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PRZYKŁADY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH



Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce, kolejny, dziewiąty już numer naszego biuletynu 

informacyjnego, jedynego wydawnictwa w naszym kraju, poświęconego problematyce 

oznakowania poziomego dróg.

 Oznakowanie dróg wojewódzkich jest niezwykle istotnym problemem, jest ich 

wszak więcej niż dróg krajowych. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu, 

w którym wskazujemy na trudne uwarunkowania w jakich znaleźli się Zarządcy Dróg 

Wojewódzkich: z jednej strony prawo nakładające na nich bezwzględny obowiązek 

wykonywania i odnawiania oznakowania, z drugiej zaś ograniczenia budżetowe. 

Mimo wszystko konkluzja może być tylko jedna: „Dura lex, sed lex”. 

 Cieszy, że problem dostrzegają również Zarządcy Dróg Wojewódzkich, co znalazło swoje odbicie w programie II Konwentu 

Pracowników Zarządów Dróg Wojewódzkich, zorganizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, podczas 

którego specjaliści Stowarzyszenia Linia Życia wygłosili swoje referaty.

Znalazły się także w tym numerze biuletynu materiały o tematyce technicznej: artykuł o zaletach 

i korzyściach wynikających ze stosowania Punktowych Elementów Odblaskowych oraz artykuł Pana Romana Rychtarskiego 

dotyczący wzajemnego oddziaływania na siebie parametrów oznakowania poziomego i zapisów w OST do których muszą 

stosować się wykonawcy. Jak wynika z artykułu spełnienie tych parametrów nie do końca zależy tylko od wykonawcy 

i producenta. Dlaczego? Przeczytajcie Państwo sami.

 Zachęcam także do zapoznania się z artykułem Pana Jacka Danielskiego, opisującego wspaniałe przedsięwzięcie 

zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, mające na celu przeszkolenie swoich pracowników 

w zakresie zastosowania prawidłowego oznakowania poziomego ze szczególnym uwzględnieniem linii segregacyjnej na 

łukach pionowych i poziomych. Co grozi kierowcy w miejscu gdzie zastosowano linię przerywaną zamiast ciągłej – wszyscy 

wiemy. Bardzo nas cieszy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostrzegła zaangażowanie Stowarzyszenia 

Linia Życia w działaniach na rzecz poprawy brd i zaprosiła nas do współpracy przy szkoleniu swoich pracowników.

 Na koniec chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do Amsterdamu, gdzie 3 kwietnia  2008 odbędzie się I Europejskie 

Sympozjum Oznakowania Poziomego - Road Marking’2008.  

Organizuje je osiem organizacji z różnych krajów europejskich (z Polski, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec,Szwajcarii 

oraz Wielkiej Brytanii). Stowarzyszenie „Linia Życia”, jest jednym z organizatorów tego międzynarodowego sympozjum.    

Będzie to doskonałe miejsce do spotkania się najlepszych europejskich fachowców w dziedzinie oznakowania poziomego 

dróg. Ciekawe wykłady ukażą nowe koncepcje i innowacyjne podejście do problematyki, z którą spotykacie się Państwo 

w swojej codziennej pracy. Dyskusje panelowe i bezpośrednie spotkania pozwolą na wymianę doświadczeń oraz  przyczynią 

się do poszerzenia wiedzy na tym polu. Będzie to miało, z pewnością,  bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na 

naszych drogach. W biuletynie zamieszamy krótką relację z ostatnich przygotowań.

         zapraszam do lektury

                Paweł Zawadzki

             Prezes Zarządu

                       Stowarzyszenia Linia Życia
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 Czy zdarzają się na naszych drogach sytuacje, gdy 
kierujący pojazdem w wyniku stosowania się do 
oznakowań poziomych może być narażony na nie-
bezpieczeństwo groźnych wypadków zawierzając 
informacjom, jakie te oznakowania mu przekazują? 
Tak, tych sytuacji i takich miejsc na drogach publicz-
nych jest bardzo dużo. To z pozoru przewrotne pyta-
nie i ta niezwykle zaskakująca odpowiedź, to jedno 
z podstawowych zagadnień szkolenia zorganizowane-
go przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad. Szkolenie odbywało się w dniach 09-30 stycz-
nia 2008 roku w Ośrodku Konferencyjnym GDDKiA 
w Józefowie k. Otwocka. Część merytoryczna szkolenia 
została w dominującym zakresie przygotowana przez 
przedstawicieli Stowarzyszenia Linia Życia. Wzięło 
w nim udział ok. 700 osób, głównie drogomistrzów 
i pracowników technicznych Rejonów GDDKiA, a tak-
że przedstawicieli biur projektowych z całej Polski.
 Celem głównym szkolenia było przekazanie 
i utrwalenie jego uczestnikom wiedzy oraz umiejętno-
ści praktycznych, pozwalających na kompetentną we-
ryfikację prawidłowości wyznaczenia linii segregacyj-
nych oznakowania poziomego na drogach krajowych. 
Osobami prowadzącymi wykłady oraz ćwiczenia byli 
eksperci ze Stowarzyszenia Linia Życia.

