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Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury kolejnego biuletynu informacyjnego naszego Stowarzyszenia. 

Na początku pozwolę sobie na małą refleksję: zakończył się sezon wakacyjny, Ci z Państwa, którzy
spędzali swój urlop w Chorwacji mogli zauważyć ciekawe zjawisko:

dobrze oznakowane drogi i zawsze
obecna linia krawędziowa.
Zdarzają się miejsca, w których
droga prowadzi po zboczu góry,
gdzie kierowca po jednej stronie ma
urwisko bez barierek zabez-
pieczających, ale linia krawędzio-
wa jest! 

Znaczenie tego rodzaju
oznakowania dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego omawialiśmy 
w  naszym pierwszym biuletynie (do
ściągnięcia w postaci elektronicznej
ze strony www.liniazycia.org.pl) 
i zapewne wkrótce powrócimy do
tego tematu.

Tymczasem chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z artykułami stanowiącymi
zawartość tego numeru. 

W artykule pana Jacka Efinowicza zajmujemy się zagadnieniem jakości oznakowania
poziomego. Jest to temat, który dotyczy nas wszystkich: inwestorów, producentów, wykonawców oraz
zwykłych użytkowników dróg.

Kolejny tekst porusza problematykę związaną z wydawaniem referencji za wykonanie
oznakowania poziomego. Proponowane zmiany leżą w interesie inwestorów i rzetelnych firm. 

Jeden z artykułów sygnalizuje problem, z jakim możemy mieć wkrótce do czynienia, 
a mianowicie możliwość regresu firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłaconych odszkodowań do
zarządców dróg. Przyczyną roszczeń może być wykazanie wpływu złej jakości oznakowania
poziomego na bezpieczeństwo ruchu drogowego na określonych odcinkach jezdni. 

Tekst pana Włodzimierza Skuzy, omawia problem widoczności oznakowania poziomego na
mokro. Bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga pokonania trudności wywołanych złymi
warunkami atmosferycznymi, wszak wówczas dobrze widoczne oznakowanie poziome jest
najbardziej potrzebne.

Ciekawi jesteśmy Państwa opinii dotyczącej omawianego zagadnienia, do Państwa
dyspozycji oddajemy forum dyskusyjne na naszej stronie internetowej: www.liniazycia.org.pl

Zapraszam do lektury!

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia 
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Znakom drogowym stawia się
coraz wyższe wymagania w zakresie ich
widoczności, postrzegania, percepcji 
i czytelności zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Oznacza to, że znak drogowy
poprzez zastosowane rozwiązania
odblasku, podświetlenia lub świecenia
powinien być w dzień i w nocy
jednakowo widoczny. Ma to znaczenie
dla wszystkich użytkowników dróg nie
tylko dla kierujących pojazdami. 
Znaki drogowe mają istotny wpływ dla
bezpiecznego i płynnego przebiegu
ruchu, szczególnie w nocy, kiedy
widoczne za dnia elementy pomagające
w orientacji stają się niewidoczne.
Oznakowanie poziome jest ważnym
elementem wyposażenia dróg, mającym
duży wpływ na czytelność przebiegu
drogi, organizacji ruchu na tej drodze
oraz na bezpieczeń-
stwo uczestników 
ruchu drogowego
(fot.1).
O ile znaczenie zna-
ków pionowych jest
przez większość za-
rządców dróg doce-
niane i respektowa-
ne, o tyle oznako-
wanie poziome tra-
ktowane jest przez
niektórych z nich 
w dalszym ciągu po
macoszemu.

Na drogach krajowych wiele znaków
pionowych wyposażonych jest w folię

odblaskową drugiej a nawet trzeciej
generacji a tarcze niektórych znaków 
i tablic wykonywane są z aluminium.
Tymczasem z oznakowaniem poziomym
jest u nas źle. Z czego wynika takie
podejście? Chyba z przekonania, że
znaki poziome są mniej ważne i mniej
potrzebne. To z gruntu fałszywy pogląd 
i niewłaściwe podejście, które musimy
jak najszybciej zmienić. Aby owa
zmiana odniosła sukces, kontrola 
i pomiary jakości powinny mieć miejsce
we wszystkich fazach prac związanych 
z wykonaniem oznakowania. Począwszy
od prawidłowego przygotowania
dokumentacji, wyłonienia najlepszych
wykonawców, poprzez dobór prze-
szkolonej kadry pracowników, kontrolę
używanych materiałów, stosowanego
sprzętu, jego ustawień, pomiary

kontrolne podczas
aplikacji kończąc na
kontroli jakości po
wykonaniu całego
zadania. Czynności
te mają za zadanie
z m i n i m a l i z o w a n i e
bądź likwidację wad
wykonawczych. Ja-
kość musi być
kluczowym wykła-
dnikiem nowoczes-
nego oznakowania
zarówno pionowego

jak i poziomego.
Problem jakości procesu oznakowania
poziomego dróg jest bardzo ważny, cho-

PROBLEMATYKA JAKOŚCI  W SFERZE
OZNAKOWANIA POZIOMEGO

fot. 1
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ciażby z tego względu, że drogi są
nadmiernie eksploatowane. Ogromny
postęp w branży samochodowej, wzrost
liczby pojazdów na drogach w radykalny
sposób wpłynęły w ostatnich latach na
stan bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. W dzisiejszych czasach
znikają z dróg autobusy, coraz rzadziej
ludzie podróżują koleją, każdy chce być
niezależny od środków komunikacji
publicznej i dlatego wybiera swój
własny pojazd do przemieszczania się.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła
około dwukrotnie liczba użytkowników
dróg. Oznacza to coraz szybsze zużycie
nawierzchni, a co za tym idzie, szybsze
zużycie także oznakowania poziomego.
Dbając o bezpieczeństwo ruchu
drogowego administrator drogi  musi
rokrocznie ogłaszać przetargi na odnowy
oznakowania. Przystąpienie Polski do
szeregu krajów Unii Europejskiej
niejako wymaga od nas dostosowania
jakości naszych dróg do standardów
krajów wysoko rozwiniętych. Od kilku
lat budujemy nowoczesne drogi -
bazując na światowych technologiach.
Te naturalnie zadawalają większość
użytkowników, ale nie możemy
zapomnieć o istniejącej sieci dróg. Ich
jakość pozostawia wiele do życzenia. 
O ile na nowych nawierzchniach stosuje
się często oznakowanie grubowarst-
wowe, tak na starych, niejednokrotnie
jest to nieekonomiczne, gdyż zły stan
nawierzchni sprawia, że oznakowanie to
jest nietrwałe i nie „trzyma się” podłoża
(fot.2).

