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Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa rąk siódmy numer naszego biuletynu
informacyjnego. Mam nadzieję, że w gorącym okresie letnim,
znajdziecie Państwo chwilkę, żeby się z nim zapoznać, tym
bardziej, że poruszane tematy są godne uwagi.

Pan Marek Wierzchowski - krajowy konsultant ds. inżynierii
ruchu w Sekretariacie Krajowej Rady BRD a jednocześnie
biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu
drogowym, pisze o wpływie oznakowania poziomego na
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz o niewłaściwej
praktyce, z jaką mamy do czynienia w zakresie jego stosowania

i późniejszego utrzymywania wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy.
Temat ten omawiamy także w kolejnym artykule „Obowiązek oznakowania poziomego dróg”,

gdzie wskazujemy na konsekwencje dla Zarządców Dróg wynikające z niestosowania się do
obowiązujących norm prawnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w maju zwróciła się do środowisk wykonawców
z prośbą o opinię dotyczącą najnowszej wersji „Standardowych dokumentów przetargowych dla
robót budowlanych”. Stowarzyszenie Linia Życia przekazało swoje stanowisko do GDDKiA, 
a w naszym biuletynie prezentujemy je także Państwu. 

Pragniemy Państwa również poinformować o stanie zaawansowania prac nad przygotowaniami
do wielkiego przyszłorocznego wydarzenia, jakim niewątpliwie będzie dla branży oznakowania
poziomego w całej Europie sympozjum Road Marking'2008, które odbędzie się w kwietniu w
Amsterdamie. Mam nadzieję, że nasz kraj będzie tam odpowiednio reprezentowany i wniesie swój
wkład do ogólnoeuropejskiej dyskusji o oznakowaniu poziomym.

Zapraszam do lektury.

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia 
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Właściwe oznakowanie drogi ma
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego, podobnie jak stan nawierzchni 
i stan otoczenia drogi. Od właściwego od-
bioru informacji przekazywanej użytkowni-
kowi drogi za pośrednictwem oznakowania
pionowego i poziomego uzależniona jest jego
reakcja na zaistniałą sytuację drogową. Dla
bezpieczeństwa ruchu istotne znaczenie ma
zarówno czas reakcji, jak i jednoznaczny od-
biór tej informacji, stąd istotna jest właściwa
organizacja ruchu na drodze oraz jakość
zastosowanego oznakowania.

Niestety w praktyce jakość oznako-
wania, zwłaszcza poziomego nie jest
zadowalająca. Wynika to głównie z faktu
traktowania oznakowania poziomego jako
uzupełniającego w stosunku do oznakowania
pionowego oraz zasad finansowania realizacji
tego oznakowania, funkcjonujących w wielu
zarządach dróg. Wobec trudności finanso-
wych zarządy dróg troszczą się głównie 
o znaki pionowe, a w dalszej kolejności 
o oznakowanie poziome. Dotyczy to zwła-

szcza robót utrzymaniowych, gdyż przy
inwestycjach problem z reguły rozwią-
zywany jest kompleksowo w ramach jednego
kontraktu. Ponadto żywotność oznakowania
poziomego jest znacznie krótsza niż oznako-
wania pionowego, a w trakcie jego eksploata-
cji szybciej zanikają podstawowe parametry
jakie powinno ono spełniać.

Jakość oznakowania poziomego
sprawdzana jest dziś obligatoryjnie przy
odbiorach zrealizowanych kontraktów, ale
niestety rzadko w trakcie jego późniejszej
eksploatacji. Często już po krótkim okresie
eksploatacji oznakowanie poziome nie
spełnia podstawowych parametrów w zakre-
sie bieli, odblaskowości (luminescencji), czy
też szorstkości. Przy realizacji kontraktów 
w trybie zamówień publicznych, gdzie
jedynym kryterium decydującym o wyborze
wykonawcy jest cena usługi, niestety równie
często pomija się badanie jakości ozna-
kowania poziomego w trakcie jego eksploa-
tacji, m.in. z racji dodatkowych kosztów. 

Zamawiający dysponując określony-
mi środkami finansowymi planuje, wtrosce 
o bezpieczeństwo ruchu,  wykonanie jak
największej powierzchni oznakowania
poziomego na drogach pod swoim zarządem,
stąd istotna jest cena jednostkowa oferowana
w przetargach. Z kolei wykonawca oferując
niska cenę jednostkową nie zawsze jest 
w stanie zapewnić realizację kontraktu 
z wykorzystaniem najlepszych materiałów
dostępnych na rynku. Kompromis możliwy
jest jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
zapisów w specyfikacjach istotnych wa-
runków zamówienia. Obligatoryjne badanie
parametrów oznakowania poziomego 
w trakcie eksploatacji powinno być zawarte

OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG,
A B E Z P I E C Z E Ń S T W O R U C H U
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w zapisach SIWZ, z jednoznacznym wska-
zaniem jakie parametry i po jakim czasie
powinny podlegać sprawdzeniu oraz na czyj
koszt badania będą przeprowadzone.

