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Szanowni Państwo, 

po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce biuletyn informacyjny

naszego Stowarzyszenia. Dochodzące do nas sygnały świadczą,

że poruszane w nim tematy i zagadnienia związane 

z oznakowaniem poziomym cieszą się dużym zainteresowaniem.

W bieżącym numerze pragniemy zwrócić Państwa

uwagę na zagadnienia związane z prawidłowym,

zapewniającym należyte bezpieczeństwo ruchu drogowego

oznakowaniem poziomym. Opinie napływające do nas od firm

ubezpieczeniowych, jasno wskazują, że niedopilnowanie przez Zarządców dróg jakości

oznakowania, zachowującego określone w odpowiednich przepisach parametry, może skutkować

określonymi roszczeniami ze strony ubezpieczycieli w stosunku do Zarządców dróg i przerzucaniem

na tych ostatnich odpowiedzialności finansowej za skutki wypadków drogowych. Mieliśmy 

do czynienia z taką sytuacją w przypadku uszkodzeń nawierzchni i roszczenia odszkodowawcze 

za wypadki tym spowodowane dziś już nikogo nie dziwią. Odpowiedzialność zarządcy drogi 

za prawidłowość oznakowania poziomego omawia artykuł Pana Jacka Srokosza.

Polecam Państwa uwadze tekst poruszający zagadnienia związane z rzetelną kontrolą

wykonanego oznakowania poziomego w całym okresie gwarancji. Wpisuje się on w cykl naszych

artykułów zajmujących się jakością oznakowania poziomego. O tym, jakie to ma znaczenie dla

bezpieczeństwa ruchu drogowego, nikogo nie trzeba przekonywać.

Zachęcam także do zapoznania się z materiałem autorstwa pana Jacka Danielskiego,

omawiającego to, z czym spotykamy się bardzo często, zarówno jako wykonawcy jak i użytkownicy

dróg, a mianowicie oznakowanie tymczasowe.

Na koniec zamieszczamy krótką relację z naszego dorocznego spotkania w gościnnym

ośrodku GDDKiA w Józefowie pod Warszawą.

Zapraszam do lektury.

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia 
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Oprócz stanu nawierzchni drogi, 
w Polsce ważnym problemem staje się
kwestia właściwego jej oznakowania. Brak
lub też nieprawidłowe oznakowanie prowadzi
do odpowiedzialności podmiotu, za skutki
wynikające z zaniedbania, na którego
nałożono obowiązek zarządu daną drogą. 
W związku ze stale rosnącą na naszych
drogach liczbą samochodów, ale także
wypadków komunikacyjnych, oraz rosnącą
świadomością prawną obywateli problem
zdecydowanie nabiera znaczenia.

Dla określenia, jakie skutki rodzi, dla
poszkodowanego w wypadku komunika-
cyjnym, brak lub nieprawidłowe oznakowa-
nie drogi, po pierwsze należy ustalić, 
kto i za jakie czynności jest w tej kwestii
odpowiedzialny.

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA
PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DROGI

Podstawowym aktem prawnym regulującym
kwestie utrzymania drogi w należytym stanie
jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2000r
nr 71 poz. 838 z późn. zm.). Ustawa
wymienia cztery kategorie dróg: autostrady 
i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi
powiatowe oraz drogi gminne. Obowiązek
utrzymania drogi w stanie nadającym się do
bezpiecznego korzystania ustawa nakłada na
zarządcę drogi. Zarządcą dróg publicznych są
odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, samorząd woje-
wództwa, powiatu i gminy (w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego będą to
odpowiednio zarząd województwa, zarząd
powiatu oraz wójt, burmistrz lub prezydent
miasta). Zarządcy dróg mogą przekazywać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY ZA

NIEWŁAŚCIWE OZNAKOWANIE DROGI
Dla określenia, jakie skutki rodzi, dla poszkodowanego 
w wypadku komunikacyjnym, brak lub nieprawidłowe
oznakowanie drogi, najpierw należy ustalić, kto i za jakie
czynności jest w tej kwestii odpowiedzialny - pisze Jacek Srokosz
z VOTUM Centrum Odszkodowań S.A.
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między sobą zarządzanie podległymi im
drogami, a jednostki samorządu terytorialne-
go mogą dodatkowo tworzyć specjalne
jednostki organizacyjne, mające za zadanie
zarządzanie drogami na powierzonym
terenie. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 417 §
2 k.c., solidarną odpowiedzialność ponoszą
wykonawca powierzonego zadania oraz
podmiot zlecający wykonywanie ustawowych
obowiązków.

