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OZNAKOWANIE DRÓG JAKO ELEMENT  

KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

 

W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące zasad oznakowania dróg. Przedstawiono podstawowe aspekty doty-

czące nadmiernego oznakowania dróg w Polsce. Rosnąca, przy okazji każdej modernizacji drogi, liczba znaków często zamiast 

porządkować sytuację na drogach staje się czynnikiem dezorientującym kierowców i w nadmiernym stopniu przenoszącym ich 

uwagę z sytuacji na drodze na informacje przekazywane przez oznakowanie drogowe. Ich duża liczba sprawia, że kierowca nie 

jest w stanie zapamiętać i przetworzyć wszystkich informacji, co bezpośrednio może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. W artykule zaprezentowano również wybrane skutki nadmiernego stosowania znaków, które można zaob-

serwować na polskich drogach oraz oczekiwane kierunki zmian w tym zakresie. 

 

WSTĘP 

Stan bezpieczeństwa poszczególnych uczestników ruchu dro-
gowego zależy od wielu czynników, do których zaliczyć możemy 
zarówno odpowiednie oznakowanie i ukształtowanie drogi, charak-
terystyki ilościowe i jakościowe ruchu, lokalizację generatorów ruchu 
jak i zachowania samych uczestników ruchu drogowego. Zadaniem 
projektanta drogi jest uwzględnienie tych wszystkich czynników przy 
planowaniu organizacji ruchu dla danego elementu infrastruktury 
transportowej oraz przedstawienie tej organizacji w przestrzeni przy 
wykorzystaniu odpowiedniego oznakowania drogowego tak, żeby 
jednocześnie: nie ograniczać ruchu pojazdów oraz zapewnić bez-
pieczeństwo innym uczestnikom ruchu drogowego (pieszym, rowe-
rzystom) [13,14]. Niestety znaki drogowe są często ustawiane 
w oparciu o błędną interpretację obowiązujących przepisów i wy-
tycznych, co przekłada się często na projektowanie „na zapas”. 
Taka sytuacja ma na celu tak naprawdę zabezpieczenie projektanta 
a nie odpowiednie zabezpieczenie użytkowników dróg.  

Problematyka oznakowania dróg to bardzo ważne, złożone i in-
terdyscyplinarne zagadnienie związane z porządkowaniem zasad 
funkcjonowania uczestników ruchu drogowego w określonej prze-
strzeni transportowej wymagające powiazania wiedzy z zakresu 
następujących dziedzin: 
– komunikacja wizualna, 
– inżynieria ruchu, 
– psychologia percepcji, 
– kształtowanie, architektura i ochrona krajobrazu. 

Zagadnienia dotyczące zasad lokalizacji oznakowania drogo-
wego w Polsce przyciągają uwagę zarówno specjalistów z zakresu 
inżynierii ruchu, projektantów, przedstawicieli podmiotów odpowie-
dzialnych za funkcjonowanie systemów transportowych jak i samych 
uczestników ruchu drogowego. Wielokrotnie zawracano uwagę 
zarówno na aspekty nieprawidłowego oznakowania dróg, jak rów-
nież zbyt dużej, nadmiarowej liczby znaków. Istotnym problemem 
do rozstrzygnięcia, którego rozwiązania podejmują się autorzy tego 
artykułu, jest określenie jak błędne decyzje związane z liczbą usta-
wianych przy drodze znaków drogowych oraz ewentualna ich nad-
miarowość mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

1. OZNAKOWANIE DROGOWE-  
ZNACZENIE, WYTYCZNE 

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów poruszających się po dro-
gach powstała potrzeba uporządkowania zasad funkcjonowania 
poszczególnych uczestników ruchu drogowego. Zadanie takie 
spełnia min. oznakowanie drogowe: poziome i pionowe będące 
istotnym elementem organizacji ruchu drogowego.  