Kolejną przeszkodą w ozna-
kowaniu dróg materiałami struktural-

nymi jest ich cena. Koszt aplikacji tych
materiałów jest kilkakrotnie wyższy niż
materiałów cienkowarstwowych. Dlate-
go też nie należy zapominać o tech-
nologiach cienkowarstwowych, gdyż 
w naszych realiach będą one jeszcze
długo jedynymi i słusznymi rozwią-
zaniami do oznakowania dróg, szcze-
gólnie tych mniej ważnych i o zdegrado-
wanych nawierzchniach.

Fachowa literatura drogowa nie
wyróżniła do tej pory mapy procesów
związanych z oznakowaniem poziomym
dróg. Ponieważ współczesne zarządzanie
jakością wymaga podejścia proceso-
wego, dlatego, bazując na wieloletniej
współpracy z wykonawcami oznako-
wania, będąc wielokrotnie członkiem
komisji nadzoru i kontroli oraz po
zagłębieniu się w literaturze z dziedziny
zarządzania jakością, pozwalam sobie
zaproponować następujący podział na
procesy realizowane przy odnowach
oznakowania:
1. Proces przygotowania przetargu na 

wykonanie oznakowania.

fot. 2
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wykonanie oznakowania.
2. Proces przekazania placu budowy.
3. Proces wykonania aplikacji.
4. Proces pomiaru i kontroli.
5. Proces odbioru robót.

Diagram przebiegu procesu wykonania aplikacji

koniec

Odnowa oznakowania
poziomego

• Wykaz osób
• Certyfikaty

• Dziennik
budowy

• Projekt org.
ruchu

• Plan liniowy

• Plan liniowy
• instrukcja

• Protokół

• Dziennik
budowy

aplikacja

kontrola

obmiar robót

rozstawienie
oznakowania

wykonanie
przedznakowania

oczekiwanie na
pogodę

sprzątanie
nawierzchni

dobór osób sprzętu
i materiału

Czy
operatorzy,

sprzęt i  materiały są
dobre?

Czy
nawierzchnia jest

czysta?

Czy
pogoda jest dobra?

Czy
wykonano

przedznakowanie?

start

Żródło: Opracowanie własne

Poniższy diagram przedstawia proces
wykonania aplikacji, gwarantujący
dobrą jakość realizowanego przedsię-
wzięcia.
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Jak istotna jest jakość wiedzieli
już starożytni. Pierwsze wzmianki 
o jakości pojawiły się już w IV-V w.
p.n.e. w rozważaniach filozofów takich
jak Platon czy Arystoteles. Termin
„jakość” wprowadzony do filozofii przez
Platona, określał pewien stopień
doskonałości. Stwierdził on, że „jakość
jak piękno jest sądem wartościującym”.
Arystoteles do jakości zaliczał każdą
zaletę i wadę rzeczy. Uwzględnił to
pojęcie jako kategorię metafizyczną
przeciwstawną ilości. Możemy zauwa-
żyć, że i dziś myśli
dawnych  filozofów są
jak najbardziej aktu-
alne. W dobie dzisiej-
szej konkurencji nie
można „iść na ilość
tylko na jakość”, tak-
że w branży drogowej.
Dlatego coraz więcej
firm podnosi stan-
dardy swoich produ-
któw i usług w celu
zwiększenia zadowo-
lenia klienta. Wpro-
wadzają one systemy
zarządzania jakością,
jedne certyfikowane
typu ISO, inne własne
wewnętrzne, wszystko
to w celu  zaspokojenia potrzeb coraz
bardziej wymagających klientów. 
Podstawowym zadaniem w drodze do
efektywności jest zbudowanie odpowie-
dniego, dopasowanego do konkretnej
organizacji systemu jej mierzenia
wykorzystującego wszystkie dostępne
miary i szybko reagującego na potrzeby
odbiorców informacji – właścicieli 
i potencjalnych inwestorów. W tym

momencie należy wspomnieć o Ogól-
nych Specyfikacjach Technicznych,
które choć zostały w tym roku
znowelizowane w dziale oznakowania
poziomego, to nie zadawalają one do
końca wykonawców. W kilku kwestiach
mają oni poważne problemy, aby
sprostać nieprecyzyjnie sformułowanym
wymaganiom zawartym w OST.
Najważniejszym elementem wartości
oferowanej klientom jest często szybka
reakcja na potrzeby klienta. Wielu
nabywców wysoko ceni krótki okres

realizacji zamówie-
nia. Klienci cenią
także terminowość
polegającą na do-
starczeniu produk-
tu/usługi dokładnie
na czas. Takie wy-
magania i oczeki-
wania ma dziś
GDDKiA przy zle-
caniu odnów ozna-
kowania poziomego
na administrowanej
przez siebie sieci
dróg. 
Zarządzanie jakością
wymaga od insty-
tucjipoznania ocze-
kiwań klientów po-

przez stawianie im pytań i wsłuchiwanie
się w to, co mówią, to znaczy zadawania
właściwych pytań właściwym ludziom, 
a następnie podejmowania działań 
w odpowiedzi na ich oczekiwania. 