Oprócz wymienionych wyżej istnieje także,
kategoria dróg niewymienionych w ustawie
tzw. dróg wewnętrznych. Obowiązek
utrzymania tych dróg spoczywa na
podmiotach zarządzających konkretnym
odcinkiem drogi. Odpowiedzialnymi za stan
drogi w tym wypadku będą zarządcy terenu,
na którym są zlokalizowane, a w przypadku
ich braku - właściciele terenu. 
Pewną modyfikację do określenia podmiotu

odpowiedzialnego wprowadza art. 429 k.c.,
który zwalnia z odpowiedzialności zarządcę
drogi, jeżeli powierzył swoje kompetencje w
tym zakresie osobie, przedsiębiorstwu lub
zakładowi zawodowo trudniącemu się tego
typu działalnością. W tym wypadku
odpowiada niesolidny wykonawca.

Od ustalenia, kto jest zarządcą drogi,
rozpoczyna się w praktyce dochodzenie

roszczeń z tytułu poniesionej szkody za
nieoznakowanie lub wadliwe oznakowanie
danego odcinka drogi. 

OBOWIĄZEK ZARZĄDCY UTRZY-
MANIA DROGI W NALEŻYTYM
STANIE

Następnym krokiem jest ustalenie, za co
ponosi odpowiedzialność zarządca drogi.
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Zarządca zobowiązany jest do ogółu prac
remontowych i zabezpieczających, przy-
wracających pierwotny stan nawierzchni oraz
bieżących prac konserwacyjnych, po-
rządkowych oraz innych poprawiających 
i zwiększających poziom bezpieczeństwa
ruchu. Zadaniem podmiotu odpowiedzial-
nego jest zminimalizowanie niebezpie-
czeństw występowania wypadków spowodo-
wanych stanem drogi i urządzeń drogowych.
Olbrzymie znaczenie ma tu stan nawierzchni
jezdni. Nie można jednak zapomnieć 
o problemie prawidłowego oznakowania
drogi, oraz wpływu jego braku lub
wadliwości na zwiększenie niebezpie-
czeństwa spowodowania wypadku.

a) Oznakowanie pionowe drogi

Pod pojęciem oznakowania pionowego kryją
się znaki drogowe. Każdy spełnia swoje
zadanie w zakresie zakazu albo nakazu
pewnego zachowania przez użytkownika
drogi, ale także informacji o sytuacji na
danym odcinku oraz o możliwości wy-
stąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa.
Wynika z tego, iż znak drogowy nie może
znajdować się w zupełnie przypadkowym
miejscu. Umieszczenie znaku w konkretnym

miejscu musi wynikać z obiektywnych
potrzeb występujących na tym konkretnym
odcinku drogi. Potrzeby te muszą mieć

charakter konkretnie występujących 
w rzeczywistości, a nie tylko potencjalnych
bądź przyszłych (nie będzie podstaw do
ustawienia znaku ostrzegającego o występo-
waniu zwierzyny leśnej na zupełnie bez-
leśnym terenie, czy też znaku informującego
o robotach drogowych, jeżeli roboty nie są
aktualnie prowadzone, a dopiero mają się
zacząć za jakiś czas, lub też się dawno
zakończyły). Na zarządcy spoczywa obowią-

zek zapewnienia adekwatności występowania
oznakowania pionowego do sytuacji na
drodze oraz eliminowania z drogi znaków nie
znajdujących faktycznego uzasadnienia 
w warunkach występujących na danym
odcinku drogi. Ciąży na nim także obowiązek
informowania użytkowników o każdej zmia-
nie wpływającej na ruch drogowy. Naj-
lepszym przykładem będzie tu nakaz właści-
wego oznakowania prowadzonych robót
drogowych czy też ostrzeżenie o pojawieniu
się uszkodzenia w nawierzchni drogi. 
Oprócz obowiązku dbania o prawidłowość
umieszczania znaku w konkretnym miejscu
drogi, zarządca obowiązany jest do
zapewnienia widoczności i czytelności
znaków drogowych. Znaki powinny być
umieszczane w miejscach gwarantujących ich
odpowiednio wczesne dostrzeżenie, a ich stan
ma gwarantować, że przekaz w nich zawarty
natychmiast dotrze do korzystającego z drogi.
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Z tego powodu ustawa nakłada obowiązek
okresowych kontroli prawidłowości występo-
wania znaków, ich widoczności i czytelności,
oraz natychmiastowego usuwania występu-
jących pod tym względem wadliwości.

b) Oznakowanie poziome drogi

Pod pojęciem oznakowania poziomego
rozumiemy oznakowanie występujące na
nawierzchni drogi. Oczywiście tutaj także
występuje wymóg adekwatności oznaczenia
w stosunku do występowania konkretnych
okoliczności na drodze. Najpowszech-
niejszym występującym oznakowaniem
poziomym są linie krawędziowe i segre-
gacyjne jezdni, oraz oczywiście pasy
przejścia dla pieszych, czyli popularna
„zebra”. W Polsce znaczenie oznakowania
poziomego jest zdecydowanie marginalizo-
wane w stosunku do pionowego. Zarządcy
traktują częstokroć je jako luksus wymaga-
jący dużych nakładów finansowych, bez
którego można się obejść, zapominając iż
prawidłowo wykonane oznakowanie poziome
jest często o wiele lepiej widoczne niż
pionowe. 

