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Szanowni Państwo, 

po raz kolejny oddajemy do Państwa rąk biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia.

Niewątpliwym wydarzeniem rozpoczynającego się sezonu wykonywania oznakowania poziomego

jest nowa edycja Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Nasze Stowarzyszenie czyniło starania, aby

przy ich opracowaniu był słyszalny głos środowiska. Co z tego wyszło, możecie Państwo przeczytać

w tekstach dotyczących OST, jeden z nich w sposób bardzo ogólny omawia nowy dokument, w drugim

zaś, dosyć szczegółowej analizie poddane są zapisy dotyczące okresów gwarancyjnych. 

Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi uwagami na temat wspomnianych artykułów i innych

zagadnień związanych z oznakowaniem poziomym na forum dyskusyjnym działającym przy naszej

stronie internetowej www.liniazycia.org.pl .

Kontynuujemy również, na prośbę czytelników, zagadnienia poruszane w poprzednim biuletynie

związane z oznakowaniem poziomym na obszarach miejskich. 

Na koniec coś o nas. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją z Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia. Zostały wybrane na nim nowe władze naszej organizacji oraz zostały

wytyczone kierunki działania na przyszłość. 

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednich biuletynach, liczymy na to, że nasze wydawnictwo będzie

poruszało zagadnienia istotne dla wszystkich zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu

drogowego z uwzględnieniem oznakowania poziomego dróg. Prosimy Państwa w związku z tym o

sygnalizowanie tematów wartych omówienia. Na propozycję oczekujemy pod adresem:

biuletyn@liniazycia.org.pl

życzę Państwu przyjemnej lektury.

Paweł Zawadzki 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia 
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Wprowadzone po dekadzie
oczekiwania zmiany w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej idą w
dobrym kierunku. To główny wniosek
z analizy tego dokumentu.

Po dziesięciu latach, staraniem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad ukazały się nowe Ogólne
Specyfikacje Techniczne (OST). Jest to
dokument na którego podstawie
sporządzane będą szczegółowe
specyfikacje techniczne (SST) przy
zlecaniu i wykonaniu robót na drogach
krajowych. OST służy także za
wzorzec przy sporządzaniu specy-
fikacji zarządcom dróg gminnych,
powiatowych i miejskich. Kluczowym
jest więc wpływ tego dokumentu na
przetargi i kontrakty zawierane właśnie
przez zarządców dróg z firmami
wykonującymi oznakowanie poziome
nawierzchni.
KROK W DOBRĄ STRONĘ

Przyglądając się szczegółowym
zapisom niniejszego dokumentu należy 
z zadowoleniem zauważyć, że
wprowadzone po dekadzie ocze-
kiwania zmiany idą w dobrym
kierunku. Eksperci z Branżowego
Zakładu Doświadczalnego Budow-
nictwa Drogowego i Mostowego, który
przegotował OST zauważyli, że drogi
w Polsce są zróżnicowane pod
względem stanu nawierzchni, utrzy-
mania i innych parametrów, wobec
czego dopuszczalne są zróżnicowane
okresy gwarancji dla dróg różniących

się tymi parametrami. Okresy
gwarancyjne są takim elementem
specyfikacji technicznych, który stawia
wykonawców w bardzo niekorzystnej
sytuacji. Ponieważ niemalże całe
oznakowanie poziome w Polsce
dokonywane jest za fundusze
publiczne, mamy do czynienia 
z sytuacją, w której po jednej stronie
stoi inwestor, czyli administracja
drogowa różnego szczebla, po drugiej
zaś firmy, konkurujące ze sobą. Jak już
zaznaczaliśmy na wstępie nie ma
większego znaczenia, że zarządców
dróg jest w Polsce ok. trzy tysiące, 
a generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych i Autostrad administruje
tylko szesnastoma tysiącami dróg.
Dlaczego? Ponieważ praktycznie
wszyscy zarządcy dróg, ogłaszając
przetargi i opracowując na ich potrzeby
szczegółowe specyfikacje techniczne
wzorują się na OST i innych
dokumentach wykonawczych przygo-
towywanych centralnie, czyli przez
GDDKiA.
Tym większa radość członków 
i ekspertów stowarzyszenia Linia
Życia, że nowoopracowane OST
przyjmuje rozróżnienie czynników
zewnętrznych, mających wpływ na
trwałość i czytelność oznakowania
poz iomego .  Z różn icowan ie
w szczególności dotyczy: jakości
nawierzchni, pory roku, w której
wykonywane jest oznakowanie, miejsc
oznakowania (czy jest to miasto czy
odcinki pozamiejskie, skrzyżowania
czy przejścia dla pieszych itp.) oraz

