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Szanowni Państwo, 
oddajemy w Państwa ręce kolejny, ósmy już numer biuletynu

informacyjnego Stowarzyszenia Linia Życia. Poprzez to

wydawnictwo, staramy się Państwa informować na bieżąco 

o naszych działaniach mających na celu poprawę

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszyscy z nas, którzy są

kierowcami zdają sobie sprawę jaki wpływ na brd oraz co także

ważne, na komfort jazdy ma należyte, zgodne z obowiązkowymi

parametrami oznakowanie poziome.

Te starania swój wyraz znalazły w opracowanym przez Stowarzyszenie dokumencie

„Docelowy model oznakowania poziomego w Polsce”, który powstał dzięki pracy i zaangażowaniu

wielu osób. Przedstawiamy Państwu ten dokument oraz genezę jego powstania.

Kontynuujemy także temat respektowania obowiązujących przepisów dotyczących

oznakowania poziomego. Z żalem należy skonstatować, że nie jest z tym najlepiej.

Podejmowane są działania, mające zmienić ten stan rzeczy. Poświęcone było temu szkolenie

przeprowadzone przez naszych ekspertów dla pracowników oddziałów terenowych Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zachęcam Państwa do zapoznania się z relacją 

z tego przedsięwzięcia. 

Na koniec przypominamy o zbliżającym się dużym, międzynarodowym wydarzeniu

poświęconym oznakowaniu poziomemu, a mianowicie sympozjum Road Marking'2008.

Stowarzyszenie Linia Życia jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji. Już dziś gorąco

Państwa zachęcam do udziału w tym forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Życzę miłej lektury.

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia 
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W licznych rozmowach dotyczących
oznakowania poziomego i związanych z tą
tematyką zagadnień, okazywało się, że dla
wielu osób związanych z branżą mnóstwo
spraw jest dyskusyjnych. Inwestorzy czasami
nie mogą się zdecydować na wybór
określonej technologii, ponieważ technologie
tańsze, zazwyczaj bywają mniej trwałe te zaś,
które wytrzymują dłużej wymagają więk-
szych nakładów finansowych. Pojawia się
presja związana z jednej strony z koniecznoś-
cią trzymania w ryzach bieżącego budżetu, 
z drugiej zaś możliwością oszczędności 
w przyszłości. Wykonawcy i producenci zaś,
czasami mają nadmierne przywiązanie do
tych technologii, z którymi na co dzień
pracują i z góry inne pozycjonują znacznie
niżej. 

Obserwując tę sytuację, nasze
Stowarzyszenie, zdopingowane rozmowami 
z przedstawicielami administracji drogowej
postanowiło pokusić się o opracowanie

krótkiego kompendium wiedzy dotyczącej
dostępnych technologii i wynikających z nich
możliwości wykonywania oznakowania
poziomego dróg. Oczywiste się wydawało, że

Stowarzyszenie Linia Życia jest właściwą
organizacją do przygotowania takiego
opracowania, ponieważ w jego skład
wchodzą osoby i firmy na co dzień zajmujące
się wszystkimi dostępnymi na rynku
technologiami. Oznacza to, że subiektywne
interesy w toku prac nad „Modelem
oznakowania poziomego w Polsce” zniosą się
wzajemnie i przyjęty do rozpowszechniania
będzie dokument przedstawiający obiekty-
wne stanowisko całego środowiska związa-
nego z branżą oznakowania poziomego dróg.

W celu opracowania dokumentu
została powołana grupa robocza Stowarzy-
szenia Linia Życia, złożona z przedstawicieli
wszystkich zainteresowanych powodzeniem
w realizacji przedsięwzięcia. Odbyły się
cztery spotkania grupy roboczej. Uzgodnienia
i kolejne wersje dokumentu były rozsyłane

DOCELOWY MODEL
OZNAKOWANIA POZIOMEGO

GENEZA POWSTANIA DOKUMENTU
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drogą elektroniczną do wszystkich członków
Stowarzyszenia i tą też drogą, w okresach
pomiędzy spotkaniami wracały uwagi 
i uzupełnienia.

Sporo dyskusji wywołał planowany
zakres omówienia tematu i szczegółowość
uwag. Zdecydowaliśmy, że wyjściem do
rozważań na temat oznakowania poziomego
musi być obowiązujące w Polsce prawo, 
a więc dokument regulujący zakres oznako-
wania poziomego dróg czyli Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury opublikowane 
w Dzienniku Ustaw nr 220 z 2003 roku pod
pozycją 2181.