Pierwsze znaki drogowe pojawiły się w 1790 roku w Szwajcarii 
[11]. Od tamtego czasu coraz częściej dostrzegano potrzebę po-
rządkowania funkcjonowania różnych uczestników ruchu drogowe-
go w udostępnianej im do dyspozycji przestrzeni transportowej. W 
większości krajów europejskich wykorzystuje się do tego celu jedno-
lity systemem powszechnie zrozumiałych znaków (symboli). Różni-
ce między poszczególnymi krajami są nieznaczne i wynikają naj-
częściej z lokalnej specyfiki (np. znak ostrzegający przed reniferami 
w krajach skandynawskich albo różnice wynikające z ruchu lewo-
stronnego w W. Brytanii i Irlandii). Odrębny system oznakowania 
stosowany jest np. w USA. Do przekazania uczestnikom ruchu 
drogowego istotnych informacji porządkujących ich poruszanie się w 
przestrzeni wykorzystuje się tam częściej niż w innych państwach 
zapisy w postaci informacji tekstowych.  

Oznakowanie drogowe jest podstawowym elementem organi-
zacji i sterowania ruchem w miastach oraz w obszarach niezabudo-
wanych, który bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego [12]. Znaki drogowe to tablice stawiane przy 
drogach zawierających informacje, ostrzeżenia, zakazy i nakazy dla 
użytkowników dróg. Znaki drogowe są postrzegane również jako 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do przeka-
zywania określonych informacji, zrozumiałych dla każdego uczest-
nika ruchu [1]. Pełnią one również funkcje organizacyjne.  

Oznakowanie drogowe nie może być umieszczane w dowolny 
sposób. Ich usytuowanie i konieczność zastosowania wynika ze 
stosownych przepisów i rozporządzeń obowiązujących w tym za-
kresie. Istnieją bardzo szczegółowe przepisy określające warunki 
techniczne dotyczące ich wykonania oraz umieszczania na drodze 
wynikające z zapisu następujących dokumentów: 
– Konwencja Wiedeńska o Ruchu Drogowym, 
– Prawo o ruchu drogowym, 
– Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
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– Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, 

– Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 
Szczegółowe zasady i wymagania techniczne dotyczące ozna-

kowania dróg w Polsce regulują następujące akty prawne:  
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),  
– rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrz-

nych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pón. zm.),  

– rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 
Decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu określonych roz-

wiązań technicznych (oznakowania drogi) podejmuje organ zarzą-
dzający ruchem właściwy dla danej drogi, ulicy (art. 10 wskazanej 
wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym), zgodnie z którym są:  
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 

zarządza ruchem na drogach krajowych,  
– marszałek województwa zarządza ruchem na drogach woje-

wódzkich,  
– starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 
– organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych poło-

żonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i 
dróg ekspresowych, na podstawie przywołanych wyżej przepi-
sów) jest prezydent miasta,  

– zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie 
ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzające-
go tymi drogami. 
Za propozycję organizacji ruchu i wykorzystywane do tego 

znaki drogowe odpowiadają podmioty zarządzające drogami. Usta-
lają one obowiązującą organizację ruchu na tych drogach, stosują 
znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające 
z ustawy i jej przepisów wykonawczych oraz ponoszą koszty zwią-
zane z oznakowaniem dróg. W myśl przepisów § 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729) podmioty te na podstawie projektu organizacji ruchu zatwier-
dzają i nadzorują również sposób umieszczenia znaków drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego mających wpływ 
na funkcjonowanie ruchu drogowego. Ocenę zgodności zastosowa-
nych w organizacji ruchu znaków drogowych z przepisami wymie-
nionych wyżej rozporządzeń przeprowadza właściwy organ sprawu-
jący nadzór nad zarządzaniem ruchem na danej drodze, ulicy. 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USTAWIANIE ZNAKÓW 
DROGOWYCH 

Decyzję o lokalizacji znaków podejmuje zarządca danej drogi. 
Zarządców dróg mamy w Polsce wielu. Za drogi danych kategorii 
odpowiedzialność ponoszą: 
– krajowe - Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,  
– wojewódzkie - zarząd województwa,  
– powiatowe - zarząd powiatu, 
–  gminne - zarząd gminy,  

– w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich 
dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, 
jest zarząd miasta.  
Do zadań i obowiązków zarządcy drogi należy przede wszyst-

kim utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą oraz organizacją ruchu w należytym stanie 
technicznym. Są wśród nich niestety podmioty bardziej i mniej 
profesjonalne.  