Eliminuje się wtedy zarówno oferty 
z wyraźnie zaniżonymi cenami, jak i przy-
padki sporne dotyczące egzekwowania
zapisów SIWZ i zawartych umów. Prowadzi
to w konsekwencji do rozstrzygania prze-
targów na korzyść rzetelnych wykonawców,
którzy są w stanie faktycznie zapewnić
właściwą jakość oznakowania poziomego.
Korzyści są w tym przypadku obustronne -
zamawiający jest spokojny o jakość wykona-
nej usługi i nie traci czasu na ewentualne
dochodzenie swoich roszczeń gwarancyj-
nych, wynikających z zapisów umowy, a rze-
telny wykonawca gwarantuje, że użyte
materiały i technologia zapewnią wysokie
parametry techniczne w całym okresie
eksploatacji, co z kolei przełoży się na
odpowiednie referencje i dalsze kontrakty 
w perspektywie.

Najwięcej korzyści może jednak wynikać 
z tego dla ich wspólnego klienta - użytko-
wnika drogi, który ma dziś coraz większą
świadomość swoich praw jako konsument,

przy czym przywołanie tu określeń klient -
konsument jest w pełni uzasadnione.

Coraz częściej dochodzi do przypa-
dków, kiedy użytkownik drogi zgłasza rosz-
czenia odszkodowawcze po zaistniałym
zdarzeniu drogowym pod adresem zarządu
drogi obarczając go winą za niewłaściwe,
bądź nieczytelne oznakowanie pionowe, czy
też poziome, lub wręcz za brak oznakowania
poziomego drogi (głównie linii krawędzio-
wych). Takie elementy mogą być zarówno
przyczyną bezpośrednią, jak i pośrednią
zaistniałego zdarzenia.  O ile nie dziwi już
nikogo fala roszczeń w stosunku do zarządów
dróg wywołana uszkodzeniami pojazdów 
w wyniku niewłaściwego stanu nawierzchni, 
o tyle eskalacja roszczeń związanych 
z niewłaściwym oznakowaniem dróg jest 
w niedalekiej perspektywie nieunikniona.

Tezę tą potwierdza dodatkowo fakt
uruchomienia procedury obarczania firm
ubezpieczeniowych całością kosztów lecze-
nia ofiar wypadków, a koszty te są jak wiemy
ogromne. Konsekwencją będzie więc natu-
ralna procedura zmniejszania kosztów ponie-
sionych z tego tytułu przez firmy ubezpie-
czeniowe poprzez roszczenia w stosunku do
zarządów dróg spowodowane niewłaściwym
stanem oznakowania. Zarządy dróg będą 
z kolei egzekwować postanowienia umów
zawartych z wykonawcami oznakowania. 
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W całym tym procesie istotne jest więc
utrzymanie, oprócz odpowiednich para-
metrów nawierzchni, także właściwej jakości
oznakowania drogi. Zakres stosowania
oznakowania poziomego na polskich drogach
określa załącznik nr 2 do ROZPORZĄ-
DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 3 LIPCA 2005 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.),
przy czym o ile dla dróg krajowych 
i wojewódzkich jest ono obligatoryjne, to na
drogach powiatowych i gminnych jest ono
jedynie zalecane. W sprawach spornych
argumentacja zarządu drogi krajowej, czy
wojewódzkiej odnośnie braku oznakowania
poziomego spowodowanego brakiem środ-
ków finansowych może okazać się więc
niewystarczająca. 
Oznakowanie poziome drogi jest elementem
organizacji ruchu, przy czym jego wpływ na
bezpieczeństwo jest bezsporny. To dzięki
oznakowaniu poziomemu zarządzający
ruchem może w sposób jednoznaczny wyzna-
czyć tory jazdy na skrzyżowaniach i ewen-
tualne powierzchnie wyłączone z ruchu,
zmniejszając liczbę punktów kolizji, może też
wyznaczyć pasy ruchu na drodze (linie
segregacyjne i krawędziowe), zabronić wyko-
nywania niektórych manewrów (linie ciągłe),
czy też separować różne rodzaje ruchu (np.
ruch  pieszy i rowerowy). W praktyce rola
oznakowania poziomego jest jednak niesłu-
sznie sprowadzana do roli oznakowania
uzupełniającego w stosunku do oznakowania
pionowego, mimo, że w polskim prawie są to
oznakowania równorzędne. Zgodnie z zapisa-
mi w/w rozporządzenia znaki poziome mogą
być umieszczana na drodze zarówno samo-
dzielnie, jak i w powiązaniu ze znakami
pionowymi.

Niestety już w procesie kształcenia
kandydatów na kierowców, mamy wielokro-
tnie do czynienia z bagatelizowaniem znacze-
nia oznakowania poziomego w stosunku do
oznakowania pionowego, co później powiela
mit jego drugorzędnego znaczenia i ma także
wpływ na bezpieczeństwo ruchu na naszych
drogach. Rzadko kiedy w procesie kształcenia
kierowców kładzie się nacisk na omówienie
znaczenia poszczególnych symboli znaków
poziomych. O ile omawiane jest ogólne zna-