 Z uwagi na konieczność przeszkolenia kilkuset-
osobowej grupy osób, zajęcia prowadzone były 
w kilkunastu turach, w cyklu dwudniowym. Pierw-
szy dzień szkolenia poświęcony był zajęciom teo-
retycznym, przekazaniu podstawowych pojęć 
i definicji z omawianego zakresu. Prowadzący szkole-
nie mieli świadomość, że wiedza teoretyczna uczest-
ników kursu na temat oznakowania poziomego jest 
bardzo wysoka. Nie oznacza to jednak, że wiedza ta 
jest identyczna u poszczególnych słuchaczy. Ważnym 
zadaniem było zatem usystematyzowanie tej wiedzy 
oraz jej utrwalenie na poziomie niezbędnym do osią-
gnięcia nadrzędnego celu całego szkolenia.        
 Zajęcia zaczynały się od wykładu poświęconego 
omówieniu regulacji prawnych dotyczących oznako-
wań poziomych. Czy polskie prawo dopuszcza, aby na 
drogach krajowych występowały odcinki pozbawione 
czasowo jakichkolwiek oznakowań poziomych? Czy 
ma odzwierciedlenie w przepisach powszechne prze-
konanie o drugorzędności oznakowania poziomego 
w stosunku do oznakowania pionowego? To dwa 
z najczęściej dyskutowanych pytań spośród wielu in-
nych stawianych słuchaczom w trakcie tego wykładu. 
Ujawniająca się już na tym etapie szkolenia aktywność 
jego uczestników była zwiastunem gorących dyskusji 
podczas etapów następnych. Słuchacze podzieleni zo-
stali na kilkunastoosobowe grupy, w których omawia-
ne były rodzaje oraz zastosowania poszczególnych ro-
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dzajów linii segregacyjnych. Ten z pozoru monotonny 
i schematyczny temat udało się przedstawić w dość 
atrakcyjnej formie, dzięki zastosowaniu przygotowanej 
z dużym nakładem pracy prezentacji multimedialnej. 
Zgromadzony i zaprezentowany olbrzymi materiał 
zdjęciowy, na konkretnych przykładach pomagał za-
pamiętać i zrozumieć nazwy i rodzaje stosowanych 
linii oraz ich prawidłowe zastosowanie. Posługując się 
zasadą, że najlepiej uczyć się na błędach, prezentowa-
no również fotograficzną dokumentację nieprawidło-
wych zastosowań poszczególnych rodzajów linii. Od 
najprostszych błędów, kiedy na drodze w miejsce linii 
przerywanej krótkiej zastosowano przerywaną długą, 
poprzez błędy w rozmalowaniu skrzyżowań, aż do 
błędów coraz większego kalibru. Układając program 
tego trwającego kilka godzin etapu szkolenia, stara-
no się tak ustawić prezentację zebranego materiału, 
aby jego poznawanie przypominało dobre kino akcji - 
w miarę trwania prelekcji, waga omawianych zagad-
nień oraz temperatura prowadzonych dyskusji stale 
rosły. Nie można nie wspomnieć o znaczeniu tych 
toczonych wspólnie rozmów dla całego procesu 
utrwalania przekazywanej słuchaczom wiedzy. Byli 
oni zapraszani do wspólnego wyszukiwania błędów, 
zespołowego ich omawiania, a następnie proponowa-
nia rozwiązań właściwych. Ten etap dobitnie wyka-
zał, że nawet dobry stan wiedzy teoretycznej warto 
dalej doskonalić, aby móc właściwie korzystać z niej 
w praktyce. 

 Początkowo przedstawiane niezgodności w oznako-

waniu nie stanowiły zagrożeń dla uczestników ruchu 
drogowego, były to niezgodności natury formalnej. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że wśród kierowców znajomość 
rodzajów linii segregacyjnych sprowadza się zazwy-
czaj do wiedzy, iż linie przerywane wolno przejeżdżać, 
a linie ciągłe nie, to popełnienie pomyłki sprowadzają-
cej się do zastosowania niewłaściwych szerokości linii 
lub niewłaściwych rytmów nie implikuje poważniej-
szych zagrożeń dla ruchu. Zagrożenia te pojawiają się 
dopiero wówczas, gdy stosuje się niewłaściwe rodzaje 
linii lub niewłaściwe długości linii w obrębie łuków 
poziomych i pionowych o ograniczonej widoczno-
ści. Temu zagadnieniu poświęcono najwięcej uwagi 
w pierwszym dniu szkolenia. Wskazano na niebez-
pieczeństwa jakie wynikają z przekazania za po-
mocą oznakowania poziomego błędnej informacji 
o możliwości wykonania manewru wyprzedzania 
przy braku dostatecznej widoczności. Zaprezentowa-
ny materiał zdjęciowy przedstawiał rażące przykłady 
oczywistych błędów, wymagających niezwłocznej in-
terwencji i korekty. Wskazano na najczęściej pojawia-
jące się niezgodności: 

• brak linii jednostronnie przekraczalnych, a w ich 
miejsce wymalowanie linii przerywanych,

• zbyt krótkie długości linii jednostronnie przekraczal-
nych,

• malowanie linii jednostronnie przekraczalnych od-
wrotnie zorientowanych,

• brak weryfikacji oznakowania poziomego po monta-
żu elementów ograniczających widoczność (np. ekra-
ny dźwiękochłonne).
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Uczestników zaznajomiono z zasadami wyzna-
czania właściwych długości linii jednostron-
nie przekraczalnych, wytyczania ich położenia 
w terenie oraz ogólnymi zasadami znakowania łuków 
o ograniczonej widoczności. Niezwykle pomocna była 
do tego animacja komputerowa stworzona specjalnie 
dla potrzeb tego kursu.
 Drugi dzień szkolenia służyć miał przekazaniu prak-
tycznych umiejętności umożliwiających weryfikację 
prawidłowości wyznaczania linii segregacyjnych. Sta-
rano się wyposażyć słuchaczy w warsztat umożliwia-
jący im sprawne wykonanie tego zadania na podle-
głych im odcinkach dróg. Dowodzono, że błędów 
w oznakowaniu łuków można poszukiwać również w 
okresie zimowym, bez wychodzenia na drogę. Ponie-
waż niewłaściwe oznakowania powstają najczęściej 
na podstawie błędnie opracowanych projektów or-
ganizacji ruchu, więc zasadnym jest zweryfikowanie 
poprawności samych projektów. Słuchacze podzieleni 
na paroosobowe zespoły wyznaczali poprawnie po-
czątki i długości linii segregacyjnych na dostarczonych 
im rysunkach projektowych wytypowanych odcinków 
dróg krajowych. Zwracano uwagę na genezę powsta-
wania najczęstszych błędów popełnianych na etapie 
projektowania. 
 W celu utrwalenia zasad poprawności wytyczania 
oznakowań na łukach dalsza część ćwiczeń prowa-
dzona była w terenie. Ograniczenia natury organiza-
cyjnej uniemożliwiały odbycie tej części zajęć na od-
cinkach drogi krajowej, gdzie występują odpowiednie 
łuki poziome i pionowe. Ponieważ jednak zasady 
ogólne wyznaczania właściwych parametrów linii są 
niezależne od kategorii drogi, natężenia ruchu, czy 
też promienia łuku, jako poligon szkoleniowy służyła 
droga dojazdowa do ośrodka konferencyjnego w Jó-
zefowie. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnicy zapoznali 