Ruch na drodze odbywa się na podstawie zatwierdzonego do-
kumentu – organizacja ruchu, który zatwierdza organ nim zarządza-
jący (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, marszałek 
województwa, starosta lub prezydent miasta). 

Projekt organizacji ruchu powinien być przedstawiony do za-
twierdzenia przez uprawniony do tego podmiot reprezentowany 
przez odpowiedniego urzędnika reprezentującego zarząd drogi, 
organ zarządzający ruchem oraz inwestora lub jednostkę realizują-
ca przedsięwzięcia związane np. z ruchem kolejowym, robotami 
drogowymi lub przebiegiem szklaków turystycznych. Analizie 
i zatwierdzeniu wszystkich zmian podlegają wszelkie zmiany doty-
czące organizacji i sterowania ruchem planowane lub wprowadzane 
w obrębie przestrzeni transportowej. 

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych 
sprawuje minister infrastruktury i rozwoju. Wojewoda sprawuje 
nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych, a także nad drogami publicznymi, które są 
położone w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym 
Warszawie oraz nad drogami wewnętrznymi położonymi w określo-
nych strefach ruchu lub strefach zamieszkania. 

Organizację ruchu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi za-
twierdza, na podstawie odpowiedniego projektu, organ zarządzający 
ruchem właściwy dla danej drogi. Organizację ruchu na skrzyżowa-
niu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyż-
szej kategorii. 

Projekt organizacji ruchu przed zatwierdzeniem powinien być 
skonsultowany i zaopiniowany przez: 
– komendanta wojewódzkiego policji – w przypadku projektu 

obejmującego drogę krajową lub wojewódzką; 
– komendanta powiatowego policji – w przypadku projektu obej-

mującego drogę powiatową; 
– komendanta miejskiego policji – w przypadku projektu obejmu-

jącego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub 
w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi 
ekspresowej; 

– zarządu drogi, jeżeli on sam nie jest jednostką, która składa 
projekt organizacji ruchu; 

– właściwego organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżu-
jącej się lub objętej objazdem. 
Rozporządzenie, o którym wspominano reguluje również spo-

sób i usytuowanie oraz specyfikę ustawienia oznakowania piono-
wego (np. pod jakim kątem względem osi jezdni oraz w jakiej odle-
głości od krawędzi jezdni i na jakiej wysokości powinna być usta-
wiona tarcza znaku). Przepisy określają również wymagania doty-
czące widoczności: 
– tarcza znaku powinna być ustawiona na prostym odcinku drogi, 

powinna być ona odchylona od kąta prostego o 5 stopni w kie-
runku środka drogi, 

– na łuku w prawo kąt ten powinien zawierać się w przedziale od 
0 do 5 stopni, a na łuku w lewo od 5 do 10 stopni.  
Precyzyjne określenie zasad lokalizacji znaków drogowych ma 

umożliwia zapewnienie odpowiedniej percepcji kierującym pojaz-
dami oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w każdych warun-
kach pogodowych niezależnie od ukształtowania terenu i innych 
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uwarunkowań środowiskowych i związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym. 