czenie linii przerywanych i ciągłych jako
przekraczalnych i nieprzekraczalnych, o tyle
bagatelizuje się znaczenie np. szerokości linii
oraz długości odcinków linii i przerw w ciągu
linii przerywanych. Pomijane są przy tym
istotne szczegóły mające wpływ na bez-
pieczeństwo ruchu, a przecież określony
rodzaj linii, to określona informacja, np. linia
pojedyncza ciągła szeroka - rozdziela pasy
ruchu przeznaczone do jazdy w różnych
kierunkach (następuje segregacja kierunkowa). 
Pewnym „usprawiedliwieniem”  takiego po-
dejścia do szkolenia kandydatów na kierow-
ców jest niespójność polskiego prawa w tym
zakresie. W procesie kształcenia kierowców
bazuje się głównie na rozporządzeniu
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
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2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogo-
wych (Dz.U. nr 170 z dnia 12 października
2002 r. poz. 1393), gdzie symbolika znaków
poziomych jest znacznie uboższa niż 
w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków techni-
cznych dla znaków i sygnałów drogowych.
Dzięki funkcjonowaniu obu wymienionych
aktów prawnych mamy do czynienia z sy-
tuacją, kiedy na drogach pojawiają się symbo-
le znaków poziomych zupełnie nieznane
przeciętnemu kierowcy np. znak P-6 „linia
ostrzegawcza naprowadzająca”. Ponadto linii
przerywanych P-1 jest w praktyce aż 5 ro-
dzajów, przy czym znak P-1d jest identyczny
jak P-7c, a znak P-1e jest identyczny jak znak
P-7a. 
Które z symboli znaków poziomych jest
zatem zobowiązany znać kierowca porusza-
jący się po polskich drogach? Oba rozporzą-
dzenia wynikają z tego samego artykułu
ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (art. 7,
ust. 2 i 3). Jeśli więc kierowca zobowiązany
jest znać wszystkie symbole znaków
wymienionych w obu obowiązujących
rozporządzeniach, to również pozostałą treść
obu rozporządzeń, czyli m.in. rodzaj
materiałów odblaskowych używanych do
produkcji znaków pionowych oraz dopusz-
czone typy folii do stosowania na drogach
różnych kategorii, wymiary skrajni piono-
wych i poziomych obowiązujące przy
umieszczaniu znaków pionowych na drogach,
odległości pomiędzy strzałkami kierunko-
wymi P-8 na pasach ruchu w zależności od
dopuszczalnej prędkości na drogach, wymogi
techniczne stawiane urządzeniom sterującym
sygnalizacją świetlną i wiele innych zapisów
technicznych zawartych na ponad 400
stronach cytowanego rozporządzenia o wa-
runkach technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych. Jeśli zwolnimy go z obowiązku
znajomości tajników technicznych, to równo-
cześnie jest on zwolniony z obowiązku
znajomości wielu symboli znaków nieujętych

w rozporządzeniu o znakach i sygnałach
drogowych. 
Sytuacja wymaga jak widać jednoznacznego
uporządkowania w trosce o bezpieczeństwo
ruchu na naszych drogach.

Podsumowując należy podkreślić istotną rolę
oznakowania poziomego w procesie poprawy
bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach
oraz fakt konieczności współdziałania
zamawiających i wykonawców w trosce 
o właściwą jego jakość w całym okresie
eksploatacji, aby zminimalizować poten-
cjalne roszczenia użytkowników dróg wyni-
kające z wpływu stanu oznakowania na
zdarzenia drogowe. Równolegle niezbędne są
działania zmierzające do ujednolicenia
przepisów prawnych dotyczących znaków
poziomych oraz nowelizacji prawa zamówień
publicznych w kierunku możliwości sto-
sowania procedur uwzględniających w dro-
dze wyboru oferenta jakość stosowanych ma-
teriałów i warunki gwarancji w całym pro-
cesie eksploatacji. 

mgr inż. Marek Wierzchowski

Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu5
w Sekretariacie Krajowej Rady BRD

Biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu
i prawa o ruchu drogowym z listy Sądu 

Okręgowego w Lublinie

Członek założyciel Stowarzyszenia „Klub
Inżynierii Ruchu”

Audytor BRD
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W maju tego roku Generalna Dyre-
kcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała
nowe „Standardowe dokumenty przetargowe
dla robót budowlanych”. Wkrótce potem
zwrócono się o opinię na ich temat do
środowisk wykonawców. W odpowiedzi na
pytanie, Stowarzyszenie Linia Życia zajęło
następujące stanowisko:

1. Powinny zostać odrzucane te oferty, które
w kosztorysie ofertowym, w części doty-
czącej zatrudnionych pracowników i kosztów
ich wynagrodzeń wskazują na to, że praco-
wnicy otrzymują minimalne wynagrodzenie.
Inwestor ma prawo przypuszczać, że oferta 
w tej części jest niezgodna z prawdą.

2. Firmy wykonujące oznakowanie poziome,
a więc działające w obszarze bezpieczeństwa
ruchu drogowego, powinny legitymować się
odpowiednimi akredytacjami, upoważnia-
jącymi do działań w tym obszarze. Akre-
dytacje te winny być wydawane przez
administrację drogową w ścisłym porozu-
mieniu z ekspertami skupionymi w organiza-
cji zrzeszającej przedsiębiorców działających
w branży oznakowania poziomego, dysponu-
jących odpowiednią wiedzą techniczną.

3. W przypadku zamówień na kontrakty
wykonywane w obszarze bezpieczeństwa
ruchu drogowego, cena nie może być jedy-
nym kryterium wyłonienia wykonawcy.
Istotnym parametrem powinny być możliwo-
ści wykonawcy faktycznego zapewnienia
odpowiedniego poziomu takich prac. 

4. W kontraktach drogowych, w których
istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości
kompleksowego odbioru jakościowego

wykonanych prac, metody takie powinny być
stosowane. Przykład to ocena jakości wyko-
nanego oznakowania poziomego przez zasto-
sowanie urządzeń typu Ekodyn, zamiast
wyrywkowych ręcznych pomiarów.