się z kompletem przyrządów niezbędnych do prze-
prowadzenia stosownych pomiarów, a także z prak-
tycznymi problemami, jakie mogą napotkać w trakcie 
prac na swoich odcinkach dróg.
 Przedostatnim etapem szkolenia był krótki test 
sprawdzający stan wiedzy uczestników po przebytym 
kursie. Organizatorom zależało, aby  test był dodatko-
wym elementem dopingującym do aktywnego uczest-
nictwa w kursie. Analiza wyników tego sprawdzianu 
miała również dostarczyć informacji o stanie znajo-
mości omawianych zagadnień wśród drogomistrzów 
i pracowników technicznych rejonów drogowych. Dla 
osób, które najlepiej rozwiązały test Stowarzyszenie 
Linia Życia ufundowało drobne nagrody. O wysokim 
stanie wiedzy uczestników po przeprowadzonym 
szkoleniu może świadczyć fakt, ze liczba rozdanych 
nagród niemal dwukrotnie przekroczyła liczbę wstęp-
nie założoną przez organizatorów. 
 Elementem kończącym wszystkie etapy szkolenia 
była wspólna dyskusja uczestników z przedstawicie-
lami kierownictwa GDDKiA. W jej trakcie omawiano 
algorytm dalszych działań, których początkiem było 
zorganizowane szkolenie, a zakończeniem ma być 
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osiągnięcie nadrzędnego celu, czyli doprowadzenie 
do należytej poprawności wykonanych linii segrega-
cyjnych oznakowania poziomego na drogach krajo-
wych. Podczas dyskusji padały również głosy potwier-
dzające potrzebę organizowania tego typu szkoleń. 
Stowarzyszenie Linia Życia zgłosiło swoją gotowość 
do dalszej współpracy oraz złożyło propozycję pro-
wadzenia prac nad następnymi szkoleniami dotyczą-
cymi oznakowań poziomych omawiających na przy-
kład problematykę linii krawędziowych. 

mgr inż. Jacek Danielski – PLANETA Sp. z o.o. 

Wykładowcami na prowadzonym szkoleniu byli następujący przedstawiciele Stowarzyszenia Linia Życia:
Mariusz Bojanowicz - Zaberd SA

Sławomir Dalewski – Planeta Sp. z o.o.
Jacek Danielski – Planeta Sp. z o.o.
Jacek Hejman – Technom Sp. z o.o.

Adam Iwanow – Stowarzyszenie Linia Życia
Artur Kawa – Silesiana BC Sp. z o.o.

Hanna Klimas – PRD Ostróda Sp. z o.o.
Dawid Kuliberda – Technom Sp. z o.o.

Zbigniew Salamoński – Technom Sp. z o.o.
Marcin Wilczyński – Grawil Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzono na podstawie materiałów opracowanych przez p. Mariusza Bojanowicza 
z firmy Zaberd S.A.



 Oznakowanie poziome jest niezbędnym ele-
mentem inżynierii ruchu zapewniającym należy-
te bezpieczeństwo ruchu drogowego. Koniecz-
ność jego stosowania w pełnym zakresie wynika 
z obowiązujących przepisów prawnych. Praktyka czę-
sto odbiega od tego jak być powinno.
Pod koniec listopada ubiegłego roku, na przełęczy 
Kocierskiej, odbył się, zorganizowany staraniem ZDW 
w Krakowie, II Konwent Pracowników Dróg Wojewódz-
kich. Gospodarze dostrzegli konieczność wyjaśnienia 
i uporządkowania zagadnień związanych 
z oznakowaniem poziomym i jeden dzień został po-
święcony tej tematyce.  Zaproszono  przedstawicieli 
Stowarzyszenia Linia Życia do wygłoszenia prelekcji 
na następujące tematy:

•Oznakowanie poziome w świetle obowiązują-
cych przepisów prawnych - Adam Iwanow

• Materiały cienko i grubowarstwowe. Zastosowanie 
i charakterystyka  - Zbigniew Mirkowicz

• Błędy pojawiające się w specyfikacjach tech-
nicznych na utrzymanie i wykonanie oznakowa-
nia poziomego: właściwy dobór materiału, para-
metry oznakowania, okresy gwarancyjne - Marta 
Parusel

II KONWENT PRACOWNIKÓW 
ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH
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Andrzej Graniczny

Ostatni referat wzbogacony był praktyczną prezentacją.

• Widzialność oznakowania poziomego na mokro 
i podczas deszczu - Andrzej Graniczny. 