W toku prac nad dokumentem starły
się dwa wyobrażenia dotyczące jego kształtu.
Najogólniej mówiąc, zwolennicy pierwszego
proponowali kompleksowe omówienie
tematu i wskazanie konkretnych technologii
przy odwołaniu się do wielu parametrów,
takich jak stan nawierzchni, natężenie ruchu,
utrzymanie zimowe itd., zwolennicy drugiego
zaś rozwiązania twierdzili, że opracowanie
powinno się ograniczać do wskazania
dostępnych na rynku techno-
logii, zasugerowania ich wy-
boru w konkretnych zastoso-
waniach, jednocześnie wska-
zując na wady i zalety każde-
go rodzaju oznakowania, tak
aby ostateczna decyzja nale-
żała do Inwestora.
Dla dalszych prac nad do-
kumentem przyjęto tę drugą
opcję. Istotnym dla podjęcia
decyzji był również fakt, iż
przyjęcie pierwszego dyskuto-
wanego rozwiązania bardzo
wydłużyłoby w czasie proces
powstawania dokumentu, ze
względu na ilość danych
koniecznych do zgromadzenia
i ich opracowania.

Ostateczna wersja dokumentu oma-
wia, posługując się cytatami z odpowiednich
przepisów zakres stosowania znaków
poziomych, dokonuje podziału oznakowania
na trwałe i tymczasowe oraz na poszczególne
technologie. Wskazuje także na konieczność
stosowania oznakowania poziomego w tra-
kcie robót drogowych, kiedy to jest ono
bezwzględnie konieczne, a jego brak może
powodować znaczne pogorszenie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, a co za tym idzie
zagrożenie dla użytkowników dróg.
Dokument rekomenduje określone techno-
logie wykonywania oznakowania poziomego,
jednakże w kolejnej części dokonane jest
porównanie ich wad i zalet, umożliwiające
samodzielne poruszanie się Inwestora 
w omawianej tematyce. „Docelowy model
oznakowania poziomego” wskazuje także na
nieuchronną i kompleksową kontrolę wyko-
nanego oznakowania poziomego, jako na
element niezbędny dla utrzymania jego
należytej jakości oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
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I. ZAKRES OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG

Podstawą określenia zakresu oznakowania poziomego dróg jest rozporządzenie Ministra
Infrastruktury opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 220 z 2003 roku pod pozycją 2181:

„SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH 
I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

... ...
1.2 Cel i zakres stosowania znaków
... ... ...
Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowymi.
Umożliwiają one przekazywanie kierującym pojazdami informacji o przyjętym sposobie
prowadzenia ruchu, nawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest
niewystarczające lub niemożliwe.
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 szerokości jezdni

mniejszej niż 6 m.

Na drogach krajowych i wojewódzkich o szerokościach jezdni mniejszych niż 6 m organ
zarządzający ruchem może:
- dopuścić stosowanie linii krawędziowychtylko w miejscach niebezpiecznych,
- zdecydować o wprowadzeniu oprócz linii krawędziowych linii segregacyjnych (wydzielić 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 niebezpiecznych 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.
...

DOCELOWY MODEL OZNAKOWANIA
POZIOMEGO DRÓG
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1.3 Wymagania techniczne
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować 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, ...”

II. PODZIAŁ OZNAKOWANIA
OZNAKOWANIE TRWAŁE

1. Oznakowanie cienkowarstwowe
a) Farby.
b) Cienkowarstwowe chemoutwardzalne.
c) Cienkowarstwowe termoplastyczne.

W modelu docelowym, w warunkach skutecznej kontroli jakości oznakowania, wybór technologii
powinien należeć do wykonawcy.
W obecnej przejściowej sytuacji braku skutecznej kontroli wykonanego oznakowania, 
w specyfikacjach przetargowych powinien zostać precyzyjnie określony rodzaj oznakowania,
wynika to ze znacznych różnic w okresie trwałości i ceny pomiędzy poszczególnymi podgrupami.

2. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
a) Pełna linia.
b) Oznakowanie strukturalne z regularnymi kształtami - wszystkie rodzaje oznakowania tej grupy

powinny być traktowane zamiennie.
c) Oznakowanie grubowarstwowe o strukturze nieregularnej - wszystkie rodzaje oznakowania tej

grupy powinny być traktowane zamiennie.
d) Oznakowanie grubowarstwowe - baretka - wszystkie rodzaje oznakowania tej grupy powinny być

traktowane zamiennie.