5. Zapisy dotyczące okresów gwarancji 
i zasad odbioru gwarancyjnego powinny być
zapisane w umowie pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą i być pochodną miejsca,
warunków i okresu, w jakim wykonuje się
roboty, szczególnie uwzględniając oznako-
wanie poziome. Umowa nie powinna odsyłać
do zapisów ogólnych zawartych w OST.

Poniżej postaramy się uzasadnić nasze
stanowisko w odniesieniu do każdego punktu:

1. Powinny zostać odrzucane te oferty, które
w kosztorysie ofertowym, w części dotyczącej
zatrudnionych pracowników i kosztów ich
wynagrodzeń wskazują na to, że pracownicy
otrzymują minimalne wynagrodzenie.
Inwestor ma prawo przypuszczać, że oferta 
w tej części jest niezgodna z prawdą.

Wszyscy orientują się, że nie ma mowy, aby
w dzisiejszej sytuacji pracownicy świadczyli
pracę w zamian za najniższe wynagrodzenie,
a nawet, jeżeli taka sytuacja gdzieś miałaby
miejsce, to już na pewno nie obejmuje ona
kadry kierowniczej. Zdarzają się oferty, 
w których wszyscy, począwszy od szerego-
wych pracowników skończywszy na nadzo-
rze, mają wykazywane wynagrodzenia na
poziomie minimalnego dopuszczalnego
wynagrodzenia. Oznacza to, że nadwyżka
wynagrodzenia ponad ustawowe minimum,
wypłacana jest gotówką, bez odprowadzania
należnych zaliczek na podatek dochodowy 

STANOWISKO STOWARZYSZENIA
W SPRAWIE METOD OCENY
WIARYGODNOŚCI  OFERENTÓW
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i ubezpieczenia społeczne. Prowadzi to do
sytuacji, kiedy firmy wywiązujące się ze
swoich zobowiązań wobec państwa, stawiane
są na przegranej pozycji w postępowaniach
przetargowych. Jeżeli dokumentacja firmy
wskazuje, że wszyscy zarabiają najniższe
stawki, oferta taka powinna być odrzucona.
Administracja nie może, wydając pieniądze
publiczne, akceptować ofert, które w części
są nieprawdziwe. Warte podkreślenia jest, że
propozycja Stowarzyszenia w żaden sposób
nie wpłynie na podniesienie cen w prze-
targach, lecz jest elementem walki z nie-
uczciwą konkurencją, ponieważ ma na celu
wymuszenie w części kosztorysu dotyczącej
wynagrodzeń, wskazania faktycznych ko-
sztów z nimi związanych. Ważny jest jeszcze
jeden aspekt omawianego zagadnienia: wszak
wszystkie roboty, na które przetargi są
ogłaszane przez Generalną Dyrekcję są
opłacane z pieniędzy publicznych, czyli z na-
szych podatków. Dlaczego więc preferować
firmy, które te podatki zaniżają?

2. Firmy wykonujące oznakowanie poziome, 
a więc działające w obszarze bezpieczeństwa
ruchu drogowego, powinny legitymować się
odpowiednimi akredytacjami, upoważniają-
cymi do działań w tym obszarze. Akredytacje
te winny być wydawane przez administrację
drogową w ścisłym porozumieniu z eksperta-
mi skupionymi w organizacji zrzeszającej
przedsiębiorców działających w branży
oznakowania poziomego, dysponujących
odpowiednią wiedzą techniczną.

System akredytacji nie jest niczym nowym
ani nieznanym administracji. Systemem
akredytacji objęci są projektanci dróg,
akredytowane mają być także instytuty 
i laboratoria dokonujące pomiarów na
drogach. 
Wszyscy wiemy, że oznakowanie drogowe,

ma w ostatecznym rachunku jeden cel:
zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa
ruchu na ciągach dróg, a więc ochronę
zdrowia i życia, a także mienia ich
użytkowników. Nasuwa się oczywiste
pytanie: czy Państwo dopuszcza całkowicie

rynkową grę, bez żadnej kontroli ze swojej
strony, tam gdzie wchodzi w grę życie 
i zdrowie obywateli? Oto przykład: czy każda
osoba, która zarejestruje działalność gospo-
darczą może złożyć oferty do Narodowego
Funduszu Zdrowia na świadczenie usług 

w zakresie pogotowia ratunkowego na danym
terenie? Wszyscy czytelnicy zapewne zaczną
się śmiać i powiedzą, że oczywiście, że jest to
niemożliwe, i jest to dla wszystkich jasne.
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Dlaczegóż więc, każdy, kto zarejestruje
działalność gospodarczą, bez poddania się
odpowiednim procedurom oceniającym,
może świadczyć usługi w tym obszarze, 
w którym mamy do czynienia z nieustającym
zagrożeniem zdrowia i życia? Czy podatnik,
nie powinien mieć zagwarantowane, że
droga, po której się porusza jest bezpieczna, 
a oznakowanie doprowadzi go bezpiecznie
do celu, również w trudnych warunkach: cie-
mności, deszczu czy we mgle? Kontrola

oznakowania nie jest tutaj jedynym rozwią-
zaniem (mimo, że Stowarzyszenie Linia
Życia stoi na stanowisku, że jest ona niezbę-