Wystąpienia te pozwoliły na zaprezentowa-
nie stanowiska Stowarzyszenia Linia Życia 
w kluczowych obszarach przed szerokim gronem 
osób odpowiadających za oznakowanie poziome 
na drogach wojewódzkich. Gośćmi konwentu byli 
nie tylko pracownicy Zarządów Dróg Wojewódz-
kich, ale także przedstawiciele terenowych oddzia-
łów GDDKiA z Krakowa i Katowic oraz policjanci 
z krakowskiego wydziału ruchu drogowego.
Ważne jest , że problematyka oznakowania poziome-
go została dostrzeżona przez Zarządców Dróg Woje-
wódzkich. Drogi te stanowią znaczną część wszyst-
kich dróg w kraju i bardzo często natężenie ruchu 
na nich jest nie mniejsze niż na drogach krajowych. 
W związku z tym zapewnienie należytego bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez zgodne 
z obowiązującymi przepisami oznakowanie poziome 
jest bardzo pilnym zadaniem.



 W Polsce jest 29 tysięcy kilometrów dróg woje-

wódzkich. Bez zbędnej przesady możemy powie-

dzieć, że na ani jeden z tych kilometrów nie jest 

przeznaczana wystarczająca kwota pieniężna, 

by utrzymać je zgodnie z wymogami prawa.

Coraz częściej dostrzegamy na drogach wojewódz-
kich w naszym kraju, że nie wszędzie spełniane są 
wymogi prawa w zakresie oznakowania poziomego. 
Politycy i samorządowcy zdają się nie dostrzegać, że 
prawodawca wymaga na tych ciągach identycznych 
standardów jak na drogach krajowych. Skutki tego za-
niechania - jak każdego łamania prawa - mogą być 
nieprzyjemne.

Prawo jest bezlitosne
Przepisy prawa są jasne i jednoznaczne. Załącznik 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 roku przedstawia: „Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warun-
ki ich umieszczania na drogach”. Dla zarządów dróg 
oczywistym jest informacja, że załącznik reguluje m.in. 
zakres stosowania oznakowania poziomego i traktuje 
w  tej materii równorzędnie drogi krajowe i woje-
wódzkie. W przypadku obu tych kategorii dróg 
rozporządzenie nakazuje oznakowanie poziome na 
całej długości dróg o szerokości jezdni równej i prze-
kraczającej 6 metrów. Dla dróg węższych rozporządze-
nie przewiduje znakowanie jedynie miejsc szczegól-
nie niebezpiecznych, czyli: skrzyżowań, przejazdów 
kolejowych i tramwajowych, przejść dla pieszych 
i przejazdów dla rowerzystów, łuków pionowych 
i poziomych o niedostatecznej widoczności, łuków 
oznaczonych znakami ostrzegawczymi ostrzegającymi 
o niebezpiecznych zakrętach, tunelów i dojazdów do 
tych tuneli, odcinki dróg o wzmożonym ruchu pie-

szym i rowerowym bez wydzielonych ciągów dla tego 
ruchu oraz odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości.

Cały ten obszerny fragment przytaczamy dla tych 
czytelników, którzy być może nie zdają sobie do 
końca sprawy z tego, że w zakresie oznakowa-
nia poziomego prawodawca traktuje oba ro-
dzaje dróg: krajowe i wojewódzkie w ten sam 
sposób. Z doświadczenia członków naszego sto-
warzyszenia, ale także zarządców dróg, musimy 
z przykrością skonstatować, że bardzo często oso-
by nie zdające sobie sprawy z takiego, a nie innego 
brzmienia przepisów, ani ich konsekwencji, są odpo-
wiedzialne za przyznawanie środków finansowych na 
ich wprowadzanie w życie.

Tu chodzi także o życie

Chodzi nam rzecz jasna o władze samorządowe. Oczy-
wiście wszelkie generalizowanie jest złe, jednak trzeba 
zauważyć że w Polsce nad zarządami dróg wojewódz-
kich są członkowie zarządu województw (zarządcy 
dróg) i radni sejmików nie zdający sobie do końca 
sprawy z obowiązku utrzymania odpowiedniego stan-

DROGI WOJEWÓDZKIE – OSZCZĘDNOŚCI 
WBREW PRZEPISOM
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dardu oznakowania. Chcielibyśmy tym tekstem trafić 
do nich - jeśli nawet nie bezpośrednio, to dostarczając 
argumentów zarządom dróg, działających na rzecz za-
rządców dróg, którym przychodzi się z nimi stykać.
Zaczniemy od stwierdzeń najbardziej oczywistych. Od 
bezpieczeństwa. Co oznacza brak oznakowania dla 
kierowcy przemierzającego nie zawsze znane sobie 
okolice po nieoznakowanych drogach wojewódzkich? 
Niebezpieczeństwo wypadku i niestety zagrożenie 
utraty zdrowia i życia. Przesadzamy? Przykład z życia. 
Droga w terenie pofalowanym. Co chwile wznosi się 
i opada. Kierowca, przyzwyczajony do oznakowania 
stosowanego na drogach krajowych, gdy nie widzi 
ciągłej linii segregacyjnej - jest skłonny podjąć więk-
sze ryzyko i wyprzedzać. Bo gdy nie ma takiej linii 
- można wyprzedzać, prawda? Co się stanie, gdy taki 
manewr rozpocznie tuż przed wzniesieniem? A z prze-
ciwnej strony pojawi się inny pojazd?