3. Oznakowanie grubowarstwowe termoutwardzalne
a)  Pełna linia.
b) Oznakowanie strukturalne z regularnymi kształtami - wszystkie rodzaje oznakowania tej grupy

powinny być traktowane zamiennie.
c) Oznakowanie grubowarstwowe o strukturze nieregularnej - wszystkie rodzaje oznakowania tej

grupy powinny być traktowane zamiennie.
d) Oznakowanie grubowarstwowe - baretka -wszystkie rodzaje oznakowania tej grupy powinny być

traktowane zamiennie.

4. Oznakowanie grubowarstwowe - taśmy prefabrykowane

5. Punktowe elementy odblaskowe
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OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

1. Na warstwie docelowej powinny być stosowane taśmy na siatce, punktowe elementy odblaskowe
lub separatory.

2. Na warstwie przejściowej: dowolna technologia, także oznakowanie cienkowarstwowe.
Niezgodna z przepisami jest sytuacja, kiedy dopuszcza się drogę do ruchu bez oznakowania
poziomego.
Miejsca robót drogowych są miejscami szczególnie niebezpiecznymi, więc oznakowanie
poziome powinno być wykonane szczególnie starannie i w pełnym zakresie, podobnie jak 
w przypadku oznakowania pionowego.
Przy zmianie toru jazdy, niezależnie od linii powinny być stosowane punktowe elementy
odblaskowe w kolorze żółtym.

III. WYKONYWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Na podstawie wiedzy i doświadczenia rekomendowane jest następujące wykonywanie oznakowania
poziomego:

1. Nowe nawierzchnie dróg - oznakowanie grubowarstwowe.
2. Utrzymaniowe wykonywanie oznakowania - oznakowanie cienkowarstwowe.
3. Oznakowanie tymczasowe na czas robót:

• na warstwie docelowej powinny być stosowane taśmy na siatce, punktowe elementy
odblaskowe lub separatory,

• na warstwie przejściowej: dowolna technologia.

Z punktu II i III niniejszego opracowania wynika, że jest wiele technologii możliwych do
zastosowania przez zamawiającego. 

Z wiedzy i doświadczenia Stowarzyszenia Linia Życia wynikają powyższe rekomendacje
dotyczące ich zastosowania, ale uważamy, że zamawiający powinien mieć swobodę wyboru
pomiędzy dostępnymi na rynku technologiami. W celu ułatwienia orientacji w możliwościach 
i efektach przekazujemy porównanie wad i zalet poszczególnych technologii. 
Mając na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, wybór powinien
być uzależniony od końcowego efektu oczekiwanego przez Inwestora. Celem powinno być
zapewnienie trwałego i dobrze widocznego oznakowania poziomego. Można to osiągnąć przy
zastosowaniu każdej z niżej wymienionej technologii. 

Nie wykluczamy sytuacji, kiedy Inwestor zainteresowany ciągłym utrzymywaniem efektu
świeżego oznakowania, zdecyduje się na wykonanie oznakowania poziomego na nowej nawierzchni
farbą i jego coroczne odnawianie lub w sytuacji wysokiego budżetu na oznakowanie poziome 
w pierwszym roku jego aplikacji, Inwestor zleci wykonanie oznakowania przy użyciu taśmy.

Możliwości podjęcia racjonalnej decyzji dostosowanej do potrzeb Inwestora służy zaprezentowane
poniżej zestawienie zalet i wad poszczególnych technologii.
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IV. WADY I ZALETY POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW
DO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

• FARBA DROGOWA ROZPUSZCZALNIKOWA
ZALETY
1. Śnieżnobiała barwa (świeży wygląd oznakowania co roku, po każdym odnowieniu).
2. Niski koszt oznakowania.
3. Powszechna dostępność urządzeń.
4. Łatwość aplikacji.
5. Różnorodność zastosowania (beton, bitum).
6. Łatwość odnawiania.
7. Poprawa parametrów oznakowania w miarę kolejnego przemalowywania.
8. Najtańszy sposób utrzymania drogi wg obecnych średnich cen.
WADY
1.   Zawiera szkodliwe dla zdrowia lotne rozpuszczalniki.
2. Produkt wysoce łatwopalny.
3.   Trwałość na drodze niższa niż dla innych technologii.
4.   Brak funkcji akustycznych i widoczności w czasie opadów.