Jeśli już takie oznakowanie występuje to
zazwyczaj jest prawidłowo umieszczone,
natomiast wielkim problemem jest jego słaba
widoczność, oraz brak regularnej konser-
wacji. Na głównych drogach oraz w więk-
szych miastach oznakowanie to jest za-
zwyczaj na dopuszczalnym poziomie.
Problemy natomiast pojawiają się na drogach
gminnych i w mniejszych miejscowościach.

Niemal regułą w takich miejscach stał się
brak oznakowania przejść dla pieszych, co
niebezpieczne staje się zwłaszcza przy
szkołach i innych miejscach, gdzie występuje
duże natężenie ruchu pieszych. Dotyczy to
także braku linii krawędziowych drogi czy też
linii segregacyjnej, dzielącej jezdnie na pasy
ruchu. Brak ten prowadzi do sytuacji, 
w których przy mgle lub w nocy droga po
prostu przestaje być dla kierowcy widoczna, 
a od tego już tylko krok do wypadku. Tutaj
także zarządca zobligowany jest do
okresowej kontroli i usuwania nieprawidło-
wości, ale przede wszystkim do zapewnienia
jego widoczności.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA-
RZĄDCY I JEJ WYŁĄCZENIE

Zgodnie z literą prawa oraz orzecznictwem
sądowym, zarządca odpowiada za szkody
powstałe w wyniku braku lub też
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występowania nieprawidłowego oznako-
wania drogi, czyli za niedopełnienie
obowiązków nałożonych przez ustawę 
o drogach publicznych (sytuacja taka
zachodzi, gdy np. dochodzi do wypadku 
w wyniku nieoznakowania, iż na danym
odcinku jezdni są prowadzone roboty
drogowe - tak w wyroku SN z 25.10.1980 r.
TU II CR 316/80 OSNC 1981/7/129). 

Odpowiedzialność jest wyłączona w sytuacji,
gdy wypadek miał miejsce w skutek działania
siły wyższej, a więc zjawiska niemożliwego
do przewidzenia, któremu nie można było
zapobiec. Wyłączenie to może zajść tylko,
gdy szkoda powstała w momencie działania
siły wyższej, a przestaje być okolicznością
egzoneracyjną (zwalniającą z odpowiedzial-
ności) w chwili, gdy przy zachowaniu
należytej staranności można było zapobiec
powstaniu szkody np. można było zamknąć
drogę uszkodzoną w wyniku powodzi. 
Z odpowiedzialności zwalnia zarządcę
również wykazanie, iż to zachowanie poszko-
dowanego lub osoby trzeciej, było wyłączną

przyczyną wypadku. Na użytkowniku drogi
spoczywa obowiązek zachowania reguł
ostrożności stosownie do panujących
warunków na drodze, stąd też niezachowanie
tej staranności powoduje powstanie zarzutu
przyczynienia się poszkodowanego. W tym
przypadku zarządca odpowiada w takim
zakresie, z jakim brak oznakowania lub jego
wadliwość doprowadził do powstania szkody. 

Podstawą prawną odpowiedzialności
zarządcy drogi publicznej za szkody
wynikające z wadliwego oznakowania drogi
jest art. 417 k.c. (stanowi, iż za szkodę
wynikającą z nieprawidłowego wykonania
lub zaniechania wykonania zadań,
powierzonych ustawą organom władzy
publicznej, odpowiada Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego lub też
inna osoba prawna, której te zadania zostały
powierzone). W przypadku zarządców lub
właścicieli dróg wewnętrznych podstawą ich
odpowiedzialności jest art. 415 k.c.
(nakazujący naprawienie szkody wyrządzonej
z własnej winy). Podstawą odpowiedzialności
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podmiotów zawodowo trudniących się
naprawą i konserwacją urządzeń drogowych
jest art. 429 k.c. (zwalnia z odpowiedzialności
zarządcę za niesolidność zawodowego
wykonawcy powierzonych zadań).

OBOWIĄZKI POSZKODOWANEGO

Podstawowym zadaniem poszkodowanego
jest wykazanie -  zgodnie z treścią art. 6 kc
(obowiązek udowodnienia zaistnienia faktu
ciąży na osobie wywodzącej z tego zdarzenia
skutki prawne) - faktu wystąpienia szkody
oraz adekwatnego związku przyczynowego
pomiędzy brakiem lub wadliwością
oznakowania drogi a wystąpieniem szkody.
Poszkodowany musi wykazać, iż w konkre-
tnej sytuacji nieprawidłowe oznakowanie lub
zaniechanie prawidłowego oznakowania
drogi przez zarządcę doprowadziło do
powstania szkody (np. wykazać, że do
wypadnięcia z drogi i uderzenia w drzewo
prawidłowo kierowanego pojazdu doszło w
wyniku słabej widoczności lub braku linii
krawędziowej drogi). Ważną kwestią jest
zgromadzenie możliwie jak najszerszego
materiału dowodowego potwierdzającego
winę zarządcy drogi. W grę może wchodzić
przykładowo notatka policyjna, zeznania
świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia
ilustrujące sytuacje na drodze. 