3. PRZYKŁADY NADMIAROWEGO OZNAKOWANIA 
DRÓG 

Zbyt duża liczba znaków drogowych na polskich drogach może 
wynikać z następujących problemów:  
– przepisy dotyczące „Szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych…”, które nakładają obowiązek 
odpowiedniego oznakowywania dróg zawierają się w bardzo 
obszernym dokumencie (rozporządzenie liczy 443 strony), co 
często utrudnia jednoznaczną interpretacje tych zapisów, 

– zarządcy dróg w wielu sytuacjach nadużywają „czerwonej księ-
gi” stawiając znaki w miejscach, w których tak naprawdę nie są 
potrzebne. 
Omawiając pierwszą przyczynę nadmiernego oznakowania 

warto zwrócić uwagę na fakt, jakie „możliwości” w podejmowaniu 
decyzji o lokalizacji daje wymienione rozporządzenie. Zgodnie 
z nim, minimalna odległość między kolejnymi znakami drogowymi 
nie może być mniejsza niż 10 m. Dopuszcza jednak ono montowa-
nie dwóch lub nawet trzech tarcz na jednym słupku, w różnych 
kombinacjach (rys. 1). 

Wykorzystywane w procedurach związanych z usytuowaniem 
oznakowania pionowego przepisy i wytyczne umożliwiają lub naka-
zują (w niektórych przypadkach) montowanie znaków drogowych 
np. na konstrukcjach bramowych. 

W efekcie tego, zarządcy dróg, chcąc dostosować się do wy-
mogów „czerwonej księgi” zmuszeni są stosować kolejne znaki 
drogowe przekazujące uczestnikom coraz większą liczbę informacji, 
często będących powtórzeniem lub informacjami wzajemnie wyklu-
czającymi się, tworząc tym samym istny „las znaków drogowych” na 
polskich drogach (rys. 2, 3). Skutki takiego rozwiązania mogą być 
jednak zupełnie odmienne od założonych przez projektanta oczeki-
wań.  

Należy przy tej okazji wspomnieć, iż postrzeganie przez 
uczestników ruch drogowego oznakowania pionowego jest skompli-
kowanym procesem percepcyjnym, które są złożonym zjawiskiem  
wymagającym od człowieka analizy obrazu, zapamiętania uzyska-
nych informacji oraz dokonania wyboru z pośród tych danych tych, 
które są najistotniejsze ze względu na realizowane przemieszczenie 
i innych uczestników ruchu drogowego. Analizie w procesie percep-
cji podlegają wszystkie informacje od momentu dostrzeżenia obrazu 
do momentu podjęcia odpowiedniej decyzji. Musimy pamiętać po-
nadto, że kierowca, oprócz znaków drogowych, prowadząc pojazd 
musi zwracać jeszcze uwagę na inne, istotne elementy i składniki 
sytuacji ruchowo-drogowej, które mogą mieć wpływ na bezpieczne 
zachowanie kierującego pojazdem oraz innych uczestników ruchu 

drogowego. 
 

 
Rys. 2. Nadmiar znaków drogowych na jednej z polskich dróg [9]. 

 
Najistotniejszymi cechami wpływającymi na te zachowania mo-

gą być: 
– prędkość, 
– sytuacja na drodze, 
– odstępy między pojazdami, 
– piesi i rowerzyści, szczególnie przy przejściach, 
– sygnały zmiennej treści (np. sygnalizacja świetlna). 

Czasem też narzuca mu się dostrzeganie pewnych elementów 
(np. reklamy przydrożne), które nie są istotne dla ruchu drogowego, 
lecz odwracają uwagę kierowcy od sytuacji na drodze i mogą być 
przyczyną zdarzeń. W tym przypadku istotne jest również prawo-
dawstwo w zakresie ochrony krajobrazu oraz instytucja miejskiego 
plastyka, który będzie dbał o to, aby reklamy przy drogach były 
estetyczne i nie rzucały się nadto w oczy. 