• MASA CHEMOUTWARDZALNA
ZALETY
1. Zastosowanie w strefach obciążonych ciężkim ruchem - wysoka odporność na ścieranie, wyższa

niż mas termoplastycznych.
2. Dobra przyczepność do podłoża.
3. Dobra widoczność w dzień i w nocy.
4. Możliwość funkcji akustycznych.
5. Odblaskowość również w czasie opadów (oznakowanie strukturalne). 
6. Dobra do oznakowania drobnych elementów w miastach i miejscowościach -przejścia dla

pieszych, linie stopu itp.
WADY
1. Wyrób wysoce łatwopalny.
2. Wysoki koszt oznakowania.
3. Przy aplikacji małymi maszynami lub ręcznie- szybkie zasychanie.
4. Niewielka ilość sprzętu samojezdnego w Polsce.
5. Tendencja do trwałego zabrudzania się.

• MASA TERMOPLASTYCZNA
ZALETY
1. Dobra przyczepność do podłoża.
2. Wysoka odporność na ścieranie.
3. Możliwość funkcji akustycznych.
4. Odblaskowość również w czasie opadów (oznakowanie strukturalne). 
5. Odporna na działanie warunków atmosferycznych.
6. Koszt oznakowania niższy niż dla mas chemoutwardzalnych.
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WADY
1. Wyrób wysoce łatwopalny. 
2. Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, które emitowane są do atmosfery w trakcie aplikacji.
3. Wyrób niebezpieczny w aplikacji szczególnie ręcznej - wysoka temperatura.
4. Wysoki koszt urządzeń.
5. Konieczność posiadania na drodze dodatkowych urządzeń do roztapiania. 

• PROFILOWANA TAŚMA ODBLASKOWA (na przykładzie STAMARK A380)
ZALETY
1. Trwałości - wyższa niż w/w technologii.
2. Zastosowanie ceramiki odblaskowej - taśma utrzymuje b. wysokie wartości współczynnika

odblasku przez cały okres trwałości.
3. Aplikacja przez cały rok - wykonanie oznakowania niezależnie od temperatury powietrza na

gorącej warstwie ścieralnej zaraz za rozściełaczem.
4. Szybki postęp prac - aplikacja jednocześnie z układaniem warstwy ścieralnej umożliwia oddanie

drogi w pełni ukończonej tj. oznakowanej i bezpiecznej.
5. Gwarancja jakości - taśma wykonywana jest w warunkach fabrycznych i dostarczana na drogę 

w postaci gotowej do aplikacji.
6. Możliwość usunięcia bez uszkodzenia nawierzchni (Stamark 270).
7. Dostosowuje się do kształtu nawierzchni, zmieniającego się w trakcie eksploatacji 

(np. powstawanie kolein).
8. Samoczyszcząca - dzięki poliuretanowogumowej strukturze pozostaje biała - zabrudzenia są

łatwo usuwane przez koła samochodów w trakcie opadów deszczu.
WADY
1. Trwałość taśmy uzależniona od dyscypliny i kultury technicznej w trakcie aplikacji (przestrze-

ganie zaleceń technologicznych producenta).
2. Podatna na uszkodzenia w wyniku działania dużych sił poprzecznie zdzierających (np. samocho-

dy ciężarowe na rondach, skrzyżowaniach 90o).
3. Trudność w wykonaniu znaków poziomych typu „piktogramy”.
4. Nie posiada funkcji akustycznej.

V.  UWAGI KOŃCOWE
1. W celu zapewnienia należytej jakości oznakowania poziomego, konieczna jest nieuchronna 

i kompleksowa kontrola oznakowania (tam gdzie to możliwe z zastosowaniem ekodynu) oraz
egzekucja uprawnień administracji drogowej w przypadku niezachowania parametrów (odblask,
biel, szorstkość) wykonanego oznakowania.

2. W specyfikacjach technicznych na kontrakty związane z wykonywaniem oznakowania 
poziomego powinien być określony maksymalny okres gwarancji.