W dzisiejszych realiach żaden
wykonawca nie może sobie pozwolić na
partactwo, nieterminowość czy nie-
dokładność, gdyż wymogi inwestorów są
coraz większe, badania laboratoryjne
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coraz dokładniejsze i wszystkie nie-
domagania są natychmiast wychwyty-
wane. Dlatego bardzo ważne jest po-
zyskiwanie systematycznej informacji
zwrotnej dla upewnienia się, czy produkt
lub usługa jest na poziomie wymaganym
przez klienta. Walczące o rynek
przedsiębiorstwa zajmujące się oznako-
waniem poziomym dróg prowadzą
badania nad nowymi materiałami,
technologiami, wszystko w celu podnie-
sienia jakości, wzrostu zadowolenia
inwestorów, a co za tym idzie wzrostu
bezpieczeństwa na drogach poprzez
zastosowanie coraz lepszych rozwiązań.
Jednak zawarte w OST wymagane
kryteria jakości są praktycznie nie-
możliwe do osiągnięcia na na-
wierzchniach SMA, na powierzchnio-
wych utrwaleniach, na nawierzchniach 
o grubej makroteksturze.
Pamiętając o konieczności procesowego
zarządzania jakością, także w dziedzinie
oznakowania poziomego, zarówno
inwestor jak i wykonawca muszą wymie-
nione wcześniej procesy realizować jak
najlepiej. Prawidłowa realizacja wszy-
stkich procesów będzie gwarantowała
zadowolenie inwestora, wykonawcy, a co
najważniejsze użytkowników dróg.

Aby o oznakowaniu poziomym
można było mówić „linie życia”, 
w czasie realizacji procesów  muszą być
przestrzegane umowy, reżimy technolo-
giczne, należy prowadzić ciągły nadzór 
i kontrolę jakości. Może to zagwaran-
tować fachowa kadra, nowoczesny sprzęt
do aplikacji, materiały najwyższej
jakości. Kilkadziesiąt lat temu ozna-
kowanie poziome było wykonywane
przy użyciu prymitywnych urządzeń 

i narzędzi (fot.3).

Współczesne firmy wykonujące
oznakowanie w trosce o realizację
oczekiwań klientów modernizują swoje
parki maszynowe, kształcą praco-
wników, prowadzą badania naukowe
wraz z Instytutami Drogowymi. 

Wszystkie wymienione wyżej
przedsięwzięcia zmierzają do realizacji
oczekiwań inwestorów poprzez podnie-
sienie jakości świadczonych usług. 
A celem zarówno inwestorów jak 
i wykonawców jest zapewnienie w jak
najwyższym stopniu bezpieczeństwa na
drogach poprzez stosowanie właściwych
technologii  o najwyższej jakości. 

mgr inż. Jacek Efinowicz

fot. 3
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Za usługę płaci się od razu. Ale kiedy
wiadomo, że została ona wykonana dobrze?
Czy nie da się uniknąć kłopotów wyni-
kających z niewiedzy lub złej woli
kontrahenta?

Za dobrze wykonaną pracę każdemu
należy się zapłata. Ale pieniądze od dawna
nie są jedyną korzyścią za dobrze wykonaną
pracę. Gdy do kłopotów z zaworami 
w łazience przychodzi hydraulik i naprawia ją
dobrze, polecamy go rodzinie i przyjaciołom.
Oprócz pieniędzy zyskuje nowe zamówienia,
a więc kolejne pieniądze. A bliscy -
gwarancję, że zatrudniają prawdziwego
fachowca. Taki system działa od pokoleń.
Został zaadaptowany także współcześnie do
zamówień publicznych. Inwestor, który za
pieniądze podatników ma zamiar zamówić
usługę, podczas przetargu patrzy nie tylko na
ofertę cenową, ale także na referencje. 
W takim samym stopniu, jak innych dziedzin
życia, dotyczy to także zamówień z zakresu
oznakowania poziomego. Firma, która ma
poświadczenia przez licznych zarządców
dróg, że terminowo wykonuje swoją pracę,
budzi zaufanie u kolejnych kontrahentów.

KŁOPOTLIWE REFERENCJE

Co jednak zrobić, jeśli okazuje się, że

zwycięzca przetargu wykonuje oznakowanie,
które wkrótce po oddaniu odcinka drogi do
użytku przestaje utrzymywać właściwe
parametry? Czy oznacza to, że szacowna
firma - legitymująca się kilkoma pisemnymi
referencjami akurat w tym przypadku nie
przyłożyła się do pracy? A może kłopot leży
w tym, że w każdym jednym przypadku
trwałość oznakowania przez nią
wykonywanego pozostawiała wiele do
życzenia?
Przedstawiona sytuacja nie jest jedynie
teoretyczna. Może się zdarzyć każdemu
zarządcy dróg. W tej chwili wykonawca może
liczyć na referencje po wykonaniu prac, a nie
po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
Dlatego może się zdarzyć sytuacja, w której
błędy popełnione podczas nakładania
oznakowania, wyjdą na jaw już po
wystawieniu dokumentu, ale przed
zakończeniem okresu gwarancyjnego.
Oczywiście na poczet prac gwarancyjnych
najczęściej inwestor zabezpiecza pewną cześć
wynagrodzenia, ale po pierwsze jest to
skromna część. Po drugie firma, która
popełniła błąd i tak zyskuje referencje.