PRAKTYCZNE ZNACZENIE PROBLEMU
WŁAŚCIWEGO OZNAKOWANIA DROGI

Wydaje się, iż w chwili obecnej problem ten
dopiero zaczyna nabierać znaczenia 
w polskich realiach i jest kwestią w znacznym
stopniu nową. Na powszechność praktyki
dochodzenia roszczeń od zarządcy za
niewłaściwe oznakowanie drogi musimy
jeszcze trochę poczekać. Wynika to w dużej
mierze z niewiedzy poszkodowanych 
o możliwości dochodzenia takich roszczeń,
ale także problemu udowodnienia związku
pomiędzy brakiem właściwego oznakowania
jezdni a wypadkiem. Problem pogłębia
praktyka policyjna, gdzie bardzo niechętnie
podaje się jako przyczynę brak właściwego
oznakowania drogi. Najczęściej uznaje się
enigmatycznie, iż przyczyną wypadku było
„niedostosowanie prędkości do warunków
jazdy na drodze”. Policjanci nie czują się
upoważnieni do kontrolowania prawidłowo-
ści oznakowania, stąd też nie badają, czy jest
ono niewadliwe. Pomimo występowania tych
trudności w chwili obecnej nie można
wykluczyć, iż w przyszłości przestaną to być,
dla poszkodowanych, przeszkody nie do
przejścia. Bo czy kilkanaście lat temu ktoś
w Polsce mógł myśleć, że dochodzenie
odszkodowania za szkodę spowodowaną
dziurawą nawierzchnią jezdni nie będzie
walką z wiatrakami tylko rzeczą naturalną? 

Jacek Srokosz
http://www.votum-co.pl/
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Stowarzyszenie Linia Życia, zrzesza-
jące firmy zajmujące się oznakowaniem
poziomym, namawia, zachęca i domaga się
poprawienia stanu kontroli tego oznako-
wania. Tylko w ten sposób można wymusić
poprawę jego jakości.

Na początek rozprawmy się 
z pewnym mitem. W Polsce panuje
powszechne przekonanie o sprzeczności
interesów miedzy inwestorem a wykonawcą.
Według tej opinii ma być tak: inwestor
oczekuje jak najdłuższej gwarancji przy
zachowaniu wyśrubowanych parametrów, 
a wykonawca chciałby udzielać jak
najkrótszej. Z tej „walki" wyłaniać się ma
efekt, w postaci takiego okresu gwarancji,
który zapewni gwarantowaną jakość.

JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOLEJNYCH
ZAMÓWIEŃ

Tymczasem takie założenie jest po prostu
fałszywe i prowadzi do błędnych wniosków.
U jego założenia jest bowiem sugestia, że
wykonawca zrobi wszystko, żeby jak
najmniejszym kosztem wykonać swoją
robotę byle jak. A jakość jest dla wykonawcy
złem koniecznym, które musi zostać
wymuszone prze inwestora. Pomijając fakt,
że takie założenie jest dla wykonawcy
obraźliwe, pomija jeden ważny aspekt.
Świadomość istniejącą u każdego komu
zależy nie na więcej niż jednym zamówieniu:
jeśli klient będzie z ciebie zadowolony,
zarobisz także następnym razem. Mając tę
świadomość dobre firmy wykonujące
oznakowanie poziome, a tylko takie są
zrzeszone w Stowarzyszeniu Linia Życia,
kładą nacisk na jakość. I oczekują dobrej
kontroli jakości. Bo ona pozwala na spotkanie
się oczekiwań inwestora i wykonawcy 
w miejscu, w którym wygrywają obie strony. 

RZETELNA KONTROLA OZNAKOWANIA
POZIOMEGO

STOSOWANIE EKODYNU DA GWARANCJĘ DOBREJ

KONTROLI OZNAKOWANIA

fot. M. Bojanowicz

fot. M. Bojanowicz
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JAK TO ZROBIĆ

Stowarzyszenie Linia Życia stawia tezę, że 
w obszarze gwarancji istnieje obszar
wspólnego zainteresowania obu stron, czyli
takiej konstrukcji umów gwarancyjnych,
które będą korzystne dla obu stron. Jedyne
pytanie, na które trzeba odpowiedzieć to jak
go osiągnąć?
Po pierwsze konieczne jest wypracowanie
katalogu oczekiwań inwestora nie wobec
wykonawcy, ale metody wykonywania
oznakowania w danym miejscu. Czyli
musimy rozpocząć od zdefiniowania
wymogów i parametrów faktycznie moż-
liwych do spełnienia przy zastosowaniu
dostępnych technologii. Ważne jest, żeby
inwestor i przyszły wykonawca mieli
podobną wiedzę: że nie da się zagwarantować
dwuletniego utrzymania się wzorcowych
parametrów oznakowania pasów na
ruchliwym przejściu dla pieszych, jeśli
zastosuje się do tego metodę tradycyjną.
Podstawowe założenie jest więc takie, że
oczekiwania w obszarach: okresu gwarancji 
i oczekiwanego poziomu parametrów
technicznych muszą być sprawdzalne 
i obiektywne.