3. Okres biegu gwarancji powinien się liczyć od momentu wykonania oznakowania a nie od
momentu odbioru powykonawczego.

4. Biorąc pod uwagę obecne obciążenia ruchem i intensywność eksploatacji naszych dróg okresy
gwarancji powinny wynosić:
• oznakowanie farbą: maksymalnie 1 rok, 
• oznakowanie grubowarstwowe: maksymalnie 3 lata, 
• oznakowanie taśmą: maksymalnie 7 lat; dłuższe okresy ustalane indywidualnie z dostawcą

taśm.
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W poprzednim biuletynie informa-
cyjnym Stowarzyszenia Linia Życia po-
święciliśmy jeden z artykułów omówieniu
przepisów regulujących zasady stosowania
oznakowania poziomego w Polsce. Przepisy
te są zawarte w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury opublikowanym w Dzienniku
Ustaw nr 220 z 2003 roku pod pozycją 2181.
Nie ma potrzeby cytowania całego rozpo-
rządzenia, warto jedynie przypomnieć, że 
w myśl przywołanych przepisów, obo-
wiązkowi oznakowania poziomego w pełnym
zakresie (czyli linia krawędziowa i segre-
gacyjna na całej długości) podlegają
wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, 
a tam, gdzie dopuszczalne są ograniczenia 
w stosowaniu znaków poziomych (np. linii
krawędziowej) ze względu na przykład na
szerokość drogi, tak czy owak istnieje
obowiązek oznaczania miejsc szczególnie
niebezpiecznych. Zaliczają się do nich: 

- 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.

Przywołane Rozporządzenie mówi
także, że drogi powiatowe i gminne, co do
zasady, powinny być oznakowane tak jak
drogi krajowe. Co istotne, przepisy dotyczące
oznakowania poziomego wskazują także
parametry (biel, odblask, szorstkość), które
musi spełniać oznakowanie, aby być uznane
za prawidłowe i spełniające swoje funkcje.

A jak jest w rzeczywistości? Chcąc się
o tym przekonać, Stowarzyszenie Linia Życia
rozesłało w lipcu do oddziałów terenowych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad pismo wskazujące na obowiązujące
przepisy, przypominające o konieczności ich
respektowania oraz wskazujące na możliwe
konsekwencje dla Zarządców Dróg,  wynika-
jące z nieprzestrzegania prawa. Odpowiedzi,
które nadeszły do Stowarzyszenia trudno
uznać za zadowalające. Zarządcy Dróg pisali,

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA DRÓG
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że znają przywołane przepisy, ale zakres
stosowania oznakowania dostosowują do
posiadanych możliwości finansowych. 
Natychmiast nasuwa się pytanie: czy my
żyjemy w Państwie prawa? Prześledźmy takie
sytuacje:
1. Dzwonimy na policję z informacją, że

jesteśmy świadkami napadu, a oficer
dyżurny odpowiada nam, że ze względu na
ograniczenia budżetowe musi się wstrzy-
mać z wysłaniem patrolu z interwencją do
następnego roku…

2. Kupujemy bilet z miejscówką na pociąg,
ale w składzie, który jest podstawiony na
dworcu brakuje naszego wagonu. 
Kierownik pociągu na nasze interwencje
odpowiada, że może w przyszłym roku
kolej będzie miała więcej pieniędzy 
i wówczas wszystkie umowy zawarte na
przewóz pasażerów będą mogły być
zrealizowane…

Analogiczna sytuacja do opisanych
powyżej ma miejsce w przypadku
powszechnych zaniechań w stosowaniu
oznakowania poziomego dróg w zakresie
uregulowanym w odpowiednich przepisach. 

System prawny w kraju ma cechy
umowy społecznej. Obywatel płaci podatki -
państwo respektuje przepisy, które samo
wydaje. Skrajnie demoralizująca jest
sytuacja, kiedy przepisy te traktowane są 
w sposób uznaniowy. Czy obywatel może
powiedzieć, że zapłaci podatki jak będzie
miał pieniądze? 
Dlatego też wracając na grunt oznakowania
poziomego, użytkownicy dróg mają prawo
domagać się dla siebie należytego
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednym
ze sposobów w jaki można to zapewnić jest
właśnie dostosowanie się przez Zarządców
Dróg do obowiązujących przepisów.

W ostatnich miesiącach poprosiliśmy
współpracowników Stowarzyszenia Linia
Życia o zwrócenie uwagi na stan

oznakowania poziomego z perspektywy
zwykłego użytkownika dróg, mając jednakże
na uwadze Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury. I co się okazało? Otóż z pełną
odpowiedzialnością można stwierdzić, że nie
ma w Polsce drogi, która byłaby oznakowana
zgodnie z przepisami. Konieczna jest tu
jednakże pewna uwaga: pisząc, że „nie ma 
w Polsce drogi” mamy na myśli nie
określone, kilku lub kilkunastokilometrowe
odcinki, ale drogę na całej jej długości.