Innym przykładem oznakowania, bez którego poruszanie się po 
drogach nie byłoby bardziej ryzykowne, jest kombinacja znaków D-
2/A-7 (koniec drogi z pierwszeństwem/ustąp pierwszeństwa). Zgod-
nie z rozporządzeniem, odwołanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu 
wlotu drogi, nadanemu mu wcześniej znakiem D-1 (droga z pierw-
szeństwem), powinno być przeprowadzone poprzez ustawienie 
znaku D-2 w odległości do 50 m na drogach o dopuszczalnej pręd-
kości do 60 km/h. Ponadto, jeżeli na skrzyżowaniu, wlot podporząd-
kowany został oznakowany znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa), to 
pod znakiem D-2 należy również umieścić tarczę A-7. Taki sposób 
znakowania dróg podporządkowanych byłby zasadny jedynie 
w przypadkach, gdy skrzyżowanie nie może być odpowiednio wcze-
śniej dostrzeżone (np. gdy wlot do skrzyżowania znajduje się za 
łukiem). W przypadku typowego skrzyżowania dróg, dodatkowe 
znakowanie wlotów kombinacją znaków D-2/A-7 jest niepotrzebne, 
gdyż sam znak A-7 ustawiony na wlocie drogi podporządkowanej na 
skrzyżowanie jest już odpowiednio wcześniej widoczny. Mamy 
zatem do czynienia z powtarzaniem tej samej informacji, która 
niewiele wnosi do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc pod 

 
Rys. 1. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie mieszanym [12] 
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uwagę fakt, że wloty na skrzyżowaniach często są oznakowane 
również wieloma innymi tarczami, np. D-6 (przejście dla pieszych), 
A-29 (sygnały świetlne), znaki z grupy C (nakazy skrętów), bardzo 
łatwo jest sprawić, że taki odcinek drogi będzie posiadał nadmiar 
informacji, z których część jest nieistotna z punktu widzenia zadań 
realizowanych przez kierującego pojazdem i może powodować 
jedynie rozproszenie jego uwagi.  

 

 
Rys. 3. Reklamy przydrożne zakłócające przekaz informacji nada-
wany poprzez oznakowanie pionowe [7]. 

 
Kolejnym przykładem znaku wymaganym do zastosowania 

zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, który w wielu przypad-
kach jest niepotrzebny, jest oznakowanie A-29 (sygnały świetlne). 
Umieszczany jest on przed każdą sygnalizacją zastosowaną przed 
obszarem zabudowanym, przed pierwszą sygnalizacją zastosowaną 
w obszarze zabudowanym, a także przed każdą sygnalizacją zasto-
sowaną do wahadłowego kierowania ruchem w przypadku robót 
drogowych. Ponadto w kolejnej części rozporządzenia nakazuje się 
stosowanie wyżej wymienionego oznakowania w każdym przypad-
ku, gdy sygnalizator jest zawieszony tylko nad jezdnią. Analizując 
ten zapis można odnieść wrażenie, że kierowca nie jest w stanie 
dostrzec trójkolorowych sygnałów świetlnych o dość dużej inten-
sywności, ale za to jest w stanie dostrzec oznakowanie ostrzegają-
ce o jego istnieniu. Oznakowanie takie ze względu na specyfikę 
organizacyjną skrzyżowań i konieczność zapewnienia czytelności 
węzłów drogowych często „schowane” pomiędzy innymi znakami, 
drzewami lub reklamami znajdującymi się w ich otoczeniu. W bar-
dzo wielu sytuacjach sygnalizatory sygnalizacji świetlnej są widocz-
nie o wiele wcześniej niż znak o nich informujący. 