dnym elementem całego procesu wykonywa-
nia, odbioru i utrzymywania oznakowania

poziomego), ponieważ dla użytkownika
drogi, a nie daj Boże dla ofiary wypadku, nie
jest żadnym pocieszeniem informacja, że
oznakowanie będzie poprawione. Dla niego
istotne jest, aby oznakowanie, w tym momen-
cie, kiedy on korzysta z drogi, spełniało pre-
cyzyjnie określone parametry, a co za tym
idzie zapewniało mu należyte bezpieczeń-
stwo. Stąd pomysł na akredytacje. Posiada-
jące je firmy dawałyby rękojmię należytego
wykonania usługi, zgodnie z wymogami.
Objęcie wykonanych przez nich robót
nieuchronną kontrolą, pod groźbą utraty
akredytacji, wzmacniałoby pewność, że
GDDKiA otrzyma dobrze wykonaną usługę,
zapewniającą jednakowe bezpieczeństwo
ruchu drogowego w całym okresie eksploa-
tacji objętej gwarancją. 
Akredytacje powinny być wydawane przy
współudziale administracji drogowej, organi-
zacji przedsiębiorców posiadającej prakty-
czną wiedza techniczną oraz laboratoriów 
/instytutów mogących ocenić jakość wyko-
nanych prac z wykorzystaniem naukowych 
i obiektywnych metod.

3. W przypadku zamówień na kontrakty
wykonywane w obszarze bezpieczeństwa
ruchu drogowego, cena nie może być jedynym
kryterium wyłonienia wykonawcy. Istotnym
parametrem powinny być możliwości wyko-
nawcy faktycznego zapewnienia odpowie-
dniego poziomu takich prac. 

Jak pisaliśmy powyżej, bezpieczeństwo ruchu
drogowego jest zbyt poważnym i wrażliwym
zagadnieniem, żeby w doborze wykonawców
działających w jego obszarze kierować się
jedynie ceną. Przecież tak naprawdę, zgodnie
z zasadami wykładanymi na dobrych
uczelniach ekonomicznych zarządzanie
budżetem wielkich organizacji, takich jaką
niewątpliwie jest GDDKiA, nie różni się od
zarządzania budżetem domowym niczym -
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poza skalą. Na pewno wspólna powinna być
tu zasada racjonalności. Wszyscy dobrze zna-
my sytuację, kiedy zastanawiając się nad do-
konaniem jakiegoś zakupu lub zamówieniem
usługi, z nieufnością podchodzimy do najtań-
szych propozycji. Tak samo powinno to fun-
kcjonować w skali makro. Prawo Zamówień
Publicznych jednoznacznie nakazuje w postę-
powaniu przetargowym wybierać oferty 
z najniższą ceną, ale jednocześnie nie
zabrania zapisywania takich kryteriów 
w specyfikacjach, które, pod warunkiem, że
nie faworyzują któregoś z uczestników po-
stępowania kosztem innych, dadzą rękojmię
wykonania zamówienia na należytym po-
ziomie. Można to osiągnąć chociażby po-
przez śmielsze korzystanie z przetargów
ograniczonych, gdzie zaproszenia do udziału
w postępowaniu przetargowym skierowane
byłyby do tych wykonawców, którzy posia-
dają odpowiedni potencjał techniczny i inte-
lektualny gwarantujący wykonanie usługi na
poziomie zapewniającym bezpieczeństwo
ruchu drogowego, a więc ochronę zdrowia,

życia i mienia użytkowników dróg. Jednym 
z kryteriów doboru wykonawców do udziału
w postępowaniach przetargowych mogłyby
być opisane w poprzednim punkcie akre-
dytacje.

4. W kontraktach drogowych, w których
istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości

kompleksowego odbioru jakościowego wyko-
nanych prac, metody takie powinny być
stosowane. Przykład to ocena jakości wyko-
nanego oznakowania poziomego przez zasto-
sowanie urządzeń typu Ekodyn, zamiast wy-
rywkowych ręcznych pomiarów

Odbiór robót jest często przyczyną nadmier-
nego stresu dla Inwestora i Wykonawcy.
Stowarzyszenie Linia Życia, stoi na stano-
wisku, że należy doprowadzić do sytuacji,
kiedy kontrola oznakowania poziomego
prowadzona będzie w sposób rzetelny,
nieuchronny, kompleksowy i obiektywny. 
Obecnie, często mamy do czynienia z sytua-
cją, kiedy przy maksymalnie dobrej woli,
ocena jakości wykonanego oznakowania jest
przyczyną różnicy zdań pomiędzy Inwes-
torem a Wykonawcą. Dzieje się tak na
przykład w sytuacji, kiedy do kontroli ozna-
kowania poziomego używa się ręcznych
urządzeń pomiarowych, a miejsce odczytu
parametrów jest dobierane w sposób dowolny
przez kontrolującego. Nasze Stowarzyszenie
stoi na stanowisku, że kontrola jest nie-
zbędnym elementem procesu wykonywania 
i utrzymywania oznakowania poziomego, ale
aby miała ona swój walor rzetelności,
powinna być obiektywna. W tym celu, na
tego typu elementach oznakowania gdzie jest
to możliwe, należy korzystać z urządzeń,

fot. dr Zenon Szczepaniak IBDiM

fot. M. Bojanowicz
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które zapewnią badania dużych odcinków
kontrolowanych prac, a pomiary będą obie-
ktywne. Takim urządzeniem jest Ekodyn,
będący w posiadaniu Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów.