Brakuje niezbędnych elementów oznako-
wania takich jak linie krawędziowe,  bywają
przypadki, kiedy oznakowania poziomego
nie ma w ogóle! Zdarzają się takie sytuacje
także na drogach krajowych! Tak, jasne, że
Zarządcy odpowiedzą: ”to dlatego, że była
remontowana nawierzchnia”. Nasuwa się na
to niezbyt grzeczna odpowiedź: „I cóż 
z tego?” Taka sytuacja również jest określona
w przepisach: po pierwsze oznakowanie,
zgodnie z przepisami ma być, po drugie,
Ogólne Specyfikacje Techniczne wskazują na
konieczność ograniczenia gwarancji udzielo-
nej na wykonanie oznakowania poziomego
na nowej nawierzchni, a o gwarancji (a w tym
przypadku jej braku), można mówić, kiedy
oznakowanie jest wykonane. Ponieważ
mamy do czynienia z ewidentnym łamaniem
przepisów, nasuwają się kolejne pytania,
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miedzy innymi to: kto wydał zgodę na
dopuszczenie takiej drogi do ruchu? W takiej
sytuacji odpowiedzialność zarządcy drogi 
z tytułu rażących zaniedbań łatwo jest
wykazać. Przepisy przepisami, ale jak to się
ma do bezpieczeństwa ruchu drogowego?
Każdy z nas, kierowców doświadczył tego na
własnej skórze, a dla tych z czytelników,
którym to nie było dane zamieszczamy
fotografię na której widać co kierowca widzi
na takiej drodze:

I co widzi? Nic… Przejazd takim odcinkiem
drogi po zmroku lub w trudnych warunkach
atmosferycznych jest skrajnie niebezpieczny,
a o bezpieczeństwie ruchu dogowego nie ma

tutaj mowy. Wszak rozwiązanie tego
problemu jest bardzo proste: nie mają
zarządcy dróg środków na przestrzeganie
przepisów zapewniających należyte brd?
Niech zamykają nieoznakowane odcinki dróg
i wyłączają je z ruchu. Bardzo szybko się
okaże, że koszty takiego postępowania są
dużo wyższe i tak naprawdę wykonanie
należytego oznakowania poziomego jest
znacznie tańsze.

Może ktoś nie uwierzy (co prawda
chyba tylko ten, który nie jeździ samochodem
po Polsce), ale zdarzają się na naszych
drogach jeszcze gorsze rzeczy. Są to miejsca
robót drogowych, które właściwie z zasady
nie są w ogóle oznakowane oznakowaniem
poziomym, a jeżeli już, to w takim znikomym
zakresie, że nie ma szans, żeby kierowca
pewnie przejechał przez cały teren na którym
prowadzone są prace przy trwającym ruchu
drogowym. Nasuwa się kolejne pytanie: czy
droga krajowa (wojewódzka, powiatowa czy
inna do której stosują się przepisy dotyczące
oznakowania poziomego) na której trwa
remont przestaje być drogą krajową? Jeżeli
przestaje - to czym się staje? Ale jeżeli
przypadkiem tą drogą krajową pozostaje, to
wówczas musi być oznakowana… Mało tego,
powinna być oznakowana szczególnie
starannie, ponieważ miejsca robót drogowych
są miejscami skrajnie niebezpiecznymi, na
których zagrożenie zdarzeniami drogowymi
jest zazwyczaj znacznie wyższe niż gdzie
indziej, co wynika ze skumulowanych na
krótkich odcinkach czynników, takich jak:
zmiana toru jazdy, podłużne i poprzeczne
uskoki czy sfrezowana, a co za tym idzie
charakteryzująca się mniejszą przyczepnością
nawierzchnia.
Dostępne są rozwiązania, które mogą
pogodzić interes użytkowników dróg
polegający na możliwości korzystania z drogi
przy zachowaniu należytego bezpieczeństwa
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z interesem zarządcy polegającym na
rezygnacji z zamknięcia drogi i wytyczania
objazdów. Sposoby oznakowania tymcza-
sowego Stowarzyszenie Linia Życia wskazuje
w opracowanym przez siebie dokumencie
„Docelowy model oznakowania poziomego
dróg w Polsce”, który drukujemy w całości 
w tym numerze biuletynu. 