ZA CIENKA WARSTWA

Czy taki scenariusz jest nieprawdopodobny?
Wręcz przeciwnie. Weźmy typowy błąd

KŁOPOTZ JAKOŚCIĄ, CZYLI N I E ZAWSZE
DOBRE REFERENCJE
W KTÓRYM MOMENCIE FIRMA WYKONUJĄCA

OZNAKOWANIE  POWINNA DOSTAĆ PISEMNE

RE FERENCJE?
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zdarzający się podczas oznakowania. Zbyt
cienka warstwa położonej farby. Jak wiadomo
kluczowe dla spełnienia parametrów odbla-
skowości są mikrokule. Jeśli sprawdzi się
wszystkie parametry tuż po położeniu
oznakowania, zarówno z użyciem wystar-
czająco grubego materiału oraz tego, który
został położony zbyt cienko, wyniki będą
takie same. Jednak parametry obu oznakowań
będą się zmieniać w czasie. W przypadku
oznakowania położonego zbyt cienko
mikrokule nie będą wystarczająco trwale
związane z podłożem. W efekcie jeszcze 
w okresie gwarancyjnym zostaną po prostu
starte przez opony samochodów lub w skutek
działania warunków atmosferycznych.

NIE ZAWSZE OSZUSTWO

Jeśli położenie zbyt cienkiej warstwy
oznakowania może być działaniem celowym
to kłopoty, o których piszemy mogą być
spowodowane np. niewiedzą. Za przykład
niech nam posłużą lipcowe upały. Jak
wiadomo każdy rodzaj kładzionego
oznakowania ma swoje wymagania atmo-
sferyczne. Cóż jednak zrobić jeśli gonią
terminy, a temperatura powietrza dochodzi do
40 stopni Celsjusza w cieniu, a nawierzchni
jest zdecydowanie wyższa? Trzeba doskonale
znać możliwości oznakowania, żeby wiedzieć
kiedy, w tak ekstremalnych warunkach,
można się jednak zdecydować na konty-
nuowanie prac. Ale efekty pracy tych, co
wiedzieli i tych co popełniali błędy nie
zostaną dostrzeżone w momencie odbioru
technicznego. Pojawią się dopiero w okresie
gwarancyjnym.
Podobnie możemy mieć doczynienia ze
skutkami ubocznymi używania do aplikacji
na jezdnię oznakowania maszyn starszego
typu. W tym przypadku kłopotem jest często

to, że nie są one w stanie wytworzyć
koniecznego do wykonania oznakowania
wysokiego ciśnienia jak ich nowi kuzyni.
Jednym z bezpośrednich efektów używania
starszych maszyn jest zbyt słabe związanie
materiału z nawierzchnią. Innym może być
konieczność rozcieńczenia materiału. Ma-
teriały nowej generacji mają duża gęstość.
Przy mniejszym ciśnieniu wtryskiwania,
nowoczesne materiały trzeba rozcieńczać,
żeby w ogóle nałożyć je na jezdnię. Jak
wiadomo nałożony materiał zawsze w jakiejś
części wyparowuje, jednak jeśli nie jest
rozcieńczany, po odparowaniu zostaje 
w 50-60 procentach, to rozcieńczany, już
tylko w 20-30, a jeśli materiału jest mniej -
szybciej się ściera i szybciej przestaje
spełniać swoje zadania.

DOBRE DLA WSZYSTKICH

Jakie byłoby skutki udzielania pisemnych
referencji dopiero po zakończeniu okresu
gwarancyjnego? Wydaje się, że pozytywne
tak dla inwestorów jak i środowiska firm
oznakowania poziomego. Zarządcy dróg
dostaliby do ręki działający instrument, który
umożliwia im kierowanie się w wyborze
kontrahentów nie tylko komponentem
cenowym, ale także gwarancją jakości.
Rzetelne firmy, dla których jakość wykony-
wanych prac nie jest tylko przymusem,
zyskałyby pozytywny impuls do starania się 
o zadowolenie klienta. Byłyby w stanie
konkurować nie tylko najniższą ceną, ale
także właśnie jakością  wykonywanych usług,
a użytkownicy dróg mieliby większą
gwarancję tego, że drogi po których jeżdżą
lub chodzą są bezpieczne.
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Prosta linia na drodze nierzadko
wyznacza granicę między życiem a śmiercią.
Przy prędkości 90 kilometrów na godzinę
kierowca potrzebuje od 1,8 do 3 sekund, żeby
zauważyć i poprawnie zinterpretować ozna-
kowanie 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 z punktu widzenia bezpieczeństwa na
drodze coraz większe znaczenie będzie miało, 
żeby oznakowanie poziome było jak najlepiej

widoczne nie tylko w dzień, ale przede
wszystkim w nocy i podczas opadów. Mimo
że wiele środowisk przypomina o tym co
najmniej od kilku lat niestety nie wszyscy 
o tym pamiętają. Wciąż jeszcze często 
w naszym kraju pokutuje myślenie, że
kluczowe w tym, jak powinny zostać
oznakowane drogi, są ich parametry
formalne. Doświadczenie uczy, że gdy drogi
krajowe są dość dobrze oznakowane, część
samorządów mniejszą wagę przykłada do
oznakowania dróg, a nastawienie zmienia się
dopiero w obliczu poważnych wypadków.

Być może jednak zmiany zostaną

PRAWIDŁOWE
OZNAKOWANIE
NAWIERZCHNI
JEST KWESTIĄ,
KTÓREJ NIE
MOŻNA
ZLEKCEWAŻYĆ.
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wymuszone wczesniej i zupełnie z innych
powodów niż to się mogło do tej pory
wydawać. Oto oznakowanie poziome może
wkrótce dołączyć do jakości nawierzchni 
i stać się powodem, dla którego kierowcy
przed sądami będą dochodzić swoich spraw
od zarządców dróg. To nie żart. Kilka lat temu
wydawało się, że proces o zwrot pieniędzy za
zerwany wahacz od zarządcy drogi jest czymś
niewyobrażalnym, podobnie jak dowodzenie,
ze prawdziwym powodem wypadków nie jest
błąd kierowcy, ale właśnie zły stan
nawierzchni.
Już wkrótce będziemy się mogli spotkać 
z procesami o spowodowanie wpadnięcia do
rowu przez brak linii krawędziowej, albo
zderzenia czołowego, przez niedostatecznie
widoczną linię segregacyjną. Roszczenia
finansowe mogą się pojawić ze strony firm
ubezpieczeniowych, które dysponują tak
motywacją (chęć oszczędzenia wydatków)
jak i możliwościami (armia prawników), żeby
wytaczać takie procesy i je wygrywać.