Dowodem na to, że współdziałanie różnych
środowisk w procesie tworzenia obiek-
tywnych parametrów ujętych w gwarancjach
jest możliwa, była współpraca Stowarzysze-

nia Linia Życia z IBDiM w zakresie
opracowania nowych  Ogólnych Specyfikacji
Technicznych.

OZNAKOWANIE NIE PRALKA

Najlepszym przykładem takiej współpracy
jest wspólne opracowanie przez ekspertów
Stowarzyszenia oraz IBDiM-u parametrów
oznakowania poziomego w zakresie bieli,
odblaskowości (luminescencji) i szorstkości
w zależności od technologii oraz miejsca
wykonanego oznakowania.

I tak dla oznakowania cienkowarstwowego
na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem
przejść dla pieszych można spodziewać się,
że oznakowanie będzie spełniać wymagane
parametry przez co najmniej 12 miesięcy. Ale
już na odcinkach przejść przez miejscowości
gwarantować należałoby już tylko 6 miesięcy. 

fot. M. Bojanowicz

fot. M. Bojanowicz

fot. M. Bojanowicz
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Jeszcze krótsze czasy gwarancji musiałyby 
w takim przypadku dotyczyć samych przejść
dla pieszych, bo oznakowanie na nich siłą
rzeczy narażone jest na znacznie większe
ścieranie, niż inne oznakowania. I tak na
przejściach dla pieszych na odcinkach
zamiejskich proponujemy stosować zało-
żenie, że prawidłowo położone oznakowanie
wytrzyma co najmniej 6 miesięcy. A na
przejściach dla pieszych w miejscowościach -
co najmniej 3 miesiące.
Innych wartości należy się spodziewać od
oznakowania grubowarstwowego. Propo-
nujemy w tym przypadku przyjąć generalne

założenie, że dla oznakowania grubo-
warstwowego, oznakowania taśmami 
i punktowymi elementami odblaskowymi
prawidłowo położone oznaczenie wytrzyma
co najmniej 24 miesiące i w tym czasie będzie
spełniało oczekiwania, a więc zachowa
pożądaną biel, luminescencję i szorstkość.
Jedyne co dziwi w tym opracowaniu to fakt,
że inaczej niż w przypadku każdego
telewizora, pralki czy samochodu gwarancję
ustalono nie na np. 24 miesiące, ale na co

najmniej 24 miesiące. Rozumiejąc, że
oznakowanie nie jest pralką, warto zadać
pytanie, czy przy tym opracowaniu
zapomniano o określeniu jasnych i kla-
rownych zasad. Jednak nawet mimo tego
oczywistego niedociągnięcia opracowanie
jakichkolwiek norm wydaje się być krokiem
w dobrym kierunku.

RZETELNA I OBIEKTYWNA KONTROLA

Jednym z kluczowych, a często pomijanych
aspektów skutecznie ułatwiających utrzy-
manie wysokich standardów oznakowania

byłoby zdaniem ekspertów Stowarzyszenia
Linia Życia wprowadzenie rzetelnej 
i obiektywnej kontroli jako mechanizmu
zapewniającego utrzymanie jakości. Stan
obecny w tej dziedzinie, co z przykrością
musimy skonstatować, jest delikatnie mówiąc
niezadowalający. Zdarza się, że proces
kontroli wykonanego oznakowania pozio-
mego często przebiega w sposób
niewłaściwy. Kontrola niestety wykonywana
jest za pomocą ręcznych urządzeń

fot. dr Zenon Szczepaniak IBDiM
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pomiarowych, prowadzona w sposób
wyrywkowy, a przeprowadzający kontrolę
często poddany jest silnej presji ze strony
inwestora lub wykonawcy, co do wyboru
miejsca kontrolowanego oznakowania. 
Naszym zdaniem kontrola oznakowania
poziomego, aby spełniała swoje zadania 

i dała poczucie bezpieczeństwa inwestorom 
i wykonawcom, powinna być nieuchronna 
i obiektywna. Po pierwsze, świadomość

nieuchronności kontroli sprawi, że
wykonawca dwa razy dokładniej będzie
sprawdzał materiały i ludzi podczas pracy.
Jeśli do tego dodamy jedyny gwarantujący
obiektywizm sposób stosowania kontroli,
przy użyciu ekodynu, okaże się, że żadna
fuszerka nie będzie miała racji bytu.
O zaletach ekodynu można by się rozpisywać
przez następne kilka stron. My ograniczymy
się do wskazania dwóch. Po pierwsze, 
w przypadku tradycyjnych metod pomiaru
trzeba najpierw zamknąć część pasa drogi, bo
przeprowadzający pomiary musi fizycznie
wejść na jezdnię. Ekodyn usuwa ten problem,
bo jest urządzeniem zamontowanym 
w samochodzie, w związku z tym nie jest
konieczne zamykanie pasa drogi 
i uzyskiwanie zezwoleń. Po drugie, dużo
ważniejsze: ekodynem można sprawdzić 
w łatwy sposób całe oznakowanie, po prostu
przejeżdżając obok niego. Żeby osiągnąć taki
sam efekt “spieszony” ekspert musiałby co
kilka metrów fizycznie przykładać przyrządy
pomiarowe do oznakowania. A skoro nie jest