5. Zapisy dotyczące okresów gwarancji 
i zasad odbioru gwarancyjnego powinny być
zapisane w umowie pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą i być pochodną miejsca,
warunków i okresu, w jakim wykonuje się
roboty, szczególnie uwzględniając oznako-
wanie poziome. Umowa nie powinna odsyłać
do zapisów ogólnych zawartych w OST.

Często się zdarza, że zamawiający w wyda-
wanych przez siebie SST kopiują zapisy
zapisane w OST nie dostosowując ich do
specyfiki konkretnego zamówienia. Wiele
jest sytuacji i przyczyn, dla których rozwią-
zania z OST nie mogą być przenoszone 
w sposób mechaniczny do umów dotyczą-
cych danego zlecenia. Mogą to być: stan
nawierzchni, natężenie ruchu, okres roku 
w którym jest wykonywane oznakowanie czy
wreszcie intensywność utrzymywania zimo-
wego dróg. Te parametry, mające decydujący
wpływ na trwałość oznakowania, są znane

jedynie Zlecającemu ogłaszającemu przetarg
na wykonanie oznakowania na konkretnym
odcinku drogi i on na tej podstawie powinien
negocjować z Wykonawcą wspólne kompro-
misowe stanowisko, dostosowane do realiów
lokalnych. Dopiero wówczas powinny zostać
zapisane w umowie okresy gwarancji.

Warto podkreślić, że uwagi Stowarzyszenia
Linia Życia do „Standardowych dokumentów
przetargowych do robót budowlanych” są
przejawem kompleksowego podejścia do
problematyki związanej z oznakowaniem
poziomym i zapewniają, w przypadku ich
przyjęcia, zabezpieczenie interesów Inwe-
stora od strony należytego wykonania usługi
oraz gwarantują wysoki poziom bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie
satysfakcję użytkowników dróg.

fot. dr Zenon Szczepaniak IBDiM
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W wielu rozmowach dotyczących
oznakowania dróg pojawia się opinia, jakoby
oznakowanie poziome miało charakter
drugorzędny w stosunku do pionowego. Jak 
z wieloma, utartymi poglądami, nikt nie
potrafi wskazać źródła takich wzajemnych
relacji tych dwóch typów oznakowania, i tak
to się już dzieje, że fałszywy obraz sytuacji
idzie w świat… Niesie to za sobą zgubne kon-
sekwencje (dlaczego zgubne o tym dalej) 
w postaci dopuszczania do ruchu dróg bez
oznakowania poziomego, np. remontowanych
odcinków nawierzchni (nawet na drogach
krajowych). Z całkowitym dramatem mamy
do czynienia na drogach niższej rangi: powia-
towych, nie wspominając już o gminnych.

Okazuje się jednak, że aktualny stan prawny,
w sposób całkowicie odmienny reguluje rolę
oznakowania poziomego i jego wagę dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowią-
zuje bowiem dokument: rozporządzenie
Ministra Infrastruktury opublikowane 
w Dzienniku Ustaw nr 220 z 2003 roku pod
pozycją 2181, który zawiera precyzyjne
zapisy dotyczące obowiązków ciążących na

Zarządcach Dróg w zakresie stosowania
oznakowania poziomego.

Są to: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DRO-
GOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI
ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. 
W dokumencie tym jest wprost napisane, iż:

Znaki poziome mogą występować samo-
dzielnie lub w powiązaniu ze znakami
pionowymi. Umożliwiają one przekazywanie
kierującym pojazdami informacji o przyjętym
sposobie prowadzenia ruchu, nawet tam,
gdzie zastosowanie innego rodzaju ozna-
kowania jest niewystarczające lub nie-
możliwe.

Jednoznacznie z tego zapisu wynika, iż
oznakowanie poziome nie jest w żadnym
wypadku oznakowaniem niższej rangi niż
oznakowanie pionowe, mało tego, Minister
dopuszcza przypadki, kiedy to oznakowanie
poziome jest oznakowaniem podstawowym,
docenia jego rolę i wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego w sytuacjach niebezpie-
cznych, kiedy inne rodzaje oznakowania

O B O W I Ą Z E K  O Z N A K O W A N I A
P O Z I O M E G O  D R Ó G
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przestają spełniać swoją rolę, np. w deszczu
czy we mgle. Konsekwencje tak wysokiego
znaczenia oznakowania poziomego idą dalej:
rozporządzenie precyzyjnie określa drogi,
które muszą być oznakowane i wskazuje 
w jakim zakresie: 
Oznakowaniu poziomemu podlegają na
całej długości:
- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie

linii segregacyjnych i krawędziowych na
odcinkach o szerokości jezdni 6 m 
i większej,

- drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie
linii krawędziowych na odcinkach o szero-
kości jezdni mniejszej niż 6 m,

Na drogach krajowych i wojewódzkich 
o szerokościach jezdni mniejszych niż 6 m
organ zarządzający ruchem może:
- dopuścić stosowanie linii krawędziowych

tylko w miejscach niebezpiecznych,
- zdecydować o wprowadzeniu oprócz linii

krawędziowych linii segregacyjnych (wy-
dzielić pasy ruchu) na jezdni o szerokości
od 5,8  m do 6,0  m.

