania się po
poboczu, nie spowoduje zagrożenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.
Ponadto znaki te stosuje się w celu:
- przedłużenia krawędzi jezdni na skrzy-
żowaniach (P-7a),
- wyznaczenia przejazdów przez pasy
dzielące jezdnie (P-7a),
-   oddzielenia od jezdni zlokalizowanych 
w zatokach przystanków komunikacji pub-
licznej (P-7a, P-7c),
- oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c)

Linia krawędziowa - ciągła szeroka i wąska

Znaki 
P-7b "linia krawędziowa - ciągła szeroka" 
P-7d "linia krawędziowa - ciągła wąska"

stosuje się przede wszystkim dla wyz-
naczenia krawędzi jezdni bez krawężników
(przy czym lokalnie zastosowany krawężnik
- nie zwalnia z konieczności stosowania
linii krawędziowej):
- wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi
autostrad, dróg ekspresowych i dwujezd-
niowych (tylko linia P-7b),
-   korygowania przebiegu krawężnika,
- oddzielenia torowiska tramwajowego
(tylko linia P-7b),
- obwiedni powierzchni wyłączonych 
z ruchu znakiem P-21 (tylko linia P-7b).

Jak widać wyraźnie linii krawędziowej
poświecone jest wiele szczegółowych
przepisów. Wskazuje to, że prawodawca
dostrzegł wagę tego typu oznakowania dla
bezpieczeństwa na drodze. W wielu przy-
padkach dostrzeżenie wystarczająco
wcześnie tego oznaczenia stanowi o życiu
lub śmierci.
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