Zachodni ubezpieczyciele już tu są

Nie chcemy epatować ofiarami śmiertelnymi ani ilo-

ścią kolizji. Załóżmy przez chwilę, że w tym konkret-
nym przypadku doszło do zdarzenia drogowego - ale 
na szczęście nikomu nic się nie stało. Oba auta zostały 
tylko lekko uszkodzone. Kto ponosi winę za to zda-
rzenie? W świetle przepisów prawa - zarządca drogi. 
Wszak droga nie była oznakowana zgodnie z przepi-
sami.
Dziś tylko około jednego procenta zdarzeń drogo-
wych w naszym kraju jako przyczynę ma wpisane 
niewłaściwy stan jezdni. Na zachodzie jednak - jest to 
20 do 30 % zdarzeń. Dlaczego tak się dzieje? To efekt 
działających, zupełnie inaczej niż nasze, firm ubez-

pieczeniowych. Na zachodzie w przypadku przez 
nas opisanym firma wypłaca obu kierowcom od-
szkodowanie, a na miejsce zdarzenia wysyła swoich 
ekspertów z jednym zadaniem - znaleźć wystarcza-
jąco dużo dowodów na to, że przyczyną był niewła-
ściwy stan drogi. A że stać ich na wynajęcie najlep-
szych ekspertów i prawników są przy ich pomocy 
w stanie wykazać zaniedbania w oznakowaniu drogi.
Oczywiście samorządowcy najczęściej zbijają taki ar-
gument machnięciem ręki i stwierdzeniem - to na za-
chodzie. Tymczasem ci sami ubezpieczyciele są już 
w Polsce i już dziś ubezpieczają naszych kierowców. 
Nie twierdzimy, że sytuacja zmieni się z dnia na dzień 
i w ciągu najbliższych miesięcy zarządcy dróg zaczną 
być zalewani pozwami. To potrwa. Ale tendencja jest 
już dziś widoczna.

Kołdra zaiste krótka

Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znajdują się 
zarządy dróg. I szczerze mówiąc - nie chcielibyśmy 
się zamienić. Wiemy, że dostają oni od swoich samo-
rządów wystarczające środki żeby oznakować wszyst-
kie swoje drogi w standardzie znacznie przewyższa-
jącym wymagania załącznika nr 2 do Rozporządzenia 
MI. Wiemy też jednak, że gdyby chcieli oni to zrobić 
zabrakłoby na wiele innych zadań, które trzeba zre-
alizować z tej samej puli przeznaczonej na bieżące 
utrzymanie. Czyli np. na łatanie dziur czy utrzymanie 
w należytym porządku zieleni w pasie drogi. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że zarządca może zostać nazwa-
nym winnym zdarzenia drogowego nie tylko, gdy kie-
rowca nie będzie wiedział o niebezpieczeństwie - bo 
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nie starczyło funduszy na wymagane prawem ozna-
kowanie, ale także gdy jego auto wpadnie do rowu, 
bo w nawierzchni były dziury, albo gdyż musiał uni-
kać przewracającego się drzewa. Wiemy, że sytuacja 
w której znajdują się zarządy jest klasycznym przykła-
dem tzw. krótkiej kołdry. I trudno winić kogokolwiek 
za to, że dzieląc zbyt skąpe środki muszą świadomie 
rezygnować ze spełniania wymogów prawa.

Rosnące zaszłości
Przeznaczanie adekwatnych do potrzeb środków na 
bieżące utrzymanie nie jest wśród polityków popularne. 
Dla nich lepiej jest przeznaczać środki na inwestycje - bo 
dzięki temu jest się fotografowanym podczas przecina-
nia wstęgi. Trudniej chwalić się oznakowaniem dróg czy 
wycięciem drzewa. Nie zdają sobie jednak oni sprawy 
z konsekwencji swoich czynów. Jeśli zarządca zgła-
sza zapotrzebowanie na środki na bieżące utrzymanie 
dróg na poziomie np. 10 mln złotych, radni najczęściej 
przyznają połowę z tego. Rok później są skłonni po-
wiedzieć: poradziliście sobie za 5 teraz dostaniecie 6 - 
powinniście się cieszyć. Tymczasem po dwóch latach 
zaległości w przypadku bieżącego utrzymania drogi 
w tym konkretnym przypadku wynoszą już 9 mln zł!
Z takim myśleniem walczyć jest niezwykle trudno. 
Radni, a często także zarządy województwa nie zdają 
sobie sprawy z tego, że działając w ten sposób to oni 
są winni łamaniu prawa - i zmuszają do tego same-
go zarząd dróg uniemożliwiając im dostosowanie np. 
oznakowania poziomego do standardów przewidzia-

nych w załączniku nr 2. Im wydaje się logiczne, że 
skoro odcinek z miast A do B mają w WPI przewi-
dziany do modernizacji za dwa lata - to nie ma sensu 
wcześniej go znakować. Tymczasem stan nawierzchni 
nie ma żadnego znaczenia - rozporządzenie nie wpro-
wadza bowiem rozróżnienia między znakowaniem 
dróg nowych od połatanych ani od tych, które wyma-
gają całkowitej wymiany nawierzchni. Podobnie jak 
inne przepisy nie wskazują, że lipy grożące przewró-
ceniem się na jezdnię mogą być inaczej traktowane 
niż dęby czy buki.

Będziemy podpowiadać

Reasumując. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sy-
tuacji w jakiej znaleźli się zarządcy dróg oraz dzia-
łające na ich rzecz zarządy dróg. Przypadła nam 
w udziale niewdzięczna rola przypominającego, że 
naginanie lub lekceważenie przepisów zawartych 
w tzw. Czerwonej Książce, czyli rozporządzeniu 
MI jest naginaniem lub lekceważeniem prawa. W pań-
stwie prawa, w którym żyjemy, skutki takiego dzia-
łania są zawsze jasne i jednoznaczne. Jednak my nie 
ograniczamy się do przypominania - chcemy pomóc 
i wspierać pozostawionym samym sobie zarządy dróg 
w walce o przyznawanie im środków adekwatnych 
do wymogów prawa. W kolejnych numerach będzie-
my wracać do tematu pokazując nowe i rozwijając już 
przytaczane argumenty, w które trzeba się uzbroić 
rozmawiając z politykami.



PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE
- ISTOTNY ELEMENT OZNAKOWANIA DRÓG

11

 Obowiązki zarządców, w zakresie utrzymania dróg 

w odpowiednim stanie, a w tym właściwego standardu 

wyposażenia i stanu technicznego oznakowania pio-

nowego i poziomego, gwarantującego użytkownikom 

bezpieczną jazdę, nawet w najbardziej niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych, mają coraz większą 

wagę w sytuacji dynamicznego wzrostu natężeń ruchu 

i zwiększania się udziału pojazdów ciężarowych.