Na drogach powiatowych i gminnych zaleca
się stosować zasadę oznakowania poziomego
jak dla dróg krajowych i wojewódzkich.
Zakres oznakowania może być ograniczony
przez organ zarządzający ruchem do miejsc
niebezpiecznych. Do miejsc i odcinków nie-
bezpiecznych zalicza się w szczególności:
-  skrzyżowania,
-  przejazdy kolejowe i tramwajowe,
- przejścia dla pieszych i przejazdy dla

rowerzystów,
-  łuki poziome i pionowe o niedostatecznej

widoczności,
- łuki oznaczone znakami ostrzegawczymi

ostrzegającymi o niebezpiecznych zakrętach, 
-  tunele i dojazdy do tuneli,
-  odcinki dróg o wzmożonym ruchu pieszym

i rowerowym bez wydzielonych ciągów dla
tego ruchu,

-  odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości.

Warto zadać sobie pytanie, czy tak jasne i pre-
cyzyjne przepisy są przestrzegane? Otóż dla
każdego użytkownika dróg jest jasne, że nie.
Na pozór wydawałoby się, że najlepsza
sytuacja jest na drogach krajowych, ale to
tylko złudzenia… Mamy do czynienia z po-
wszechną sytuacją, że ogranicza się odnawia-
nie oznakowania poziomego, szukając
oszczędności. Zarządcy niektórych odcinków
dróg uznają, że skoro oznakowanie jest
widoczne, to wszystko w porządku. Niestety,

jest to błąd, ponieważ może się okazać, że
oznakowanie widoczne, faktycznie, z punktu
widzenia odpowiednich zapisów nie istnieje.
Paradoks? Tylko na pozór. W tym samym
rozporządzeniu, o którym mowa na początku,
Minister pisze: 
1.3 Wymagania techniczne
Oznakowanie poziome powinno charaktery-
zować się:
-  dobrą widocznością w ciągu całej doby,
-  wysokim współczynnikiem odblaskowości,

również w warunkach dużej wilgotności,
np. podczas opadów deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametrów
odblaskowości w całym okresie użytkowania,

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do
szorstkości nawierzchni, na której są 
umieszczone,…”
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Oznacza to, że aby mówić o istniejącym
oznakowaniu, nie wystarczy, że będzie ono
widoczne w ładny słoneczny dzień, ale musi
spełniać jednocześnie wszystkie parametry,
które są szczegółowo opisane chociażby 
w OST: widoczność, odblaskowość i szor-
stkość. Nie spełnianie jednego z tych parame-
trów, oznacza, że oznakowanie nie spełnia
swojej roli zapewniającej bezpieczeństwo
ruchu drogowego, a więc, w pewnym
uproszczeniu, tego oznakowania nie ma…

Znacznie gorsza sytuacja jest na drogach
wojewódzkich, nie mówiąc już o powia-

towych czy gminnych. Tam zagadnienia
związane z bezpieczeństwem ruchu drogo-
wego są traktowane zupełnie po macoszemu
i często padają ofiarą szukania oszczędności
w budżetach lokalnych. Rozporządzenie
dostrzega różnicę pomiędzy drogami
krajowymi i wojewódzkimi a powiatowymi
i gminnymi, i mimo, że wskazuje, że zakres
znakowania na drogach niższego szczebla
powinien być taki jak na wyższego, to jednak
dopuszcza pewne różnice. Nie pozostawia
jednak pełnej dowolności. Wymienione są
precyzyjnie wszystkie miejsca, które
koniecznie muszą być oznakowane.
Wymieńmy je jeszcze raz:
-  skrzyżowania,
-  przejazdy kolejowe i tramwajowe,
- przejścia dla pieszych i przejazdy dla

rowerzystów,
- łuki poziome i pionowe o niedostatecznej

widoczności,
- łuki oznaczone znakami ostrzegawczymi

ostrzegającymi o niebezpiecznych zakrętach, 
-  tunele i dojazdy do tuneli,
-  odcinki dróg o wzmożonym ruchu pieszym

i rowerowym bez wydzielonych ciągów dla
tego ruchu,

-  odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości.

A jak jest? Wszyscy wiemy…
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Dochodzimy tutaj do sedna sprawy i zagro-
żenia dla Zarządców Dróg, które niesie za
sobą nieprzestrzeganie obowiązujących prze-
pisów w zakresie oznakowania poziomego. 
Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w złych
warunkach, we mgle czy w deszczu,
kierujący pojazdem nie zauważy, że kończy
się droga, ponieważ nie będzie linii krawę-
dziowej i wypadnie z jezdni w wyniku czego
dozna poważnych obrażeń, lub w takich
samych warunkach, z powodu braku linii
segregacyjnej, kierujący przekroczy swoim
pojazdem oś jezdni i wpadnie pod
nadjeżdżającą ciężarówkę. 