Oczywiście zmiany nie będą
natychmiastowe. Podobnie jak to się działo 
w przypadku roszczeń finansowych z powodu
złej jakości nawierzchni także i w tym
przypadku od pierwszych procesów do
umasownienia się takich postępowań minie
kilka lat. Także nie wszyscy muszą się
obawiać. Wiadomo, że zarządcy dróg
krajowych i większości polskich miast
przywiązują dużą wagę do oznakowania. Ale
im mniejsza jednostka zarządzajaca tym
szczuplejsze fundusze przeznaczane na ten
cel.

Czego będą potrzebowali
ubezpieczyciele żeby zacząć wygrywać
procesy o roszczenia finansowe? Na pewno

udowodnienie, że powodem zdarzenia
drogowego było nieprawidłowe oznakowanie
nie będzie łatwe. Zwłaszcza jeśli pamiętać 
o tym, że najczęściej podawanych przez
policjantów z wydziałów ruchu drogowego
przyczyn jest „niedostosowanie prędkości do
panujących warunków jazdy”. Należy jednak
pamiętać, że jest tutaj kruczek prawny, który
przed sądem może posłużyć do podważenia
takiego powodu zdarzenia. Jest to określenie
prędkości dopuszczalnej, znane z przepisów 
o ruchu drogowym. „Mój klient dostosował
prędkość do zalecanej przez znaki drogowe.
Nie był wstanie dostrzec w deszczu zwężenia,
bo droga nie miała wymaganego oznaczenia
poziomego zalecanego przez kodeks” –
takich, czy podobnych argumentów już
wkrótce mogą przed sądem używać prawnicy.
Jak zareagują na to sądy? O tym trudno dziś
wyrokować. Wydaje się jednak, że tego typu
zagrożenie wymaga analizy. Jeśli nawet nie
we wszystkich przypadkach sądy przychylą
się do takich argumentacji, wystarczy kilka
przegranych przez zarządców procesów żeby
rozpocząć lawinę podobnych wniosków. 
A wtedy na policzenie, czy nie taniej jest
wydawać środki na prawidłowe oznakowanie
poziome, niż wydawać je na prawników 
i odszkodowania, może być za późno.

10
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OZNAKOWANIE POZIOME:
PROPOZYCJA KLAS CHARAKTERYSTYK ZORIENTOWANYCH 

NA UŻYTKOWNIKA DROGI;  

ODBLASKOWOŚĆ W STANIE ZAMOCZENIA I W CZASIE

OPADÓW DESZCZU

1. WPROWADZENIE
W roku 2005 oraz w minionych trzech

kwartałach roku 2006 podjęto szereg
interesujących prac normatywnych na
szczeblu europejskim, mających na celu
uporządkowanie, ujednolicenie, a przede
wszystkim dostosowanie do osiągniętego na
świecie poziomu technologii szeregu norm
europejskich dotyczących problematyki
oznakowania poziomego. Po raz pierwszy, na
tak szeroką skalę, akcentowana jest potrzeba
wprowadzenia uzgodnionych zmian 
w klasyfikacji, identyfikacji, własnościach,
wymaganiach i charakterystykach ma-
teriałów i technologii oznakowania pozio-
mego, których podstawowym podmiotem
staje się użytkownik drogi. W efekcie można
zauważyć wdrożenie wielotorowego procesu
normatywnego wprowadzenia uporządkowa-
nego i uzgodnionego pakietu klas charakte-
rystyk zorientowanego na użytkownika drogi.

I tak, jak wynika z raportu rocznego
Grupy Roboczej WG2, Komitetu Techni-
cznego TC 226, Europejskiego Komitetu
Normalizacyjnego CEN, w latach 2005-2006
rozpoczęto trwające dotąd prace nad
szeregiem zagadnień normalizacyjnych,
takich jak nowelizacje norm EN 1436
„Materiały do oznakowania poziomego –
Charakterystyki oznakowania dla użytko-
wników dróg”, EN 1824 „Próby na drodze”,
EN 1871 „Własności fizyczne” oraz EN
12802 „Metody identyfikacji”.

Największe postępy w osiągnięciu

uzgodnionej pomiędzy członkami grupy
WG2, w zakresie weryfikacji i nowelizacji
norm EN, osiągnięto w pracach nad normą
EN 1436. W trakcie prac szczególny nacisk
został położony na opracowanie „klas
charakterystyk zorientowanych na potrzeby
użytkowników dróg”. Przeprowadzenia tego
typu weryfikacji wynika z potrzeby
uwzględnienia osiągniętego postępu
technicznego w zakresie dostępnego obecnie
sprzętu i instrumentów pomiarowych 
w dziedzinie oznakowania poziomego, jak
również osiągniętego potencjału wiedzy 
i doświadczeń w okresie dotychczasowego
stosowania tej dość „krytycznej” normy
europejskiej.