KRÓTKA OCENA NOWYCH OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

KROK W DOBRĄ STRONĘ
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zimowego utrzymania dróg i natężenia
ruchu –  mających bezpośredni wpływ
na ścieranie oznakowania.
ZBYT DUŻO SZCZEGÓŁÓW
Niestety nowe OST nie są wolne od
potknięć, których można było uniknąć.
Najważniejszym z nich jest zbytnia
szczegó łowość  op racowan ia  
w niektórych dziedzinach. Za przykład
niech posłuży kwestia związana 
z przygotowaniem materiałów i całego
procesu technologicznego ich
przygotowania i przechowywania. Jeśli
stosować literalnie zalecenia OST
administracja drogowa musiałaby
marnować siły i środki na ingerowanie
w zbędne detale, takie jak np. zapisy 
o sposobach pracy ekip malujących,
a także zalecenia przechowywania 
i przewozu materiałów czy miejscach
składowania odpadów. Tymczasem
miarą oceny powinno być tylko
spełnienie końcowych parametrów
oznakowania, czyli spełnianie
parametrów takich jak np.
odblaskowość w różnych warunkach
atmosferycznych oraz porach dnia 
i nocy, które naprawdę wpływają na
komfort i, co ważniejsze, bez-
pieczeństwo użytkowników dróg.
Nakładanie obowiązku na zarządców
dróg kontrolowania jak przebiega
proces technologiczny zdaje się być
niepotrzebne. Podobnie jak
zajmowanie się problematyką będącą
w gestii uprawnionych do tego innych
służb (transport, odpady, opakowania,
BHP) 
BADAŃ MOŻNA MNIEJ
Za minus należy także odebrać
różnicowanie parametrów w różnych
okresach od wykonania oznakowania.

Taki zapis wydaje się być niepotrzebny
i zbytnio komplikujący proces
inwestycyjny tak dla administracji
drogowej jak i wykonawców. Wiąże
się z tym konieczność
przeprowadzania częstych badań, które
są kosztowne i trzeba za nie płacić.
Pracownicy GDDKiA, czy innych
zarządców dróg, z całą pewnością
zdają sobie sprawę iż kluczowym w
zakresie jakości oznakowania
poziomego są jego parametry
końcowe, czyli to czy po siedmiu lub
więcej miesiącach od wykonania
kierowca będzie je w stanie dostrzec.
Oczywiście usterki (np. wykorzystanie
materiałów gorszej jakości niż
przewidywał to kontrakt) należałoby
wykryć wcześniej. Doświadczony
fachowiec, a przecież GDDKiA
zatrudnia praktycznie tylko takich, jest
w stanie to stwierdzić po badaniach
przeprowadzonych na świeżym
oznakowaniu – po kilku dniach.
Sprawą wiedzy technicznej
wykonawcy jest taki dobór
parametrów początkowych, aby na
koniec okresu gwarancyjnego były
spełnione wszystkie wymagane
parametry. Zapis w OST o tym, że
badania należy wykonywać trzykrotnie
zdaje się być nadmierną regulacją,
która spokojnie może zostać
skorygowana przy ustalaniu kolejnych
OST.
OGÓLNIE JEST LEPIEJ
Podsumowując, należy z zado-
woleniem stwierdzić iż doświadczenie
jakie w ciągu ostatniej dekady zdobyli
polscy drogowcy, w szczególności zaś
pracownicy GDDKiA, zaprocentowało
przy opracowaniu zaprezentowanych
właśnie OST. Rewolucyjne wręcz
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uzależnienia okresu gwarancji od
różnych warunków tak samej
nawierzchni, jak i miejsca w której się
ona znajduje oraz innych istotnych
parametrów jest krokiem milowym,
który znacznie urealni oczekiwania
inwestorów w całej Polsce co do
oznakowania poziomego. Przybliża też
znacznie oczekiwania administracji 

Rozpoczyna się sezon na
oznakowanie poziome dróg,
rozstrzygane są przetargi. Ale oprócz
realizacji nowych zleceń, wykonawcy
mają za sobą problemy a przed sobą
kolejne. Zarówno te z przeszłości 
i z przyszłości są tego samego rodzaju:
to okresy gwarancji na oznakowanie
poziome.

Zdarza się, że wymagania dotyczące
długości okresów gwarancyjnych są
nieadekwatne do możliwości
technologicznych przy żądanym
rodzaju oznakowania i w związku 
z tym oczekiwane okresy gwarancji są
niemożliwe do spełnienia. Ponieważ
niemalże całe oznakowanie poziome 
w Polsce dokonywane jest za fundusze
publiczne, mamy do czynienia z taką
oto sytuacją: po jednej stronie
inwestor, czyli administracja drogowa

różnego szczebla, po drugiej firmy,
konkurujące ze sobą. 

Dla oceny wagi dokumentu, takiego
jak OST, należy wziąć pod uwagę
autorytet jakim cieszy się GDDKiA
w środowisku. Nie ma przy tym
większego znaczenia, że zarządców
dróg jest w Polsce ok. trzy tysiące, 
a generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych i Autostrad administruje
tylko szesnastoma tysiącami
kilometrów dróg, ponieważ tak czy
owak, wszyscy, ogłaszając przetargi 
i opracowując na ich potrzeby
szczegółowe specyfikacje techniczne
wzorują się na OST
i innych dokumentach wykonawczych
przygotowywanych centralnie, tzn. 
w Ministerstwie Transportu oraz
GDDKiA. Oczywistym jest, że zawsze
interesy zamawiającego i wykonawcy,
jeżeli chodzi o okresy gwarancji są
rozbieżne. 
Dostrzegając ten problem,
Stowarzyszenie Linia Życia, powołało
w ubiegłym roku grupę roboczą do
spraw OST. Podczas jej zebrań
zajmowano się także problematyką
okresów gwarancyjnych i odbiorów.