Często mamy do czynienia na naszych
drogach z sytuacją, która tylko pozornie
wygląda lepiej, a mianowicie kiedy
oznakowanie poziome na drodze jest dobrze
widoczne w dzień i w imię oszczędności
budżetowych zarządca drogi wstrzymuje się 
z jego odnowieniem. Niestety, w takim
rozumowaniu może się kryć pułapka: Jak
zostało wspomniane wyżej, przepisy
regulujące zasady stosowania oznakowania
poziomego zawierają także precyzyjny,
matematyczny wręcz opis parametrów, które
oznakowanie poziome musi spełniać
jednocześnie. Parametry te to: biel, odblask 
i szorstkość. Wszystkie te parametry są
mierzalne za pomocą odpowiednich
urządzeń. Pułapka na którą wskazaliśmy

powyżej polega na tym, że wrażenie dobrej
widoczności oznakowania w dzień nie
oznacza, że zachowany jest na przykład

odblask. W sytuacji kiedy  na drodze dojdzie
do wypadku (na przykład w nocy), to łatwo
będzie wykazać, że winny temu jest zarządca
drogi poprzez brak staranności w zapewnie-
niu należytych parametrów oznakowania
poziomego

Warto, żeby zarządcy dróg pamiętali,
że w przypadku zdarzeń drogowych, gdzie
wykazane zostaną zaniedbania w wykony-
waniu oznakowania poziomego, odpowie-
dzialność finansowa może znacznie
przewyższyć nakłady konieczne do zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lepiej już nie wspominać o możliwej
odpowiedzialności karnej wynikającej 
z art.173 lub 174 Kodeksu Karnego, tj.
sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu lądowym (w myśl
tego zapisu, do postawienia zarzutów nie jest
konieczne zajście katastrofy) lub też
sprowadzenie samej katastrofy.

W naszym wspólnym interesie,
zarządców i użytkowników dróg, jest
pokazanie, że w aspekcie oznakowania
poziomego powiedzenie „Polak mądry po
szkodzie” się zdezaktualizowało. Na pewno
zyska na tym bezpieczeństwo ruchu
drogowego i komfort kierowców. 
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W dniach 2-3 października 2007, 
w ośrodku konferencyjnym Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło
się szkolenie dla kierowników Rejonów
GDDKiA na temat "Teoria i praktyka
wyznaczania linii segregacyjnych oznako-
wania poziomego" przeprowadzone przez
ekspertów Stowarzyszenia Linia Życia. 

Potrzeba przeprowadzenia takiego
szkolenia wyniknęła na skutek zaobserwo-
wania niepokojącej sytuacji, a mianowicie
oderwania etapu projektowania oznakowania
poziomego od analizy faktycznej sytuacji na
drodze. Wynikały stąd sytuacje, mogące
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego, np. oznakowanie dopu-
szczające manewr wyprzedzania tam, gdzie
widoczność na łuku drogi jest niedostateczna.  

Problem ten, oprócz kierownictwa
GDDKiA dostrzegały także osoby bez-
pośrednio zaangażowane w proces wyko-
nywania oznakowania, a więc pracownicy
oddziałów terenowych GDDKiA oraz sami
wykonawcy. Niestety, uwarunkowania pra-
wne w których się znajdowali, a więc z jednej
strony zaakceptowane projekty, z drugiej zaś
kontrakty na wykonanie oznakowania
poziomego w określonych terminach, unie-
możliwiały jakąkolwiek reakcje. Zamiarem
GDDKiA jest doprowadzenia do sytuacji,
kiedy oznakowanie będzie bezpieczne 

i zgodne z obowiązującymi przepisami.
W szkoleniu udział wzięło 109 osób.

Szkolenie prowadzili: Pan Mariusz Boja-
nowicz, Pan Artur Kawa, Pan Marcin
Wilczyński oraz Pan Adam Iwanow.

Dyrektor Stowarzyszenia Linia Życia Adam
Iwanow dokonał wprowadzenia prezentując
uregulowania prawne dotyczące oznakowania
poziomego.
Następnie zebrani wysłuchali wykładu Pana
Mariusza Bojanowicza, prezentującego zasa-
dy wyznaczania linii segregacyjnych na łu-
kach pionowych i poziomych, poszczególne
rodzaje linii segregacyjnych oraz informacje,

"TEORIA I PRAKTYKA WYZNACZANIA
LINII SEGREGACYJNYCH OZNAKOWANIA

POZIOMEGO"

SZKOLENIE DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
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które one niosą. Pan Mariusz Bojanowicz
omówił także przykłady oznakowania pozio-
mego w różnych sytuacjach i warunkach.