fot. dr Zenon Szczepaniak IBDiM
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w stanie tego zrobić - pomija niektóre
miejsca. Dlatego pomiar taki obarczony jest
dużo większym ryzykiem niedokładności,
gdyż przez kilka miesięcy to samo oznako-
wanie w różnych miejscach było poddane
innym czynnikom wpływającym na jego
parametry. Oczywiście deszcz padał na ten
sam kawałek drogi jednakowo, ale samo-
chody najeżdżały na oznakowanie na tej sa-
mej drodze w sposób mniej skoordynowany.

KORZYŚCI DLA OBU STRON

Nieuchronna, obiektywna kontrola przyniesie
korzyści obydwu stronom zaangażowanym w
proces poziomego znakowania dróg. Zyskają
na tym i inwestorzy i wykonawcy. Dla
inwestorów stosowanie obiektywnych i bar-
dziej precyzyjnych metod kontroli pozwoli
zapewnić gwarantowaną, stabilną jakość

oznaczenia. Pozwoli też uwolnić się od
nacisku wykonawców, którzy dziś lubią
decydować w którym miejscu mają być
przeprowadzone badania. 
Ogólnie: dzięki lepszej kontroli wzrośnie
jakość wykonanego oznakowania poziomego.
Oczywiście zyskają także wykonawcy. Po
pierwsze standardowa kontrola zapewni
ochronę przed nieuczciwą konkurencją,
pomoże w stabilizacji branży i łatwiejszy
dostęp do środków inwestycyjnych, co
spowoduje wzrost poziomu technicznego, 
a co za tym idzie wzrost jakości wykony-
wanego oznakowania poziomego.
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Zgodnie ze „Szczegółowymi warun-
kami technicznymi dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunkami ich umiesz-
czania na drodze” (zwanymi dalej w treści
artykułu: SWT) w przypadku czasowych
zmian organizacji ruchu stosuje się znaki
poziome barwy żółtej. Znaki te nanoszone są
w postaci farb akrylowych z mikrokulkami
szklanymi lub w postaci odblaskowych taśm
samoprzylepnych.

Wdrażanie zmian z zastosowaniem
farb akrylowych jest rozwiązaniem
najtańszym, lecz obarczonym znaczącym
mankamentem. Wszelkie umieszczone
czasowo znaki winny zostać trwale usunięte
niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny, dla
której zostały wprowadzone. Nie istnieje
skuteczna metoda szybkiego, efektywnego 
a jednocześnie nieinwazyjnego ich usuwania.
Dość powszechnie jeszcze stosowane
zamalowywanie tych znaków czarną farbą,
jest praktycznie najgorszym z możliwych.
Zamalowywanie jest niczym innym jak
czasowym zasłanianiem tychże znaków.
Czarna farba jest stopniowo ścierana przez
koła pojazdów, co powoduje powolne
ujawnianie się na drodze nie obowiązujących
już znaków. Ponowne ich zamalowanie to nic
innego jak konserwowanie stworzonego
wcześniej problemu. Drugie rozwiązanie,
również niejednokrotnie spotykane jeszcze na
naszych drogach, to usuwanie oznakowania
metodą frezowania. Metoda ta pozwala na
całkowitą likwidację czasowych znaków, ale
kosztem naruszenia struktury nawierzchni
bitumicznej. Zniszczenia te są tym większe 
i głębsze, im bardziej porowata była

nawierzchnia drogi. Aby całkowicie
wyfrezować resztki farby pozostające 
w porach należy usunąć kilkumilimetrową
warstwę nawierzchni. Stąd też zarządca
drogi, na której prowadzone miałyby być
takie działania, zazwyczaj zabrania ich
stosowania. Przeprowadzane są również
próby innych metod likwidacji zbędnych
oznakowań, takie jak śrutowanie, czy
usuwanie strumieniem wody o wysokim
ciśnieniu. Każda z takich metod nie pozostaje
jednak bez negatywnego wpływu na
nawierzchnię drogi, a ponadto z uwagi na
pracochłonność, związana jest często 
z dodatkowym problemem polegającym na
wydłużeniu czasu likwidacji oznakowań.
Przy znacznym zakresie usuwanych
oznakowań oraz jednocześnie dużych
natężeniach ruchu, wymienione ograniczenia
praktycznie dyskwalifikują tego typu metody.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania
SWT dopuszcza stosowanie farb wyłącznie w
przypadkach, gdy na przeznakowanym
odcinku planowane jest rychłe ułożenie
nowej warstwy ścieralnej (Fot. 1). 