UREGULOWANIA DOTYCZACE GWARANCJI W NOWYCH
OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

drogowej oraz wykonawców w tym 
zakresie.
Należy mieć nadzieję, iż na kolejne

OST nie trzeba będzie czekać tak
długo jak na obecne oraz, że przy ich
ustalaniu uda się znaleźć wspólne
zdanie w kilku kolejnych punktach,
szczególnie tam gdzie rozbieżności
opinii dotyczą kwestii techniki 
i technologii.
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Stanowisko w postaci propozycji
modyfikacji tego dokumentu zostało
przekazane GDDKiA oraz IBDiM 
w grudniu 2005. Chcielibyśmy 
w poniższym artykule zająć się
omówieniem przedstawionych przez
Stowarzyszenie Linia Życia propozycji
oraz  rozwiązań zaproponowanych 
w tegorocznych OST wydanych przez
GDDKiA.

Rozwiązania proponowane przez
Stowarzyszenie miały na celu
urealnienie problematyki dotyczącej
okresów gwarancyjnych, tak, aby
uwzględniały one czynniki zewnętrzne
mające wpływ na trwałość i czytelność
oznakowania poziomego.

Niewątpliwie do takich parametrów
należą: 
o jakość nawierzchni
o pora roku, w której wykonywane 

jest  oznakowanie
o miejsce, w którym wykonane jest 

oznakowanie: miasto czy odcinki 
pozamiejskie, skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych itp.

o zimowe utrzymanie dróg
o natężenie ruchu

Dobrym rozwiązaniem przyjętym 
w nowo wydanych OST, jest zapis,
mówiący, że odbioru pogwarancyjnego
dokonuje się w oparciu o badania
wykonane przed upływem okresu
gwarancyjnego. Zapobiegnie to
konfliktom znanym z przeszłości,
kiedy to w poprzednich okresach
dokonywano pomiarów po okresie
gwarancji i na tej podstawie zdarzało
się, że wykonawcy zmuszeni byli
odnawiać oznakowanie.

Jednakże, w nowych OST, w części
dotyczącej gwarancji kryje się
zasadnicza pułapka. Uwzględniając

sugestie Stowarzyszenia o wzięciu pod
uwagę zróżnicowania okresów
gwarancyjnych w zależności od
parametrów wymienionych powyżej,
dokonano pewnej zmiany, całkowicie
zmieniającej sens poprawek. I tak,
środowisko producentów materiałów
do oznakowania poziomego 
i wykonawców proponowało, aby
określając czas, na jaki udzielana jest
gwarancja posługiwano się
precyzyjnymi zapisami, np.: 

„Zaleca się stosowanie następujących
maksymalnych okresów gwa-
rancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarst-
wowego:
- na odcinkach zamiejskich, 

z wyłączeniem przejść dla 
pieszych: 12 miesięcy,

- na odcinkach przejść przez 
miejscowości: 6 miesięcy,

- na przejściach dla pieszych, 
skrzyżowaniach na odcinkach 
zamiejskich: 6 miesięcy,

- na przejściach dla pieszych 
w miejscowościach: 3 miesiące 

b) dla oznakowania grubo-
warstwowego lub z n a k o w a n i a
punktowymi elementami odblasko-
wymi: 24 miesiące.”

W nowych OST słowo
„maksymalnych” zamieniono na
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„minimalnych” i żeby jeszcze
podkreślić różnicę wprowadzono
ograniczenie „od dołu” do każdego
punktu. Wobec czego wersja
zaproponowana przez administracje
drogową brzmi tak:

„Zaleca się stosowanie następujących
minimalnych okresów gwa-
rancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarst-
wowego:
- na odcinkach zamiejskich, z 

wyłączeniem przejść dla 
pieszych: co najmniej 12 
miesięcy,

- na odcinkach przejść przez 
miejscowości: co najmniej 6 
miesięcy,

- na przejściach dla pieszych na 
odcinkach zamiejskich: co 
najmniej 6 miesięcy,

- na przejściach dla pieszych w 
miejscowościach: co najmniej 3
miesiące 

b) dla oznakowania grubowars-
twowego lub znakowania punktowymi
elementami odblaskowymi: 24
miesiące.”

Okazało się, że dzięki zamianie
jednego słowa, jesteśmy dalej niż
byliśmy, ponieważ oczekiwania
Inwestorów zmierzają w przeciwną
stronę, niż oczekiwania wykonawców,
poparte wiedzą praktyczną. Należy
zdawać sobie sprawę z daleko idących
konsekwencji takich zapisów: przy
oznakowaniu cienkowarstwowym na
przejściach dla pieszych oczekiwanie
gwarancji dwunastomiesięcznej na
pewno mieści się w formule „co
najmniej 3 miesiące”, ale czy o to
chodziło? Tego typu „ciekawostki”

mają zazwyczaj bardziej złożone
następstwa. Można z dużym
prawdopodobieństwem przypuszczać,
że urzędnik odpowiedzialny za
przygotowanie specyfikacji
przetargowej, świadomie będzie
wydłużał okresy gwarancji, aby nie
narazić się na zarzut, że celowo
zastosował okresy minimalne 
w interesie określonego wykonawcy. 