Jednym z przykładów potwierdzających takie niejednoznacz-
ności może być oznakowanie, jakie zostało zastosowane w Rado-
miu na Al. J. Grzecznarowskiego. Zastosowana na wysokości 
ul. Śląskiej sygnalizacja wzbudzana dla pieszych została oznako-
wana znakami A-29, lecz tylko od strony ronda Dmowskiego. Sy-
gnalizator informujący o aktualnej sytuacji ruchowej na skrzyżowa-
niu można dostrzec niedługo po zjechaniu z wyżej wymienionego 
ronda (ok. 320m od przejścia), natomiast samo oznakowanie jest 
usytuowane w odległości ok. 240 m od przejścia. Nie występują na 
tym kierunku żadne elementy zmieniające układ geometryczny 
drogi, które mogłyby utrudniać dostrzeżenie sygnalizacji. Ciekawym 
jest natomiast fakt, że jadąc z przeciwnego kierunku (od strony 
dworca PKP), pojazdy wyjeżdżają z tunelu jadą pod dość strome 
wzniesienie, na końcu którego jest łuk pionowy, a sygnalizację 
widać dopiero z odległości ok. 200m i tu takiego oznakowania nie 
ma. Można zatem zauważyć w tej sytuacji brak konsekwencji albo 
nadgorliwość ze strony zarządcy drogi. 

Powyższe przykłady pokazują zatem, że polskie przepisy doty-
czące oznakowania dróg są tak naprawdę niejednoznaczne 
i w istotnym stopniu przyczyniają się do nadmiaru znaków drogo-
wych. Interpretacja zbyt dużej ich liczby podczas jazdy może być 
niezwykle trudna. 

Oprócz rozporządzenia, czynnikiem determinującym liczbę 
tarcz i słupków są zarządcy dróg, którzy albo nadinterpretują prze-
pisy i zalecają stosowanie oznakowania „na zapas” lub po prostu 
zapominają o innych zasadach, które pośrednio również wpływają 
na liczbę stosowanych znaków drogowych. Przykładem może być 
oznakowanie B-36 (zakaz zatrzymywania się). Zgodnie z rozporzą-
dzeniem, znak ten „stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania 
się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unierucho-
mienie pojazdu może spowodować zmniejszenie płynności ruchu, 
zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu…”, oraz „znak B-36, jako bardzo uciążliwy dla kierujących 
powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych 
warunkami ruchu przypadkach”. Często można spotkać montowanie 
znaków B-36 w celu wyeliminowania parkowania pojazdów na 
chodnikach. W związku z powyższym można wymienić dwie sytua-
cje, w których stosowany jest znak B-36 pomimo, iż nie ma takiej 
konieczności [2]: 
– ustawianie znaku B-36 w miejscach, gdzie kierujący po prostu 

nie ma potrzeby, żeby się zatrzymywać, 
– dublowanie art. 46, 47 i 49 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 

ściśle regulującej zasady parkowania. 
Przedstawione powyżej przykłady to tylko niewielka część zna-

ków, których stosowanie nie musi być konieczne, a zbyt duża ich 
liczba wpływa na nadmiarowość przekazywanych informacji. Ponad-
to sprawia, że kierowca często zapomina o innych przepisach regu-
lujących zasady poruszania się po drogach, gdyż jest przyzwycza-
jony do „prowadzenia go” poprzez oznakowanie.  

Za zasadność ustawiania i czytelność znaków drogowych od-
powiadają służby drogowe, zarządcy danych odcinków dróg a także 
formacje mundurowe (policja, straż miejska), zgłaszające ewentual-
ne swoje zastrzeżenia w przypadku Radomia do Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Komunikacji. 

4. SKUTKI NADMIERNEGO OZNAKOWANIA  
PIONOWEGO DRÓG 

Istotą poprawnego oznakowania drogowego powinny być 
nie tylko formalne wymogi niezbyt przystającego do rzeczywistości 
prawa ale realna sprawność ruchu oraz zapewnienie odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwo, Niestety oznakowanie polskich dróg 
bardzo często nie odpowiada istniejącym potrzebom i w zbyt małym 
stopniu służy kierowcom, pieszym i bezpieczeństwu na drogach. 
W wielu przypadkach „zabezpiecza jedynie urzędników” oraz sprzy-
ja policjantom, by mogli w łatwy sposób karać kierowców mandata-
mi.  