W wyniku zmiany struktury i parametrów (mocy) no-

wych aut poruszających się po naszych drogach, zna-

cząco wzrosła też średnia prędkość pojazdów.

W tej sytuacji, dla zapewnienia możliwie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa ruchu należy przyjąć zasa-

dę, że droga musi posiadać wszelkie dostępne, na 

obecnym poziomie wiedzy i technologii, elementy 

wyposażenia, w tym również elementy oznakowania. 

Elementy te pozwalają na kompensowanie w znacz-

nym stopniu takich zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, 

jak:

-zmęczenie kierowców, wynikające z długotrwałej jaz-

dy, w tym zwłaszcza po zmierzchu,

-niekorzystne warunki atmosferyczne (opady, mgły),

-duże natężenia ruchu i związany z tym niski poziom 

swobody ruchu, także na drogach wielopasowych.

Już w roku 1934 Mr. Persy Shaw opatentował pierw-

sze „kocie oczka”, pomagające kierowcom odczyty-

wać przebieg drogi w warunkach ograniczonej wi-

doczności. 

Potoczna nazwa tych urządzeń powstała w związku 

z tym, że pierwsze modele odblasków najez-

dniowych posiadały elementy odbijające świa-

tło reflektorów samochodowych w formie 

dwóch soczewek szklanych, umieszczonych 

w korpusie takiego urządzenia mocowanego na jezd-

ni.

W roku 1947 brytyjski Minister Transportu Mr Jim Cal-

laghan wprowadził „kocie oczka” na brytyjskie drogi.

Nie jest to przypadek, że takie urządzenia powstały 

w Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, tam właśnie rozpo-

czął się rozwój przemysłu i motoryzacji, a po drugie 

klimat brytyjski zmusił drogowców do szukania roz-

wiązań gwarantujących widoczność przebiegu drogi 

w warunkach występowania częstych opadów atmos-

ferycznych oraz mgieł.

Drugim z kolei krajem, w którym od wielu lat maso-

wo stosuje się odblaski najezdniowe w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu, są Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej.

Na polskich drogach pierwsze „kocie oczka”, oczywi-

ście zupełnie innej: nowoczesnej generacji, pojawiły 

się pół wieku później niż w Wielkiej Brytanii tj. w po-

łowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Według naszych szacunków, dzisiaj na polskich dro-

gach oznakowanie poziome jest wspomagane przez 



12

około 1,5 mln Punktowych Elementów Odblaskowych 

(PEO).

Większość polskich drogowców je zna, a znaczna ich 

część również docenia zalety i znaczenie tych waż-

nych dla bezpieczeństwa ruchu urządzeń.

Ceni je również zdecydowana większość kierowców, 

a zwłaszcza ci, którzy zmuszeni są do pokonywania 

znacznych odległości (kierowcy zawodowi), a więc 

często poruszający się po drogach w godzinach noc-

nych i to bez względu na panujące warunki atmosfe-

ryczne.

Kocie oczka stanowią, bowiem „oparcie” w czasie 

opadów i po zmierzchu. Ich zastosowanie sprawia, że 

mimo traconej z wiekiem zdolności dobrego widzenia 

przy słabym oświetleniu, możemy bezpiecznie podró-

żować, rozpoznając przebieg drogi wskazywany przez 

elementy odblaskowe wysyłające w naszym kierunku 

wyraźne strumienie światła.

Kilkunastoletnia już historia stosowania w Polsce na-

jezdniowych punktowych elementów odblaskowych, 

pozwala na dokonanie oceny efektów ich stosowania 

i na wyciągnięcie przez administratorów dróg wnio-

sków dotyczących trwałości i kosztów utrzymania 

tych urządzeń.

W kolejnych, przekazanych Państwu w roku 2007, 

„Biuletynach informacyjnych” (nr: 6/2007, 7/2007 

i 8/2007) poruszono aspekt odpowiedzialności praw-

nej zarządców dróg za niewłaściwe oznakowanie dróg 

i związane z tym potencjalne konsekwencje prawno-

finansowe, grożące zarządcom w przypadku udowod-

nienia przez poszkodowanych użytkowników dróg 

faktu niedopełnienia obowiązków nałożonych przez 

administrację drogową.

Autorzy artykułów: „Odpowiedzialność zarządcy za 

niewłaściwe oznakowanie drogi” (p. Jacek Srokosz 

w nr 6/2007), „Oznakowanie poziome dróg a bezpie-

czeństwo ruchu” (p. Marek Wierzchowski w nr 7/2007), 

a także autorzy artykułów „Tymczasowe oznakowanie 

poziome” (w nr 6/2007) oraz „Obowiązek oznakowa-

nia dróg” (w nr 8/2007), starali się wyjaśnić i przypo-

mnieć zarządcom wszystkich rodzajów dróg ciążące 

na nich obowiązki wynikające z:

1) Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 

1985 r.

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 

2003 r.

wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do w/w Rozpo-

rządzenia, mającymi charakter obowiązującej 

w Polsce normy krajowej - określającej „Szczegóło-

we Warunki Techniczne dla znaków i sygnałów dro-

gowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz.

U. RP, Załącznik nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 

2003r).

Z powyższych przepisów wynika również powin-

ność stosowania PEO, tymczasem w kontaktach 

z administratorami dróg, słyszymy często krytyczne 

uwagi dotyczące „kocich oczek”.
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Co trzeba zrobić, aby zwiększyć zaufanie do tej 

technologii oznakowania i uzyskiwać maksymal-

ne efekty poprawy bezpieczeństwa ruchu?