T Y M C Z A S O W E   O Z N A K O WA N I E
P O Z I O M E

fot. 1 
Budowa Obwodnicy Grójca
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Natomiast jako niedopuszczalne należy uznać
wykonywanie tymczasowych aplikacji farba-
mi na nowych nawierzchniach.

Rozwiązaniem alternatywnym do
opisywanego powyżej jest aplikacja czaso-
wych, samoprzylepnych taśm odblaskowych.
Jest to metoda wymagająca znacznie
większych nakładów finansowych, jednakże
jako jedyna nie powoduje trwałych uszko-
dzeń oznakowywanych nawierzchni. Ponadto
taśmy charakteryzują się o wiele wyższym
poziomem odblaskowości, są łatwiej postrze-
gane (Fot. 2). Minusem jest natomiast ich

znacznie niższa odporność na warunki
atmosferyczne, które determinują przyczep-
ność taśm do podłoża. Powoduje to, że w tra-
kcie ich funkcjonowania na drodze wymagają
one znacznie większego zakresu prac konser-
wacyjnych polegających na uzupełnianiu
powstających zniszczeń. Niestety oznacza to
również, że wykonanie takich oznakowań,
czy też ich odtwarzanie, w skrajnie złych
warunkach (np. opady deszczu lub śniegu)
jest całkowicie niemożliwe. Usuwanie
czasowych taśm odblaskowych polega na
dokładnym ich odklejeniu od podłoża. Proces
ten uzależniony jest od czasu, w jakim znaki
te znajdowały się na nawierzchni drogi oraz

od zastosowanego rodzaju taśm. Im dłużej
taśmy leżą na drodze, im większy i cięższy
odbywa się po nich ruch, tym bardziej
wtapiają się w nawierzchnię. W przypadku
zastosowania taśm na podkładzie alumi-
niowym doprowadzić to może do konieczno-
ści zastosowania częściowego ich wypalania.
Znacznie łatwiej usuwalne są taśmy wykona-
ne na osnowie poliestrowej. Zastosowane 
w nich poliestrowe nitki zapobiegają rwaniu
się taśm w trakcie odrywania od podłoża.
Jedynym śladem po tak wykonanym oznako-
waniu czasowym są resztki kleju, do których
początkowo przywiera kurz i brud. Nie jest to
jednak znaczące utrudnienie i całkowicie za-
nika w krótkim okresie czasu. 

Istotnym problemem jest natomiast
pozostające na przeznakowanym odcinku
stałe oznakowanie poziome koloru białego.
Zapisy SWT dopuszczają rozwiązanie pole-
gające na przekreślaniu czasowo nieobowią-
zujących oznakowań żółtymi kreskami 
o szerokości minimum 12 cm (Fot. 3). Metoda ta

nie sprawdza się jednak w każdych warun-
kach. W przypadku znacznego zagęszczenia
starych i nowych linii kierowcom zdarza się
stosować do linii przekreślonej, a więc
nieobowiązującej. Nawet sporadyczne takie
zdarzenie doprowadzić może do poważnych
w skutkach kolizji. Zupełnym nieporozu-
mieniem jest natomiast likwidacja tą metodą

fot. 2 
Budowa dojazdów do mostu w Zegrzu

fot. 3
Budowa obwodnicy Grójca
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linii w sytuacji, gdy nie wykonuje się 
w zamian żadnego innego oznakowania.
Sytuacja taka może mieć miejsce np. na
czasowo zanikających pasach ruchu (Fot. 4).

Przekreślona linia segregacyjna wprawdzie
już nie obowiązuje, ale nadal jest elementem
optycznie prowadzącym kierowcę po
dotychczasowym torze jazdy. 
Jako często stosowany błąd należy uznać
również zamalowywanie czarną farbą białych
oznakowań. Czarna farba zazwyczaj ma inny
odcień niż nawierzchnia bitumiczna, jest więc
na niej doskonale widoczna. Ponadto,
naniesiona na drogę czarna farba stanowi
gładką powierzchnię, która niedostatecznie
rozprasza odbijające się w niej światło
dzienne. Powoduje to, że nadjeżdżający
kierowca znacznie lepiej postrzega tak
właśnie namalowane czarne linie niż
obowiązujące go znaki żółte. Natomiast
dzięki odbijającym się od powierzchni
czarnej farby refleksom światła dziennego
może ulec wrażeniu, że jest to oznakowanie

koloru białego (Fot. 5). Frezowanie stałych

znaków stosować można głównie 
w sytuacjach, gdy planowana jest wymiana
nawierzchni, na której się one znajdują. 
W pozostałych przypadkach, a w szczegól-
ności, gdy znaki wykonane są w techno-
logiach trwałych (masy plastyczne lub taśmy
prefabrykowane) metoda ta nie powinna być
stosowana, gdyż wiązałaby się ze znacznymi
zniszczeniami nawierzchni. Nie ma, więc
zatem rozwiązań idealnych dla czasowego
unieważnienia stałych, białych oznakowań.
Najwłaściwsze wydaje się przekreślanie
paskami żółtej taśmy odblaskowej z jedno-
czesnym stałym nadzorem nad trwałością 
i czytelnością tych przekreśleń. Paski te nie
powinny być zbyt krótkie, a także muszą
przekreślać wszystkie unieważniane ele-
menty. 