Źle zlokalizowane znaki drogowe, które w założeniu ustawo-
dawcy mają w prosty sposób i jak najszybciej przekazać uczestni-
kom ruchu drogowego istotne informacje często stają się tak na-
prawdę źródłem dezinformacji. Szczególnie istotnym problemem 
w interpretacji przekazów zawartych w oznakowaniu drogowym jest 
stosowanie zbyt dużej liczby znaków drogowych. Nadmiar oznako-
wania może powodować zaburzenie procesu percepcji, który może 
mieć bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa ruchu: 
– zbyt wiele znaków drogowych na krótkim odcinku drogi powodu-

je przekroczenie zdolności percepcji u człowieka, w efekcie 
czego po prostu nie nadążamy przetwarzać niektórych informa-
cji przekazywanych przez znaki lub często ich po prostu nie do-
strzegamy, 
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– wzajemnie zasłanianie się znaków pionowych spowodowane ich 
zbyt dużą ilością i np. nie dostosowaniem do geometrii drogi, 

– kierowcy ignorują znaki z powodu zbyt dużej ilości lub ciągłego 
powtarzania się w wielu miejscach, 

– nadmiar oznakowania powoduje odwrócenie uwagi kierowcy od 
sytuacji na drodze, 

– „oducza się” kierowców stosowania podstawowych zasad poru-
szania się po drogach wymaganych przez ustawę Prawo o Ru-
chu Drogowym, przede wszystkim pierwszeństwo przejazdu na 
skrzyżowaniu dróg równorzędnych lub innych, 
W przypadku pierwszych trzech aspektów nadmiernego ozna-

kowania dróg, kierowcy, świadomie lub nie (z powodu niedostatecz-
nej zdolności percepcji), mogą nie dostrzec znaków, które mają 
istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu. Kierowca często w 
takiej sytuacji chcąc dostosować swoje zachowania i podejmowane 
decyzje do występującego oznakowania dróg może w efekcie prze-
oczyć najistotniejsze informacje przekazywane mu przez stosowane 
oznakowanie.  

Skutki takiego zakłócenia procesu percepcji są szczególnie wi-
docznie w przypadku poruszania się w strefach ograniczonej pręd-
kości, stosowanych coraz częściej w Polsce. Zgodnie z „czerwoną 
księgą”, oznakowując strefy ograniczonej prędkości znakami B-43 
(strefa ograniczonej prędkości), nie jest wymagane stosowanie 
oznakowania regulującego pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowa-
niu. Zatem poruszając się w tego typu strefach można łatwo do-
strzec, jak wielu kierowców nie potrafi postępować zgodnie z zasa-
dą „prawej ręki”. Brak oznakowania na skrzyżowaniu często powo-
duje u nich dezorientację, szczególnie przy pierwszych kontaktach 
z tego typu strefami. Skutkuje to wymuszaniem pierwszeństwa. 
Oczywiście w strefach ograniczonej prędkości szybko można zau-
ważyć, że kierowcy „dostosowują się” do nowej organizacji ruchu 
i zachowują szczególną ostrożność przy poruszaniu się po skrzy-
żowaniach. Jednak wskazuje to niezwykle istotny problem. Kierują-
cy pojazdami, przyzwyczajeni do „prowadzenia ich” przez znaki 
drogowe, zapominają podstawowe zasady ruchu drogowego nie 
regulowane w żaden sposób znakami. W efekcie, w przypadku ich 
braku, często tracą orientację i nie potrafią w prawidłowy sposób 
poruszać się po drogach, naruszając niejednokrotnie wiele przepi-
sów ruchu drogowego. 