Z przepisów jasno wynika, że Zarządca Drogi
nie dopełnił swoich obowiązków. Pojawia się
tutaj pole dla prawników reprezentujących
potencjalne ofiary wypadków drogowych 
i firmy ubezpieczeniowe mające wypłacić
odszkodowania: ci pierwsi będą wnosili
roszczenia do Zarządców Dróg o wypłatę
odszkodowań, renty i co tylko sprawny
adwokat wymyśli…, ci drudzy zaś, jeżeli
zmuszeni zostaną do wypłaty odszkodowań
z tytułu polis, chroniących prowadzących
pojazdy, będą w drodze regresu przerzucać
koszty na Zarządców Dróg, którzy nie
wypełniają ciążących na nich obowiązków.
Istotny dla tych rozważań jest fakt, że o ile

niegdyś, przy takich na pozór skompliko-
wanych sprawach, wskazywano jako
przyczynę wystąpienia wypadku „niedostoso-
wanie prędkości jazdy do warunków na
drodze”, o tyle teraz, coraz częściej mamy do
czynienia z orzeczeniami, przy wydawaniu,
których analizuje się obowiązki ciążące na
Zarządcy Dróg z mocy określonych przepisów.
Dzisiaj nikt już nie mówi, że na dziurawej
drodze kierowca ma jechać z prędkością 15
km/h, tylko jeżeli dojdzie do uszkodzenia
samochodu, wzywa się policję, a Zarządca
wypłaca odszkodowanie. Podobna sytuacja
będzie miała miesjce, kiedy mamy do czynie-
nia z brakiem oznakowania poziomego lub
nie spełnianiem przezeń wymaganych para-
metrów (co tak naprawdę wychodzi na to
samo).
W naszych rozważaniach skupiliśmy się na
odpowiedzialności cywilnej, ale teraz, póki
jeszcze jest czas na naprawę zaniedbań,
trzeba powiedzieć, że niestety, konsekwencje
mogą być znacznie dalej idące: nie respe-
ktowanie obowiązujących przepisów doty-
czących oznakowania poziomego, może
doprowadzić do postawienia prokuratorskich
zarzutów z art. 174 kodeksu karnego lub 173
kodeksu karnego, tj. sprowadzenie bezpo-
średniego niebezpieczeństwa katastrofy 
w ruchu lądowym lub też sprowadzenie samej
katastrofy i w konsekwencji spowodować
odpowiedzialność karną osoby, do której
obowiązków należy dbanie o oznakowanie
poziome drogi.
Kiedy dojdzie do wypłat odszkodowań przez
Zarządców Dróg za wypadki spowodowane
brakiem oznakowania poziomego i co za tym
idzie a jest nieuchronne, podniesieniem
stawek odpowiedzialności cywilnej dla
administrujących drogami, okaże się, że
dbanie o należyte oznakowanie poziome,
zgodne z obowiązującymi przepisami jest
znacznie tańsze. Więc może warto to zrobić
zawczasu…
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W czerwcu, w Kolonii, w siedzibie

instytutu BASt, odbyło się kolejne spotkanie

Komitetu Organizacyjnego sympozjum Road

Marking'2008. Konferencja ta poświęcona

problematyce oznakowania poziomego

odbędzie się w 2008 roku w Amsterdamie,

podczas targów Intertraffic.

Sympozjum organizowane jest przez

stowarzyszenia z dziesięciu krajów euro-

pejskich (z Polski, Austrii, Czech, Francji,

Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii,

Szwecji i Wielkiej Brytanii), zajmujące się

propagowaniem walorów oznakowania

poziomego w kontekście bezpieczeństwa

ruchu drogowego. Polskim współorganiza-

torem imprezy jest Stowarzyszenie Linia

Życia. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy

w uznaniu wiarygodności i aktywności na

polu promocji wagi oznakowania poziomego

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stowarzyszenia z tzw. „starej” Europy

dostrzegły również potencjał wiedzy

merytorycznej Członków naszego Stowarzy-

szenia. Widząc nas

w roli współorga-

nizatorów, stwier-

dzono, że nasze

doświadczenia mo-

gą być przydatne 

i istotne dla ogól-

n o e u r o p e j s k i e j

w s p ó ł p r a c y na

rzecz oznakowania

poziomego.

Zgodnie z zamia-

rami, konferencja

będzie okazją do wymiany doświadczeń 

w rozwiązywaniu podobnych problemów,

dzielenia się wiedzą i wymiany poglądów na

kilku płaszczyznach: 

• pomiędzy przedstawicielami admini-

stracji z różnych krajów europejskich

• pomiędzy firmami wykonawczymi 

• pomiędzy zamawiającymi, wywo-

dzącymi się zarówno z administracji
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jak i sektora prywatnego a środo-

wiskami wykonawców.

Podczas spotkania uzgodniono tematykę

wygłaszanych referatów, określono budżet

oraz zasady zapraszania

gości. Planowany jest

udział około pięciuset

osób. Ustalono, że od-

czyty będą wygłaszane

po angielsku i tłuma-

czone symultanicznie

na: polski, francuski,

hiszpański, holender-

ski i niemiecki. Przed-

stawiciel Stowarzysze-

nia Linia Życia wygłosi

referat na temat: „Ozna-

kowanie dróg w zależności od standardu

drogi”. Uczestnicy będą mogli także wysłu-

chać wystąpień na temat „Oznakowanie dróg

górskich na przykładzie dróg alpejskich”,

„Jakość oznakowa-

nia autostrad i dróg

szybkiego ruchu”

czy „Oznakowanie

poziome dróg typ

II” i inne. Po ka-

żdym wystąpieniu

przewidziana jest

dyskusja. Sympo-

zjum ma za zadanie

wskazać na wagę

oznakowania po-

ziomego dla bez-

pieczeństwa ruchu drogowego, ale także na

innowacyjność stosowanych technologii 

i umożliwić spotkania ekspertów.
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