Po pierwsze – konieczne jest, aby osoby podejmu-

jące decyzje o oznakowaniu dróg znały technologię 

i zakres dostępnych na rynku rozwiązań, dobierając 

je tak, aby spełniały wymagania lokalne, związane 

z warunkami ruchowymi i klimatycznymi. 

Mamy  bowiem do dyspozycji następujące punktowe 

elementy odblaskowe:

-  klasyczne elementy nawierzchniowe, jedno 

i dwustronne,

- elementy osadzane w nawierzchni lub krawężni-

ku takie jak:

  • elementy odblaskowe najezdniowe   

     wielokierunkowe

  • krawężnikowe elementy odblaskowe  

            wielokierunkowe, oraz

- elementy typu ciężkiego, odporne w 100% na pra-

cę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, a także na 

wpływ ruchu ciężkich pojazdów.

A ponad to są jeszcze do dyspozycji:

- PEO aktywne, czyli dające możliwość sygnalizo-

wania przebiegu osi, krawędzi drogi czy lokalizacji 

przeszkód wysyłanym przez nie sygnałem świetlnym, 

oraz

- Tymczasowe Punktowe Elementy Odblaskowe 

(TPEO) przeznaczone do wykonywania oznakowań 

o krótkim okresie użytkowania, np. w ramach 

czasowych zmian organizacji ruchu w związku 

z remontami i przebudową dróg.

Po drugie - decyzje o zastosowaniu PEO winny być 

poprzedzane analizą i projektem, opartymi na „pol-

skiej normie” w zakresie oznakowania poziomego, 

jaką jest Załącznik Nr 2 do Rozp. MI z dn. 3 lipca 

2003 r. „Szczegółowe Warunki Techniczne ...” - doty-

czący oznakowania poziomego dróg.

Po trzecie - tak jak w przypadku technologii utrzy-

mania i remontów nawierzchni dróg, konieczne jest 

prowadzenie ewidencji, przeglądów i analizy lokalnej 

skuteczności, oraz analizy ekonomicznej oznakowa-

nia PEO, która pozwoli na ocenę i porównanie trwa-

łości i opłacalności stosowania poszczególnych typów 

(technologii) oznakowania PEO.

A jak wygląda w Polsce praktyka projektowania 

i wykonywania oznakowania poziomego przy użyciu 

PEO ?

Ze względów oszczędnościowych, chociaż dawno już 

wiadomo, że kupowanie rzeczy tanich często niewiele 

ma wspólnego z ekonomicznym myśleniem, stosuje 

się w naszym kraju głównie najtańsze typy PEO  na-

wierzchniowych czyli odblaski typu lekkiego, moco-

wane na nawierzchni poprzez przyklejenie.

Jest to właśnie jeden z podstawowych powodów 

zniechęcenia części drogowców do oznakowania 

z użyciem PEO, gdyż kocie oczka typu lekkiego nie 

spełniają w 100% wymogów trwałości w warunkach 

polskiej strefy klimatycznej.

Należy pamiętać, że stosowane w Polsce maso-

wo odblaski nawierzchniowe typu lekkiego zostały 

w większości zaprojektowane w USA, w celu stosowania 

w regionach gdzie nie występują opady śniegu. Cały 
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obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

(z wyjątkiem Alaski) znajduje się poniżej 49 stopnia 

szerokości geograficznej północnej! Natomiast Polska 

rozciąga się od 49 0 N do 54 0 N, jak zapewne się 

domyślasz drogi czytelniku nie wszystkie rozwiązania 

techniczne sprawdzające się w regionach o łagodnym 

klimacie (np. południowe stany USA), sprawdzą się 

w kraju rozciągającym się od Karpat po Bałtyk. 

Kolejną przyczyną zdarzających się nieporozumień 

w sprawie trwałości PEO, jest niedostosowanie wyma-

gań do wybranego przez zamawiającego typu PEO. 

Dzieje się tak już na etapie opracowywania projektu 

i specyfikacji technicznych, stanowiących podstawowy 

dokument każdego kontraktu. Lekkie typy odblasków 

najezdniowych nie są przystosowane do dynamicz-

nych obciążeń, jakie wywierają koła ciężkich pojaz-

dów poruszające się po głównych ciągach drogowych 

w naszym kraju, gdzie ruch odbywa się ze znacznymi 

prędkościami.

Lekkie typy odblasków najezdniowych sprawdzają 

się tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem lekkich 

pojazdów i ograniczoną prędkością ruchu (np. centra 

miast) i utrzymanie zimowe nawierzchni odbywa się 

bez użycia ciężkiego sprzętu i materiałów uszarstniają-

cych (wyłącznie sól „zwilżona” lub solanka).

Celowość stosowania lekkich typów PEO na 

w/w drogach może być jedynie uzasadniona złym 

stanem nawierzchni drogi, tj. gdy planowana jest jej 

przebudowa lub odnowa w okresie najbliższych 3 do 

5 lat. 

Na nawierzchniach nowych, których okres użytko-

wania planowany jest na 7 do 10 lat, należy stoso-

wać niezawodne i trwałe PEO o porównywalnym 

z nawierzchnią gwarantowanym okresie trwało-

ści. 

Szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych, 

należy ze względu na bezpieczeństwo ruchu wy-

magać by zastosowano taki typ trwałych PEO, któ-

ry nie będzie powodował konieczności uzupełniania 

powstałych ubytków odblasków po każdym okresie 

zimowego utrzymania. 

Jesteśmy przecież świadomi, że każde wkrocze-

nie z robotami na taką drogę stanowi, z uwagi na 

duże prędkości ruchu, istotne zakłócenie w ruchu 

i zagrożenie bezpieczeństwa tak dla użytkowników 

drogi, jak i dla wykonawców, a więc unikajmy roz-

wiązań, które zmuszają wykonawcę do instalacji PEO 

po raz kolejny w czasie trwania gwarancji.