Porównajmy teraz proponowane
przez Stowarzyszenie Linia Życia
zapisy dotyczące skracania okresów
gwarancji z zapisami, które znalazły
się w wydanych Ogólnych
Specyfikacjach Technicznych.
Stowarzyszenie proponowało
następujące zapisy:

„Gwarancje ulegają skróceniu lub nie
udziela się gwarancji, jeżeli występuje
co najmniej jeden z wymienionych
parametrów dodatkowych dla
oznakowań: 
a) cienkowarstwowych
- dla wymalowań farbami nie
udziela się gwarancji na wykonane
oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas użytko-
wania jest krótszy niż jeden rok oraz
dla oznakowań wykonanych 
w okresie od 1 listopada do 31 marca,
- na nawierzchniach betonowych,
bitumicznych o warstwie ścieralnej
spękanej, kruszącej się, z luźnymi
grysami, skraca się okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy,
przejść dla pieszych i drobnych
elementów do 3 miesięcy,
- na nawierzchniach kostkowych 
o równej powierzchni w dobrym
stanie, skraca się okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy,
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przejść dla pieszych i drobnych
elementów, skrzyżowaniach, łukach do
1 miesiąca,
- na nawierzchniach drogowych 
o silnie zdeformowanej, spękanej,
łuszczącej się powierzchni, na złączach
podłużnych, jeśli są niejednorodne, tj.
ze szczelinami, garbami podłużnymi 
i poprzecznymi, na nawierzchniach
smołowych (także z powierzchniowym
utrwaleniem smołą), na na-
wierzchniach kostkowych w złym
stanie (nierówna powierzchnia, kostka
uszkodzona, braki kostki, luźne
zanieczyszczenia w szczelinach
między kostkami niemożliwe do
usunięcia za pomocą szczotki 
i zamiatarki) - nie udziela się
gwarancji,
- w przypadku stosowania piasku
lub piasku z solą do zimowego
utrzymania dróg, okres gwarancyjny
skraca się do maksimum 9 miesięcy
przy wymalowaniu wiosennym i do 6
miesięcy przy wymalowaniu
jesiennym;
- przy natężeniu ruchu
przekraczającym 20 tys. pojazdów
/dobę na drogach jednojezdniowych
skraca się okres gwarancji o 3
miesiące
-    na nawierzchniach o teksturze
gruboziarnistej typu SMA, po
powierzchniowych utrwaleniach 
i podobnych skraca się okres
gwarancji o 3 miesiące.
b) grubowarstwowych
- na nawierzchniach bitu-
micznych, betonowych ułożonych do 1
miesiąca, przed wykonaniem
oznakowania masami chemo-
utwardzalnymi i termoplastycznymi
skraca się okres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 1 roku, dla przejść
dla pieszych i drobnych elementów do

9 miesięcy.
- nie udziela się gwarancji dla
oznakowań wykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
- w przypadku stosowania piasku
lub piasku z solą do zimowego
utrzymania dróg  skraca się okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych,
przejść dla pieszych i drobnych
elementów o 3 miesiące dla każdego
roku

-
przy natężeniu ruchu przekraczającym
20 tys. pojazdów /dobę na drogach
jednojezdniowych  skraca się okres
gwarancji o 3 miesiące dla każdego
roku.
- na nawierzchniach o teksturze
gruboziarnistej typu SMA, po
powierzchniowych utrwaleniach 
i podobnych skraca się okres
gwarancji o 3 miesiące każdego roku”

Wydane i obowiązujące OST regulują
zasady skrócenia okresów gwarancji 
w sposób następujący:

“W niektórych przypadkach można
rozważać ograniczenia okresów
gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych
- dla wymalowań farbami nie
udziela się 12 miesięcznej gwarancji na
wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas użytkowania
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jest krótszy niż jeden rok oraz dla
oznakowań wykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
- na nawierzchniach bitumicznych
niejednorodnych o warstwie ścieralnej
spękanej, kruszącej się, z luźnymi
grysami, należy skrócić okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 6 miesięcy, przejść dla pieszych 
i drobnych elementów do 3 miesięcy,
- na nawierzchniach kostkowych
o równej powierzchni w dobrym
stanie, pożądane jest skrócić okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 3 miesięcy, przejść dla pieszych 
i drobnych elementów do 1 miesiąca,
- na nawierzchniach drogowych 
o silnie zdeformowanej, spękanej,
łuszczącej się powierzchni, na złączach
podłużnych, jeśli są niejednorodne, 
tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi
i poprzecznymi, na nawierzchniach
kostkowych w złym stanie (nierówna
powierzchnia, kostka uszkodzona,
braki kostki, luźne zanieczyszczenia 
w szczelinach między kostkami
niemożliwe do usunięcia za pomocą
szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie
powinno się udzielać,
- w przypadku stosowania piasku
lub piasku z solą do zimowego
utrzymania dróg, okres gwarancyjny
należy skrócić do maksimum 9
miesięcy przy wymalowaniu
wiosennym i do 6 miesięcy przy
wymalowaniu jesiennym;
- na nawierzchniach bitumicznych
ułożonych do 1 miesiąca przed
wykonaniem oznakowania (na-
wierzchnie nowe i odnowione) należy
wymagać gwarancji    maksymalnie 6
miesięcy przy minimalnych para-
metrach (RL>100 mcd/m2lx1), po czym
należy wykonać oznakowanie stałe 

z pełnymi wymaganiami odpo-
wiednimi do rodzaju drogi.” 