Wszelkie czynności wynikające 
z wdrażania oznakowań czasowych, jakie
prowadzone są na odcinkach z wymalo-
wanymi oznakowaniami stałymi koloru
białego, powodują obniżenie czytelności 
i trwałości tych ostatnich. Stosownym więc,
dla bezpieczeństwa użytkowników dróg,
byłoby każdorazowe ich odnowienie
bezpośrednio po usunięciu oznakowań
tymczasowych.

mgr inż. Jacek Danielski 
(Planeta Sp. z o.o.)

fot. 4 
Przekreślone linie - element prowadzący
optycznie

fot. 5 
Oznakowanie zamalowane czarną farbą
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Najważniejsze wydarzenie dla każdego
stowarzyszenia, w tym dla Stowarzyszenia
Linia Życia czyli Walne Zebranie Członków
odbyło się 2 lutego 2007. Tym razem
wyjątkowe, ponieważ miało ono rozpatrzyć
deklaracje przystąpienia kilku kandydatów. 

Jeszcze przed rozpoczęciem, wszyst-
kich zdążających na spotkanie czekała
niespodzianka: po wyjątkowo łagodnej zimie,
w dniu rozpoczęcia Walnego spadł śnieg,
utrudniając wszystkim dojazd do miejsca
obrad, gościnnego ośrodka szkoleniowo-
wypoczynkowego GDDKiA w Józefowie
koło Warszawy. Ci, co jechali z południa 
i z zachodu przypomnieli sobie komunikaty,
mówiące o korkach na podjeździe w Górze
Kalwarii, ale wtedy było już za późno, sami
musieli w nich stać. Z tego powodu Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia
Życia rozpoczęło się z godzinnym
opóźnieniem.

Dyskusja nad kolejnymi punktami
porządku obrad, w tym sprawozdaniem
Zarządu i Komisji Rewizyjnej przebiegała
jednak sprawnie i dzięki temu udało się już 
w pierwszej części obrad nadrobić pół
godziny straconego czasu. 
Po przerwie, w obradach brali już udział
nowoprzyjęci Członkowie Stowarzyszenia
Linia Życia.

Są to jako Członkowie Zwyczajni:
1. Pan Dmitrij Czernienko 
2. Pan Jacek Drzewiecki
3. Pan Krzysztof Kusy
4. Pan Krzysztof Zalewa

oraz Członkowie Wspierający:
1. 3M Poland sp. z o.o.
2. Kontur sp. z o.o.
3. Zakład Inżynierii Ruchu Technom sp. z o.o.

W tej części omawiano cele i zadania stojące
przed naszą organizacją w roku 2007. 
Szczególną uwagę poświęcono realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia, jakimi są:
troska o zapewnienie należytego bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w dziedzinie
oznakowania poziomego oraz ochrona
Członków Stowarzyszenia przed przejawami
nieuczciwej konkurencji. W tym kontekście
rozmawiano o metodach skutecznej 
i rzetelnej kontroli wykonanego oznakowania
poziomego, zapewniającą utrzymanie pa-
rametrów oznakowania w okresie gwarancji.
Zgodzono się, że Stowarzyszenie powinno
być aktywnym partnerem dla administracji
drogowej w procesie promowania należytej
kontroli, a także w wypadkach tego wy-
magających, samo może wspierać prze-
prowadzanie takich kontroli oznakowania.

Przyjęto także zmiany w Statucie,
dostosowujące go do aktualnej sytuacji
rynkowej.

Walne Zebranie zaakceptowało także
plan działania Stowarzyszenia na rok 2007,
upoważniając jednocześnie Zarząd do dopre-
cyzowania niektórych zapisów.
Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkali się
w nieformalnej atmosferze na kolacji
integracyjnej, podczas której było wiele
okazji do omawiania sposobów realizacji
celów Stowarzyszenia.

WA L N E  Z E B R A N I E  C Z Ł O N K Ó W
S T O WA R Z Y S Z E N I A L I N I A Ż Y C I A
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Zarząd: 

Paweł Zawadzki - Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Marek Nalepa - Skarbnik 

Piotr Chojnacki 
Krzysztof Dominiczak 

Rafał Sanetra 
Wojciech Wieczorek 

Komisja Rewizyjna: 

Maciej Białek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Grzegorz Nowak 

Małgorzata Toczko 

Sąd Koleżeński: 

Roman Rychtarski - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
Marian Bosek 

Jerzy Perkowski 
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