Drugiego dnia szkolenia, po zakończeniu
części teoretycznej, pracownicy GDDKiA
zostali podzieleni na trzy grupy. Szkole-
niowcy omówili na przykładach i podczas
ćwiczeń praktycznych na schematach,
praktyczne aspekty wyznaczania punktów
charakterystycznych linii osiowych.

Następnie uczestnicy szkolenia na drodze
wyznaczali punkty charakterystyczne A, B, C,
D niezbędne do oznakowania jezdni drogi
dwukierunkowej na łuku poziomym o niedo-
statecznej widoczności. Omawiano także

zasadę wyznaczania punktów cha-
rakterystycznych i właściwego oznakowania
na łukach pionowych.

Szkolenie zakończyło się pisemnym testem.

Zapraszamy do galerii zdjęć z odbytego szkolenia na wewnętrzną okładkę biuletynu.
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ROAD
MARKING'2008 
- AMSTERDAM

Jak informowaliśmy w poprzednich
biuletynach, Stowarzyszenie „Linia Życia”
jest współorganizatorem sympozjum poświę-
conemu zagadnieniom oznakowania pozio-
mego, które odbędzie się 3 kwietnia 2008 
w Amsterdamie, podczas trwania targów
Intertraffic'2008. W realizację projektu zaan-
gażowanych jest siedem stowarzyszeń 
z różnych krajów europejskich, współorga-
nizatorem jest także niemiecki instytut BASt.

Sympozjum będzie okazją do podzielenia
się doświadczeniami w rozwiązywaniu
różnych problemów związanych z oznako-
waniem poziomym, od momentu projektu
poprzez wykonanie, odbiory, gwarancje 
i utrzymanie. Bardzo istotnym aspektem
przedsięwzięcia będzie możliwa wymiana
informacji oraz doświadczeń na wielu
poziomach: pomiędzy przedstawicielami
administracji drogowej z różnych krajów,
pomiędzy wykonawcami oraz dialog na linii
administracja-wykonawcy.

Reprezentanci europejskich stowarzyszeń
przedstawią referaty mające na celu
zaprezentowanie rozwiązań wpływających na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
jak na przykład: „Oznakowanie dróg górskich
na przykładzie dróg alpejskich”, „Jakość
oznakowania autostrad i dróg szybkiego
ruchu” czy „Oznakowanie poziome dróg typ
II” i inne. Przedstawiciel Stowarzyszenia
Linia Życia wygłosi referat na temat
„Oznakowanie poziome w zależności od
standardu drogi”. Po każdym wystąpieniu

przewidziana jest dyskusja. 
Planowany jest udział około pięciuset

osób. Ustalono, że odczyty będą wygłaszane
po angielsku i tłumaczone symultanicznie na:
polski, francuski, hiszpański, holenderski 
i niemiecki. 

Konferencja ma za zadanie wskazać na
wagę oznakowania poziomego dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, ale także na
innowacyjność stosowanych technologii 
i umożliwić spotkania ekspertów. Sympo-
zjum Road Marking'2008 stwarza unikalną
okazję dla wymiany opinii, przedyskutowania
problemów i podzielenia się doświadcze-
niami. Udział przedstawicieli administracji
drogowej, instytutów badawczych, reprezen-
tantów producentów materiałów do oznako-
wania poziomego i wykonawców przyczyni
się do wywołania konstruktywnej dyskusji 
o przedstawionych zagadnieniach oraz
umożliwi wypracowanie wartościowych
pomysłów na rozwiązanie wielu problemów
związanych z oznakowaniem poziomym. 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny,
możliwy jednakże tylko za okazaniem zapro-
szenia. Będą one rozprowadzane w poszcze-
gólnych krajach przez współorganizatorów
przedsięwzięcia.  W Polsce, przez Stowarzy-
szenie Linia Życia.

Bieżące informacje związane z organi-
zacją sympozjum Road Marking'2008 można
znaleźć na stronie Stowarzyszenia Linia
Życia: www.liniazycia.org.pl oraz na stronie
konferencji: www.eu-roadmarking.eu 
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