Jak widać te dwie wersje zapisów
dotyczących skrócenia okresów
gwarancyjnych są w przeważającej
części bardzo zbliżone. Jednak i tu
występują dosyć istotne różnice:
Stowarzyszenie proponowało, aby 
w przypadkach oznakowania
nawierzchni, której czas użytkowania
jest krótszy niż jeden rok, ze względu
na aktywne składniki, które wchodzą 
w reakcję z oznakowaniem, nie
udzielać gwarancji. W nowych OST
jest zapis, że: „nie udziela się 12
miesięcznej gwarancji”, tzn., że
inwestor może żądać 11 miesięcznej.
Wydaje się, że ten zapis będzie
wymagał doprecyzowania w kolejnej
edycji tego dokumentu. 

Omawiany dokument dopuszcza
również możliwość żądania gwarancji
do 6 miesięcy na oznakowanie
wykonywane na nawierzchni
bitumicznej ułożonej do jednego
miesiąca przed wykonaniem
oznakowania, co samo w sobie jest,
powiedzmy „trudne”, ale skoro
wymienia się literalnie „nawierzchnie
bitumiczne”, to z tego wniosek, że na
nawierzchnie betonowe, ułożone do
jednego miesiąca przed wykonaniem
oznakowania, inwestor może
oczekiwać, zgodnie z punktem a)
udzielenia gwarancji na krócej niż 12
miesięcy, czyli np.11.

Wydaje się również, że zapisy
postulatywne„ gwarancji nie powinno
się udzielać”, „pożądane jest skrócenie
okresu gwarancji” nie są wiążące dla
inwestorów i mogą być pomijane 
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mimo ogólnie rzecz biorąc zapisów
idących w dobrym kierunku, może być
ignorowany ze względu na brzmienie
pierwszego zdania: „W niektórych
przypadkach można rozważać
ograniczenia okresów gwarancyjnych
dla oznakowań:”

Propozycja Stowarzyszenia jest
jednoznaczna i nie pozostawia miejsca
na dowolność interpretacji.

W nowych OST pominięto zupełnie
zagadnienie skrócenia okresów
gwarancyjnych w zależności od
natężenia ruchu na określonych
odcinkach dróg oraz dla oznakowań
grubowarstwowych.

Dlaczego problematyka gwarancji
jest tak istotna dla Stowarzyszenia
Linia Życia?
Są dwa powody:
Celem statutowym Stowarzyszenia
jest dbałość o bezpieczeństwo ruchu
drogowego w kontekście oznakowania
poziomego. Jasne jest, że
oznakowanie, które nie spełnia
właściwych parametrów tego
bezpieczeństwa nie zapewnia. Tak się
zazwyczaj dzieje, kiedy oczekiwania
inwestora, co do okresów gwarancji

nie mogą być spełnione ze względu na
warunki niezależne od wykonawcy.
Inwestor pozostaje w przeświadczeniu,
że oznakowanie spełnia swoje funkcje,
a ono, nie oglądając się na zapisy 
w dokumentach traci np.
odblaskowość.
Kolejnym z istotnych zadań stojących

przed naszą organizacją, jest ułatwianie
dialogu pomiędzy producentami 
i wykonawcami z jednej strony 
a administracją drogową z drugiej.
Dlatego też, nieprecyzyjne czy wręcz
niemożliwe do realizacji zapisy
dotyczące okresów gwarancji stanowią
potencjalne źródło nieporozumień. Ich
wyeliminowanie pozwoli na poprawę
skuteczności i komfortu pracy całego
ś rodowiska  zaangażowanego  
w poprawę oznakowania poziomego
dróg w naszym kraju. 

W celu realizacji powyższych
postulatów, warto byłoby wypracować
mechanizm konsultowania tak
ważnych dokumentów jak Ogólne
Specyfikacje Techniczne, przez
środowiska związane z praktyczną
stroną wykonywania oznakowania
poziomego.

TRWAŁOŚĆ CIENKOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA
POZIOMEGO W MIASTACH

Czy oznakowanie poziome
wykonane na odcinkach dróg
miejskich ma szanse być tak samo
trwałe, jak oznakowanie na
odcinkach zamiejskich?

Maj i czerwiec, to miesiące, 
w których następuje szczytowe
nasilenie prac związanych z aplikacją
oznakowań poziomych na wszystkich
kategoriach dróg w Polsce. Zarządcy 
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i użytkownicy dróg, oczekują, że
efektem tych robót będzie właściwy
stan czytelności oznakowań w ciągu
całego roku. Czy efekt taki jest
możliwy na wszystkich drogach?
Dokonywane przeglądy i obserwacje
jednoznacznie wskazują, że nie.
Jednokrotne malowanie farbami
drogowymi powoduje, że jeszcze przed
upływem 12 miesięcy oznakowanie
staje się niejednorodne. Wiele
oznakowań jest jeszcze doskonale
widocznych, posiada właściwe
parametry, ale część znajduje się już w
różnych fazach zaniku. Jako pierwsze
„giną” z jezdni linie i symbole na
skrzyżowaniach oraz przejściach dla
pieszych. A więc w miejscach
szczególnie niebezpiecznych, gdzie
wręcz pożądane jest, aby ich stan był
zawsze należyty. 
Proces ten szczególnie widoczny jest
na obszarach miejskich, gdzie
praktycznie każde nadejście wiosny
odsłania znaczne braki w oznakowaniu
poziomym. Dlaczego tak się dzieje?
Czy są jakieś szczególne przesłanki, że
oznakowanie poziome w miastach jest
mniej trwałe?