Innym ważnym powodem podjęcia
weryfikacji tej normy była potrzeba
wprowadzenia do niej pojęcia „stopnia
niepewności metody pomiarowej”, 
a w praktyce pojęcia „niepewności pomiaru”
dla każdej z mierzalnych wielkości określonej
w tej normie. Dla tych prac przewidziano 
4 etapy, z których ostatni planuje się
zakończyć 8 lutego 2007. W celu uniknięcia
opóźnień w przyjętym harmonogramie, oraz
zgodnie z instrukcjami otrzymanymi 
z Sekretariatu AFNOR, ostatnią wersję EN
1436 uzgodnioną przez WG2 w kwietniu
2006 przesłano do sekretariatu TC 226 dla
zatwierdzenia w postaci UAP – Uzgodnionej
Procedury Oceny. Warto wspomnieć, że i na
tym etapie prac, wraz z przedstawicielami 19
europejskich instytutów naukowo ba-
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dawczych, uczestniczyli przedstawiciele
Polski, z Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów w Warszawie. W dniach 11 i 12
maja 2005, pod Brukselą, przeprowadzili oni
w ramach badań porównawczych („round
robin test”) pomiary szorstkości SRT różnego
rodzaju oznakowań w warunkach
laboratoryjnych i na drodze. Badania te,
kontynuowane następnie w instytucie BASt,
w Bergishe Gladbach, w Niemczech,
pozwoliły na zebranie danych dotyczących
„niepewności pomiaru”.

Wspomniany wyżej dokument pod
nazwą CUAP (Common Understanding of
Assessment Procedure) – Uzgodniona
Procedura Oceny stanowi ścieżkę
normalizacyjną prowadzącą do uzyskania dla
danego materiału do poziomego oznakowania
dróg Europejskiej Aprobaty Technicznej
(ETA), zgodnie z treścią artykułu 9.2
Dyrektywy Konstrukcji Produktu 89 / 106 /
EC.

Warto tu zaprezentować przykład
pierwszego projektu Uzgodnionej Procedury
Ocen (CUAP) dla produktów do poziomego
oznakowania dróg, przygotowanego 
w styczniu 2006 i zaprezentowanego
Europejskiej Organizacji Aprobat Techni-
cznych (EOTA) w Brukseli, na wniosek
hiszpańskiej jednostki aprobacyjnej –
Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (ETA request nr 01.06/08).
W rezultacie zatwierdzenia przez Komisję
Europejską niniejszej Uzgodnionej Procedury
Oceny (CUAP) jednostki aprobacyjne
Europejskiej Organizacji Aprobat Techni-
cznych (EOTA) mogą wykorzystywać tę
procedurę do wydawania Europejskich
Aprobat Technicznych (ETA). Opatrzony tą
aprobatą produkt do poziomego oznakowania
dróg objęty jest systemem świadectw
zgodności ustanowionym Decyzją Rady
Europy 96/579/EC.
2. DEFINICJA KONSTRUKCJI 

PRODUKTU. KLASY I IDENTY-
FIKACJA

Konstrukcja produktu objęta
zakresem prezentowanej Uzgodnionej
Procedury Ocen (CUAP) nosi nazwę
produktu do poziomego znakowania dróg,
który dalej określany jest jako RMP (Road
Marking Product). RMP stanowi produkt
warstwowy, a po jego nałożeniu na drogę
służący dla celów sygnalizacji, zawierający
lub nie zawierający cząstki anty-poślizgowe.
Wprowadzany jest na rynek ze wskazaniami
typów i proporcji posypywanych kulek
szklanych i / lub cząstek anty-poślizgowych.

W ramach CUAP wyróżnia się trzy
klasy RMP: farby, tworzywa termoplastyczne
oraz tworzywa chemoutwardzalne (cold
plastics).

Każda z wyżej wymienionych klas
produktu RMP może być stosowana w jednej
lub więcej kombinacji proporcji i / lub
instrukcji nanoszenia w celu osiągnięcia
planowanych własności / charakterystyk
użytkowych. Każda z tych kombinacji jest
identyfikowana jako system do poziomego
oznakowania dróg – RMS (Road Marking
System).

Identyfikacja jakiegokolwiek systemu
do poziomego oznakowania dróg (RMS)
odbywa się w trzech etapach:
1) Opis ogólny (przykład w Tabeli 1)

- cyfra (od 1 do 4) będąca
wyróżnikiem klasy produktu RMP,

-   następująca po cyfrze mała litera 
(a, b, c, d) określająca specyficzne własności
produktu RMP lub sposób jego nanoszenia,

- duża litera (A, B, C,) będąca
wyróżnikiem instrukcji posypywania podczas
nanoszenia oraz sposobu nanoszenia,
2) Opis szczegółowy

- własności materiału strukturalnego
(drop-on) i / lub mieszanki kulek szklanych,

-  barwa,
- znak handlowy lub nazwa produ-
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centa każdego z materiałów,
- proporcje lub wartości dozowania,
- instrukcje stosowania,

3) Przeznaczone / zamierzone zastoso-
wanie oznakowania (przykład w Tabeli 2)

- docelowe własności odblaskowości 
i trwałości systemu RMS (oznakowanie
trwałe lub tymczasowe, o zwiększonej
widoczności w nocy w warunkach
zamoczenia lub opadów deszczu),

- klasa trwałości uzyskana w wyniku
przeprowadzonego badania trwałości (liczba
cyklów najechania znaku kołami na
obrotnicy),

- szorstkość nawierzchni, na której

przeprowadzono badanie trwałości (w rozu-
mieniu klasy głębokości tekstury
nawierzchni),

- kompatybilność chemiczna systemu
do poziomego oznakowania dróg (RMS) 
z nawierzchnią drogi (w rozumieniu jego
odporności na wydzielane przez
nawierzchnie bitumiczne pochodne olejowe 
i olefiny oraz występujących na nawierz-
chniach betonowych silnych związków
alkalicznych, w tym wodorotlenków wapnia),

- klasa charakterystyki odporności
RMS na ekstremalne warunki atmosferyczne
(w rozumieniu klasy odporności na starzenie
promieniowaniem UV, temperatury mięknie-
nia oraz odporności na wgniecenia).