W kolejnych „biuletynach informacyjnych” 

postaramy się omówić szczegółowo:

- zasady doboru punktowych elementów odblasko-

wych,

- ich konstrukcję i parametry,

- zalety i wady eksploatacyjne poszczególnych typów 

PEO.



Czy najważniejszym parametrem oznakowania 

po 12-tu miesiącach jest barwa oznakowania?

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że najważniejszym 
celem nas drogowców jest zapewnienie maksymalne-
go bezpieczeństwa użytkownikom naszych dróg.

 W Polsce pełno jest przepisów, o których wszyscy 
wiedzą, że są nieżyciowe lub nie do spełnienia. Jed-
nak za tą wiedzą rzadko idzie chęć dostosowania pra-
wa do rzeczywistości.
 Problem dotyczy warunków jakie ma spełniać ozna-
kowanie po 12 miesiącach.
W Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie okre-
ślającym kontrolę jakości robót 
podane są cztery podstawowe badania, które wyko-
nuje się na  oznakowaniu poziomym:

1.Widzialność w dzień określona współczynnikiem lu-
minacji  i barwą oznakowania w świetle rozproszo-
nym Qd lub pomiarem współczynnika beta.
2. Widzialność w nocy  mierzona współczynnikiem 
odblasku RL
3. Szorstkość oznakowania , której miarą jest wartość 
wskaźnika szorstkości SRT mierzona wahadłem an-
gielskim.
4. Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuży-
cia w 10-stopniowej skali LCPC .
      
 Wśród tych czterech parametrów istnieje naturalna 
sprzeczność, i tak; wysoka szorstkość wpływa na spa-
dek parametrów białości  oznakowania i odblasku. 
I odwrotnie jeśli odblask ma być większy to spada biel 
i szorstkość.
Należy sobie w tym miejscu zadać pytanie: co jest 
ważniejsze  dla zachowania bezpieczeństwa na dro-
dze: wysoka widzialność w trudnych warunkach 
w nocy, co uzyskujemy przez zwiększenie współczyn-
nika odblasku kosztem obniżenia białości oznakowa-
nia, czy też za wszelką cenę walczymy o wysoką bia-
łość?
 Nowoczesne materiały stosowane do poziomego 
oznakowania dróg  pozwalają zwiększyć  trwałość 
i widzialność  oznakowania w nocy nawet powyżej 

200 mcd. Wiąże się to z zastosowaniem dużej ilości 
mikrokul, a tym samym stwarza szerokie możliwości 
zalegania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pomię-
dzy nimi.
Ilustruje to zdjęcie nr 2 (wokół mikrokul widać wyraź-
ne wianuszki brudu, natomiast między nimi białą far-
bę).W takiej sytuacji wyniki pomiaru  współczynnika 
Qd lub beta mogą  być poniżej wymaganej normy.

 Konkludując prace badawcze idące w kierunku po-
lepszenia produktu  pod względem trwałości, odbla-
skowości i szorstkości nie są w stanie poradzić sobie 
z zachowaniem wysokiej bieli oznakowania.
Badanie białości po 12 miesiącach nie  pokazuje więc 
jak sprawdziła się farba, ale jak zdołała się zabrudzić. 

 W świetle przytoczonych faktów należy rozważyć 
celowość badania białości oznakowania pod koniec 
okresu gwarancyjnego, a zachować pomiar na świe-
żym oznakowaniu.
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 W lutym odbyło się ostatnie spotkanie mające na 
celu przygotowania do I Europejskiego Sympozjum 
Oznakowania Poziomego - Road Marking’2008, 
które odbędzie się 3 kwietnia 2008 w Amsterdamie, 
podczas targów Intertraffic.
 W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele 
ośmiu organizacji z różnych krajów europejskich (z 
Polski, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii 
oraz Wielkiej Brytanii). Stowarzyszenie „Linia Życia”, 
jest jednym z organizatorów tego międzynarodowego  
sympozjum.
Poczyniono ostateczne ustalenia dotyczące 
wygłaszanych referatów i ich kolejności. Organizatorzy 
z poszczególnych krajów opowiadali w jaki sposób 
zachęcają do udziału w tym, tak istotnym dla 
branży oznakowania poziomego przedsięwzięciu, 
przedstawicieli administracji drogowej i innych osób 
związanych z branżą.
Okazało się, że już na dwa miesiące przed imprezą, 
zainteresowanie nim wykroczyło znacznie poza 
Europę i wśród zarejestrowanych gości znajdują 
się przedstawiciele branży z Izraela, Korei, Japonii 
i Chin.
W zgodniej opinii wszystkich zaangażowanych 
w realizację tego przedsięwzięcia, sympozjum Road 
Marking’2008 będzie doskonałym miejscem do 
spotkania się najlepszych europejskich fachowców 
w dziedzinie oznakowania poziomego dróg. Ciekawe 
wykłady ukażą nowe koncepcje i innowacyjne 
podejście do problematyki, z którą przedstawiciele 
branży spotykają się w swojej codziennej pracy. 
Dyskusje panelowe i bezpośrednie spotkania pozwolą 
na wymianę doświadczeń oraz  przyczynią się do 
poszerzenia wiedzy na tym polu. Będzie to miało, 
z pewnością,  bezpośredni wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa na naszych drogach.
 
Udział w sympozjum jest bezpłatny, konieczna jest 
jedynie rejestracja na  stronie:
www.eu-roadmarking.eu

16

Mamy nadzieję, że polscy fachowcy z zakresu 
oznakowania poziomego oraz osoby, którym leży 
na sercu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wezmą licznie udział w tak prestiżowej europejskiej 
imprezie, do uczestnictwa w której serdecznie 
zachęcamy.

ROAD MARKING’2008
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