LINIE W MIASTACH SĄ CZĘŚCIEJ
NAJEŻDŻANE

Jako najważniejszy czynnik
decydujący o trwałości oznakowań
wyróżnić należy intensywność ruchu
pojazdów i wynikającą z niej
częstotliwość najeżdżania. Należy tu
zwrócić uwagę, że nawet przy
porównywalnej intensywności ruchu
różne linie i symbole są przejeżdżane 
z różną częstotliwością. Decyduje 
o tym rola, jaka jest przypisana
poszczególnym znakom.

Posługując się tym kryterium można
wprowadzić następujący podział:
- linie każdorazowo najeżdżane, 
a więc te, których cel oraz usytuowanie
na jezdni powodują, że każdy pojazd
poruszający się po oznakowanym pasie
ruchu będzie na nie częściowo lub
całkowicie najeżdżał. Do tej grupy
zaliczyć należy: przejścia dla pieszych
(znak P-10), przejazdy dla
rowerzystów (znaki P-11), linie
bezwzględnego lub warunkowego
zatrzymania (znaki P-12, P-13, P-14),
strzałki (znaki P-7, P-8, P-9) oraz inne
symbole (znaki P-15, P-16, P-17).
- linie sporadycznie najeżdżane, 
a więc te, które przejeżdżane są jedynie
przez pewną część uczestników ruchu
np. pojazdy zmieniające pas, lub
zjeżdżające na pobocze. Do tej grupy
należą: linie segregacyjne przerywane
(znaki P-1, P-3, P-6), linie
krawędziowe przerywane (znak P-7). 
- linie nienajeżdżane, czyli te,
których zgodnie z ich celem i funkcją
użytkownicy nie powinni przejeżdżać
w trakcie jazdy. Są to linie
segregacyjne ciągłe (znaki P-2, P-4),
linie krawędziowe ciągłe (znaki P-7) 
i powierzchnie wyłączone (znaki P-
21). W rzeczywistości jednak na wielu
odcinkach dróg, znaki zaliczone do tej
grupy są jednak znakami
najeżdżanymi, a częstotliwość ich
najeżdżania wynika z warunków
drogowych na danym odcinku oraz
kultury jazdy użytkowników dróg.

W warunkach miejskich udział linii
każdorazowo n a j e ż d ż a n y c h  
w strukturze całego oznakowania jest
zdecydowanie większy niż 
w warunkach zamiejskich. Decyduje 
o tym ilość skrzyżowań i wiążące się 
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z nimi nagromadzenie elementów
takich jak przejścia dla pieszych 
i strzałki. Oczywiście elementy te nie
ścierają się równomiernie. Największe
ubytki powstają w miejscach, gdzie
koła pojazdów najczęściej najeżdżają
na dany element. Efekt ten można
obrazowo określić jako powstawanie
„kolein w oznakowaniu poziomym”
(fot. 1 i fot. 2). 

Drugim elementem powodującym
częstsze przejeżdżanie przez
namalowane linie jest sama specyfika
ruchu pojazdów w mieście. Tu
zdecydowanie więcej jest manewrów
polegających na zmianie kierunku
jazdy lub pasa ruchu. 

TRUDNIEJSZE WARUNKI APLI-
KACJI I EKSPLOATACJI

Wymogi wynikające z bez-
pieczeństwa, natężenia ruchu 
i przepustowości ulic w miastach
wielokrotnie ograniczają możliwość
wykonywania aplikacji oznakowań
poziomych jedynie do godzin nocnych.
Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia
dla trwałości nanoszonych linii. 
W porze nocnej występują mniej
korzystne warunki atmosferyczne niż
w trakcie dnia. Temperatura powietrza
znacznie się obniża, natomiast rośnie
wilgotność względna powietrza.
Czynnikiem niezależnym od ilości
najeżdżeń i warunków aplikacji, lecz
częstokroć decydującym o trwałości
oznakowań jest stan czystości
nawierzchni. Utrzymujące się na
jezdniach zanieczyszczenia, nanie-
siony przez koła pojazdów lub nawiany
piasek, rozrzucona pospółka (fot. 3), są
bardzo skutecznym „zabójcą”
wszystkich linii i symboli. Tarcie
wywołane przez drobiny piasku
dociskane przez koła pojazdów, 
w szczególności pojazdów
ciężarowych i autobusów powoduje
błyskawiczny spadek wszelkich
parametrów oznakowań. 

fot. 2

fot. 1

fot. 3



Ilość zanieczyszczeń znajdujących się
na drodze wynika z ilości skrzyżowań
z drogami nieutwardzonymi, z ilości
wjazdów gruntowych oraz ze sposobu
zimowego utrzymania ulic. 
Typowym zjawiskiem jest, że im
dłuższa i wymagająca większych
nakładów na odśnieżanie oraz
utrzymanie zima, tym większe są
ubytki w oznakowaniu poziomym.
Dodatkowo na drogach zamiejskich
występuje zjawisko samooczyszczania
dróg przez wody deszczowe oraz
wiatry usuwające zanieczyszczenia
poza pasy ruchu. W warunkach
miejskich proces samooczyszczania
jest w znacznej mierze ograniczony
przez krawężniki, wzdłuż których
zanieczyszczenia gromadzą się, aby
potem powrócić na pas ruchu (fot. 4 i
fot. 5). 