Tabela 1: Opis ogólny Produkt do poziomego oznakowania dróg (RMP)

Farba Termoplast Tworzywo che-
moutwrdzalne

Wyróżnik w postaci małej litery (*) 1 2 3
a Alkidowe Do natrysku Do natrysku
b Akrylowe Ekstruder Ekstruder
c Wodnorozpusz Ślizgacz Ślizgacz

-czalne stopkowy (but) stopkowy (but)
d Inne Inne Inne

A 1(*)-A 2(*)-A 3(*)-A(**)

B 1(*)-B 2(*)-B 3(*)-B(**)

C 1(*)-C 2(*)-C 3(*)-C(**)

Z mieszanką kulek szklanych
oraz z lub bez struktury
(drop-on)
Wymagana postać strukturalna
(drop-on, bez mieszanki kulek
szklanych)
Bez struktury (drop-on) i bez
mieszanki kulek szklanych
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(*) Po wyróżniku cyfrowym 1, 2, 3 lub 4 wskazującym na klasę materiału następuje wyróżnik 
w postaci jednej z małych   liter a, b, c lud d odnoszących się do własności chemicznych produktu
oraz do sposobu jego nanoszenia.

Dla przykładu: kod produktu (RMP) do poziomego oznakowania dróg 1a-A oznacza farbę 
z mieszanką kulek szklanych do nanoszenia natryskiem, bez uzyskania struktury

Tabela 1
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W efekcie, po uwzględnieniu wszystkich klas
charakterystyk produktu do poziomego
oznakowania dróg (RPM) uzyskujemy
identyfikację systemu do poziomego
oznakowania dróg (RMS). 
3. ZAMIERZANE ZASTOSOWANIE
KONSTRUKCJI PRODUKTU DO
OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Konstrukcja produktu powinna
umożliwiać jego zastosowanie do białych i
żółtych oznakowań poziomych. Zasadniczo,
zamierzone zastosowanie produktu obejmuje:

- zastosowanie do wykonania
trwałego lub tymczasowego oznakowania
poziomego (stosownie do jego klasy
trwałości),

- zastosowanie w celu otrzymania
różnych typów odblaskowości (typ I lub II).

Uzgodniona Procedura Oceny (CUAP)
przewiduje dodatkowe, możliwe zastoso-
wania produktu dla szczególnych warunków
znakowania, na przykład:

- do znakowania różnego typu
nawierzchni (bezpośrednio na nawierz-
chniach asfaltowych lub betonowych o różnej
szorstkości),

- do znakowania dróg różniących się
znacząco charakterem ruchu i dobowym
natężeniem ruchu,

- do znakowania dróg w skrajnie
różnych warunkach klimatycznych.
4. ODBLASKOWOŚĆ W WARUNKACH
ZAMOCZENIA RW ORAZ W
WARUNKACH OPADÓW DESZCZU -
RR

We wprowadzeniu do projektu
znowelizowanej normy EN 1436 (z sierpnia
2006) wskazano na możliwość zwiększenia
odblaskowości poziomego oznakowania dróg
w warunkach zamoczenia oraz opadów
deszczu poprzez zastosowanie produktów 
o specjalnych własnościach. Własności te
można uzyskać poprzez zastosowanie
odpowiedniej tekstury powierzchni
oznakowania (jak w przypadku oznakowania

Tabela 2: Zamierzone zastosowanie oznakowania 
Typ  

NR  P-NR  T-NR  

R I P-R T-R 

RW  P-RW  T-RW  

RR  
II 

P-RR  T-RR  

P4 P5 P6 P7 P2 P3 

RG1  RG2  RG3  RG4  

NPD  

NPD  

UV0  UV1  
SP0 SP1 SP2 SP3 SP4 

IN0  IN1  IN2  IN3  IN4  

Trwałe (P)
Nieodblaskowe

Własności odblaskowe

Odblaskowe w warunkach 
suchych
Odblaskowe w warunkach 
suchych i zamoczenia
Odblaskowe w warunkach 
suchych, zamoczenia 
i opadów deszczu

Liczba cyklów na-
jechania oznako-

wania kołami
Szorstkość 
nawierzchni

Odporność na 
własności 
chemiczne 
nawierzchni

Odporność na 
ekstremalne 

warunki 
atmosferyczne

Klasa szorstkości w trakcie badania 
trwałości na obrotnicy
Odporność na wycieki olejowe
 i olefinowe z nawierzchni bitumicznej
Odporność na związki alkaliczne 
na nawierzchniach betonowych
Odporność na starzenie promieniami UV
Temperatura mięknienia
Odporność na wgniecenia

NPD: Nie jest wymagana jakakolwiek klasa charakterystyki.
UV0, SP0 oraz IN0 oznaczają brak jakichkolwiek wymagań; nie jest wymagana jakakolwiek klasa charakterystyki.

Tymczasowe (T)

spełnia Nie spełnia

Nie spełniaspełnia
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KLASA TRWAŁOŚCI

Tabela 2
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strukturalnego) lub w wyniku użycia
większych elementów optycznych,
umożliwiających uzyskanie współczynnika
załamania światła o wartościach 2,4 do 2,5.

Przy ocenie odblaskowości oznako-
wania poziomego, w warunkach jego oświe-
tlenia reflektorami pojazdu, wielkością
mierzoną jest współczynnik współdrożnie
odbitej luminancji RL. Jest on wyrażany 
w [mcd x m-2 x lx-1] i mierzony zgodnie 
z opisem zamieszczonym w Załączniku B.

Wartości współczynnika współdroż-
żnie odbitej luminancji RL dla odpowiednich
klas odblaskowości podano w Tabeli 3 – dla

warunków suchych, w Tabeli 4 – dla
warunków zamoczenia, oraz w Tabeli 5 –  dla
warunków opadów deszczu.

W każdym z powyżej wymienionych
warunków pomiaru odblaskowości należy
pamiętać, że współczynnik współdrożnie
odbitej luminancji reprezentuje jasność
oznakowania poziomego drogi widzianą
przez kierowców pojazdów w warunkach
oświetlenia oznakowania reflektorami
pojazdów. Innymi słowy, klasa tak
zmierzonej odblaskowości jest w rezultacie
kolejną klasą charakterystyki produktu do
poziomego oznakowania dróg (RMP)
zorientowaną na potrzeby użytkownika drogi.