PODŁOŻEM DLA FARB DRO-
GOWYCH JEST NAWIERZCHNIA
DROGI

Warunki techniczne dotyczące
wykonania oznakowania nakazują, aby
powierzchnia przygotowana do
aplikacji była czysta i sucha. Należy
jednak równocześnie pamiętać, że jej
ogólny stan powinien być dobry.
Niewykonalne jest utrzymanie dobrej
jakości oznakowania poziomego na
nawierzchniach o złym stanie (fot. 6).  

Linie i symbole będą miały krótszą
trwałość na:
- nawierzchniach spękanych, 

skruszonych, ze szczelinami,
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fot. 5

fot. 4
fot. 6



- nawierzchniach z poprzecznymi 
i podłużnymi garbami,

- nawierzchniach kostkowych 
i smołowych.

Stan nawierzchni uzależniony jest od
nakładów ponoszonych na utrzymanie
dróg.

Nakłady te są różne dla dróg
krajowych, wojewódzkich, powia-
towych czy gminnych. Poruszając się
po mieście użytkownik drogi korzysta
w czasie jednej podróży jednocześnie 
z różnych kategorii dróg, zazwyczaj
nie będąc tego do końca świadomym.
Ogólna ocena stanu tych dróg 
i obecnego na nim oznakowania będzie

zatem uśredniona, a wyjeżdżając np. na
zamiejską drogę krajową, będzie
przekonany o znacznie lepszym jej
stanie. 

Uwzględniając wszystkie opisane
powyżej obiektywne uwarunkowania
nie należy oczekiwać, aby
oznakowanie poziome w miastach było
jednakowo trwałe jak zamiejskie. 
Przy zastosowaniu technologii
cienkowarstwowej do oznakowania
ulic w miastach powinno się zatem
uwzględniać przynajmniej dwukrotną
aplikację na znaczącej ilości
elementów. 

mgr inż. Jacek Danielski

13

RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA
ŻYCIA

O PRZYSZŁOŚCI I PRZESZŁOŚCI

Sprawozdanie z dotychczasowej
działalności i burzliwa dyskusja nad
planami na ten rok – to najważniejsze
zagadnienia Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Linia
Życia. Zgromadzenie miało miejsce 22
marca 2006 w Hotelu Panorama w
Mszczonowie.

Miarą zaangażowania w problemy
stojące przed branżą oznakowania
poziomego była bardzo wysoka
frekwencja - najwyższa od czasu
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia. 
Podkreślić należy znaczenie dobrej
atmosfery, w której toczyły się obrady.
Szefowie firm, które na co dzień ze
sobą konkurują, mogli w klimacie
wzajemnego szacunku i sympatii
rozmawiać na tematy nurtujące całe
środowisko i szukać rozwiązań, które
pozwolą na skuteczną działalność
Stowarzyszenia Linia Życia.
Po pierwsze OST
Spotkanie rozpoczęło się od debaty nad
sprawozdaniem z pracy zarządu
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przedstawionym przez dwóch jego
członków: Prezesa - Pawła
Zawadzkiego oraz Skarbnika – Marka
Nalepę. Wiele miejsca poświęcono
zwłaszcza informacji o pracach nad
Ogólnymi Specyfikacjami Techni-
cznymi, mającymi na celu
dostosowanie tego dokumentu do
obecnej sytuacji technologicznej 
i wykorzystanie praktycznych
doświadczeń zdobytych od czasu
powstania poprzedniej wersji. Efekt
pracy Zespołu Roboczego
Stowarzyszenia został przekazany do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz do Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów w grudniu
2005. Efektem tych konsultacji są
zapisy w OST jakie niedawno
opublikowała GDDKiA.
Po sprawozdaniu Zarządu nadszedł
czas na sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej, które przedstawił jej
Przewodniczący Maciej Białek.
Poinformował zebranych 
o posiedzeniu Komisji, które odbyło
się w lutym 2006. Jego efektem był
wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzy-
szenia. Następne punkty porządku
obrad dotyczyły zagadnień
finansowych, a mianowicie umorzenia
składki Członkowskiej za rok 2005
oraz utrzymania składki Członko-
wskiej za rok 2006 na poziomie składki
za rok 2004. Obydwa wnioski zostały
przyjęte jednogłośnie, czym Członko-
wie Stowarzyszenia dali wyraz swojej
aprobaty dla polityki finansowej
prowadzonej przez Zarząd.
Po wyborach
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
urzędujący zarząd jednogłośnie

uzyskał absolutorium.
Ze względu na wymagania Statutowe,
konieczne było przeprowadzenie
wyborów do władz Stowarzyszenia
oraz organów kontrolnych.

Wobec tego dokonano wyboru Zarządu
w nowym składzie, który na swoim
pierwszym posiedzeniu, w przerwie
obrad ukonstytuował się w sposób
następujący: Prezesem Zarządu
wybrano Pana Pawła Zawadzkiego,
Skarbnikiem Pana Marka Nalepę oraz
Członkami Zarządu – Panów: Piotra
Chojnackiego, Krzysztofa Domini-
czaka, Rafała Sanetrę oraz Wojciecha
Wieczorka.
Jak już zostało wspomniane, ponieważ
ostatnie wybory do władz
Stowarzyszenia odbyły się dwa lata
temu, należało wybrać także pozostałe
organy Stowarzyszenia czyli Komisję
Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Komisja
Rewizyjna została powołana 
w składzie: Pan Maciej Białek –
Przewodniczący oraz Członkowie:
Pani Małgorzata Toczko oraz Pan
Grzegorz Nowak. I wreszcie wybory
do Sądu Koleżeńskiego. W jego skład
powołano Panów Mariana Boska,
Jerzego Perkowskiego oraz Romana
Rychtarskiego.
Wszystkie głosowania w sprawach



15

osobowych, zgodnie ze Statutem,
odbywały się tajnie. 
Zaprosić zagranicznych ekspertów
Po dokonaniu wyborów nowych
władz, Członkowie Stowarzyszenia
przystąpili do omawiania planu pracy
na bieżący rok. W dyskusji, która się
wywiązała podkreślano konieczność
współpracy z administracją drogową 
w zakresie opracowywania 
i opiniowania aktów prawnych
dotyczących branży oznakowania
poziomego, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień doty-
czących bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Współpraca z admi-
nistracją drogową powinna mieć
również swój wyraz w orga-
nizowanych seminariach, podczas
których Członkowie Stowarzyszenia
mogliby dzielić się swoją wiedzą
techniczną z inwestorami. Warto, aby
w takich konferencjach brali również
udział przedstawiciele zagranicznych
organizacji, odpowiedników Sto-
warzyszenia Linia Życia.
Mogliby się podzielić swoimi
doświadczeniami w zakresie
nawiązywania kontaktów z admi-
nistracją oraz sposobami współpracy.
Należy stwierdzić, że relacje pomiędzy
Stowarzyszeniem, jako reprezentantem
branży oznakowania poziomego 
a inwestorami stanowią niezwykle
istotny aspekt działalności i trudno
sobie wyobrazić skuteczną działalność
na rzecz realizacji postanowień
statutowych bez wypracowania
skutecznych i jasnych sposobów
komunikacji.

Dyskusja
W dyskusji podkreślano, że istotnym

zagadnieniem powinno być także
zaangażowanie Stowarzyszenia 
w różnorakie programy badawcze np.
próby opracowania zasad i metod
kontroli oznakowania poziomego na
wszystkich etapach: od produkcji
materiałów, poprzez prace wyko-
nawcze, po odbiór. Istotnym za-
gadnieniem jest także promocja
elementów oznakowania poziomego,
takich jak linie krawędziowe, 
w kontekście poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, poprzez zbieranie
danych statystycznych i dokonywanie
porównań wypadkowości fragmentów
dróg przed i po wykonaniu ozna-
kowania. 

Członkowie Stowarzyszenia zwrócili
uwagę na pojawienie się bardzo
niekorzystnego zjawiska, jakim jest
realizacja tylko części oznakowania
poziomego, na które były ogłoszone
przetargi. Niebezpieczeństwo zwią-
zane z ograniczaniem wykonywanego
oznakowania jest dwojakiego rodzaju:
po pierwsze ma istotny wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz
jakość podróżowania, po drugie zaś
jest niebezpieczne dla wykonawców
wygrywających przetargi, które potem
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nie są w pełni realizowane. 
Wyobraźmy sobie bowiem taką
sytuację, kiedy firma startuje 
w przetargu na wykonanie
oznakowania w ilości 250 tys. m

2
.

Wygrywa ten przetarg, który w pełni
wykorzystuje moce przerobowe
wykonawcy i przystępuje do
przygotowań mających na celu
realizacje kontraktu: kupuje materiały,
inwestuje w sprzęt 
i zatrudnia pracowników. Nie staruje
także w kolejnych przetargach,
ponieważ nie będzie w stanie podołać
większej ilości prac.

I cóż się dzieje: Inwestor zleca
wykonanie 70% oznakowania, na jakie
ogłoszony był przetarg. Oznacza to, że
na znacznej ilości dróg nie będzie
wykonanego bądź odnowionego
oznakowania, przez co pogorszy się na
nich bezpieczeństwo ruchu
drogowego, wykonawca zaś może nie
przetrwać takiego ograniczenia zakresu
prac, do których się przygotował. 
Biorąc pod uwagę niskie koszty
oznakowania poziomego w po-
równaniu do nakładów ponoszonych
na drogownictwo ogółem, takie
postępowanie jest nie tylko
niebezpieczne, ale przede wszystkim
nieuzasadnione.
Członkowie Stowarzyszenia zauważyli
także, że ważne jest zadbanie 
o podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych swoich pracowników.
Pojawił się w związku z tym pomysł,
aby zorganizować szkolenia pod-
noszące kwalifikacje personelu.
Podczas Walnego Zebrania ustalono
formalnie, poprzez zapisy w regu-
laminie pracy Zarządu Stowarzyszenia,
że Zarząd podejmując decyzje

pomiędzy swoimi posiedzeniami może
korzystać np. z poczty elektronicznej
czy z komunikatorów internetowych.
Usprawni to pracę w sytuacji, kiedy
Członkowie Zarządu są w oddalonych
od siebie miejscach.
Podczas dyskusji zastanawiano się, jak
na sytuację branży wpłynie omawiana
i planowana w tym samym czasie
zmiana ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w części dotyczącej
odejścia od konieczności prze-
prowadzania przetargów przy
zamówieniach o wartości poniżej
pięciu milionów euro.

Nie bez znaczenia była także
nieformalna część zgromadzenia -
wieczorne spotkanie integracyjne 
w karczmie góralskiej, podczas
którego Członkowie Stowarzyszenia
mogli w miłej atmosferze
porozmawiać na tematy niezwiązane 
z codzienną pracą zawodową.
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