Klasa i typ oznakowania poziomego drogi Klasa Minimalna wartość współ       czynnika RL 
w [mcd x m-2 x lx-1] 

R0 
R2 
R3 
R4 
R5 

Nie wymagana jakakolwiek klasa 
RL ≥ 100 
RL ≥ 150 
RL ≥ 200 
RL ≥ 300 

R0 
R1 
R3 
R4 

Nie wymagana jakakolwiek klasa 
RL ≥   80 
RL ≥ 150 
RL ≥ 200 

Tymczasowe 
R0 
R3 
R5 

Nie wymagana jakakolwiek klasa 
RL ≥ 150 
RL ≥ 300 

Produkty do poziomego oznakowania dróg o klasie odblaskowości (w warunkach suchych) 
R0 są  przeznaczone do  stosowania do oznakowania dróg, na których  widoczność  
oznakowania jest zapewniona bez oświetlania tego oznakowania reflektorami pojazdów 
 

Trwałe

Białe

Żółte

Warunki zamoczenia oznakowania Klasa Minimalna wartość współczynnika  R L
w [mcd x m-2 x lx-1] 

Tak,  jak to opisano w Załączniku  B.6
pomiar przeprowadzany 1 min  po 
zaprzestaniu polewania oznakowania 

RW0 
RW1 
RW2 
RW3 
RW4 

Nie wymagana jakakolwiek klasa 
RL ≥ 25 
RL ≥ 35 
RL ≥ 50 
RL ≥ 75 

Produkty do   poziomego oznakowania dróg o klasie odblaskowości (w warunkach 
zamoczenia) RW0 są przeznaczone do stosowania do oznakowania dróg, na których ten 
typ odblaskowości z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych nie jest wymagany 

Tabela 3: Klasy odblaskowości RL oznakowania poziomego w warunkach suchych

Tabela 4: Klasy odblaskowości RL oznakowania poziomego w warunkach zamoczenia
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4.1. Warunki przeprowadzania pomiaru
odblaskowości oznakowania w stanie
zamoczenia (Aneks B.6 do EN 1436)

Warunek zamoczenia próbki
oznakowania zostanie spełniony poprzez
polanie go czystą wodą z naczynia, 
z wysokości 0,3 m nad próbką. Powierzchnia
próbki powinna być polewana w sposób
równomierny, tak by warstwa wody
chwilowo przykryła całkowicie powierzchnię
mierzoną próbki i jej najbliższe otoczenie.
Wartość współczynnika współdrożnie odbitej
luminancji RL w warunkach zamoczenia
zostanie zmierzona po czasie 60 ± 5 sekund
od momentu zaprzestania polewania próbki.
Wymagana ilość wody do polania jednego
punktu pomiarowego wynosi przynajmniej 
3 litry.
Warunki do przeprowadzenia tego pomiaru
zostaną również spełnione, jeśli do pomiaru
przystąpi się po czasie 60 ± 5 sekund po
czasie zakończenia zraszania próbki
(sztuczny opad deszczu), tak jak to opisano w
Aneksie B.7.

4.2. Warunki przeprowadzania pomiaru
odblaskowości oznakowania w czasie
opadów deszczu (Aneks B.7 do EN 1436)

Warunek opadu deszczu na próbkę
oznakowania poziomego zostanie spełniony
poprzez zastosowanie zraszania czystą wodą
(sztuczny deszcz), bez powstawania mgły,

o intensywności zraszania 20±2 mm/h, 
i zraszanej powierzchni próbki dłuższej
przynajmniej o 25% od powierzchni
mierzonej. Nierównomierność intensywności
zraszania próbki nie powinna się wahać
bardziej niż w stosunku 1 do 1,7.
Do pomiaru przystąpi się po czasie 5 minut
ciągłego zraszania (ciągłego opadu deszczu)
lub, gdy zostanie osiągnięta stabilność
pomiaru, oraz w trakcie trwania zraszania
(opadu deszczu).
Intensywność zraszania (opadu deszczu)
zostanie oceniona poprzez gromadzenie
spadającej wody w 6 płaskich kuwetach, 
a następnie pomiar objętości wody
zgromadzonej w każdej z kuwet. Kuwety te
zostaną ułożone w jednym szeregu, jedna za
drugą, na odcinku o długości 0,3 m.
Pomiarów odblaskowości w warunkach
opadów deszczu nie należy wykonywać na
świeżo wykonanym oznakowaniu poziomym
gdyż jego powierzchnia jest silnie
hydrofobowa, a jej zraszanie powoduje
powstawanie miejscowych większych lub
mniejszych kropel wody, a nie jednorodnego
rozpływu wody na powierzchni.

Włodzimierz Skuza, 
Regulatory Affairs and Technical Specialist, 
Systemy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

3M Poland Sp. z o.o. 

Warunki zamoczenia oznakowania Klasa 
Minimalna wartość współczynnika RL 

w [mcd x m-2 x lx-1] 

Tak, jak to opisano w Załączniku  B.7
pomiar przeprowadzany w trakcie równo-
miernego opadu deszczu o wydatku 20 
mm / h 

RR0 
RR1 
RR2 
RR3 
RR4 

Nie wymagana jakakolwiek klasa 
RL ≥ 25 
RL ≥ 35 
RL ≥ 50 
RL ≥ 75 

Produkty do   poziomego oznakowania dróg o klasie odblaskowości (w warunkach 
zamoczenia) RR0 są przeznaczone do stosowania do oznakowania dróg, na których ten 
typ odblaskowości z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych nie jest wymagany 
 

Tabela 5: Klasy odblaskowości RL oznakowania poziomego w warunkach 

opadów deszczu
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