5. PROPONOWANE ZMIANY LEGISLACYJNE  
ORAZ MENTALNOŚCIOWE 

Pierwszą propozycję ograniczenia liczby oznakowania w mia-
stach zaproponowano w Holandii. Autorem stosowania takich roz-
wiązań był inżynier ruchu Hans Monderman. Zaproponowana przez 
Niego zasada jest niezwykle prosta i polega na sukcesywnym usu-
waniu oznakowania z miast. Podjęcie stosownych decyzji powinno 
być poprzedzone wykonaniem szczegółowej analizy (audytu i prze-
glądu oznakowania) organizacji ruchu, warunków lokalnych i specy-
fiki funkcjonowania takiego obszaru. Na podstawie takiej analizy 
podejmowane są decyzje o tym, które oznakowanie jest niezbędne 
a które powinno być usunięte. Szczególną uwagę w tych analizach 
zwraca się na elementy organizacji ruchu związane z porządkowa-
niem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.  

W wielu miastach Europy i Polski w ostatnich latach podjęto 
próbę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniach z układu ulic 
nadrzędnych i podporządkowany na ulice w układzie sulic równo-
rzędnych. Taka zmiana miała na celu zmuszenie kierujących do 
zachowania szczególnej ostrożności. Po wprowadzeniu tej koncep-
cji o nazwie „Share space” w mieście Bohmte w Niemczech, liczba 
wypadków drogowych spadła z 50 rocznie do zera (!) [10]. 

Pierwszą próbę zmian mentalnościowych w podejściu do 
„czerwonej księgi” i liczby znaków na drogach w Polsce podjęto 
w Gdańsku, gdzie od 2009 roku realizowany jest program „Mniej, 
nie znaczy gorzej”. Celem  tego programu jest oczyszczenie miasta 
z nadmiernej liczby pionowego oznakowania dróg. W chwili rozpo-
częcia tego programu w Gdańsku znajdowało się ok. 23 000 zna-
ków pionowych. Do końca 2014 roku usunięto aż 9000 sztuk niepo-
trzebnego oznakowania [5]. Głównym efektem tego programu ma 
być uczynienie gdańskich ulic bardziej czytelnymi i dostępnymi dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowca nie będzie 
otrzymywał co ułamek sekundy kolejnej porcji informacji o tym, 
w jaki sposób ma się poruszać lub na co powinien uważać. Pojawia-
jący się „raz na jakiś czas” znak drogowy ma zapewnić jasny prze-
kaz, który nie będzie zakłócony zbędnymi informacjami dzięki cze-
mu dostosowanie się do aktualnej sytuacji na drodze będzie prost-
sze. Ponadto uwaga kierowców będzie przez większość czasu 
skupiona na sytuacji na drodze a nie na rozpoznawaniu i zapamię-
tywaniu informacji przekazywanych za pośrednictwem tarcz ozna-
kowania pionowego. Główna zasada wprowadzanych zmian wyni-
kała z zapisów „czerwonej księgi”. Zgodnie z nią oznakowanie 
montowane powinno być tylko tam, gdzie jest naprawdę konieczne 
do zapewnienia jednoznacznej interpretacji obowiązującego syste-
mu organizacji ruchu na drodze. 

Propozycje zmian w zakresie oznakowania dróg w celu ograni-
czenia liczby znaków drogowych oraz ujednolicenia oznakowania 
stosowanego w Polsce i w Unii Europejskiej zaprezentowana zosta-
ła również na jednym z posiedzeń w Senacie RP przez przedstawi-
cieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najistotniej-
szymi, z punktu widzenia przedmiotowego artykułu, zmianami, są 
propozycje likwidacji niepotrzebnego oznakowania (np. D-2, D-25 
i inne) oraz doprecyzowanie przepisów (np. w zakresie oznakowa-
nia B-25 – zakaz wyprzedzania), mające na celu ograniczenie 
zakresy elementów organizacji ruchu, w których wymagane będzie 
stosowanie niektórych znaków, a tym samym samej liczebności 
tego oznakowania [6]. 

Analizując przedstawione przykłady można stwierdzić, iż ozna-
kowanie dróg może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
związane z funkcjonowaniem w przestrzeni transportowej dedyko-
wanej uczestnikom ruchu drogowego. Znaki, które z założenia mają 
ten ruch porządkować i regulować oraz zapewnić odpowiedni po-
ziom bezpieczeństwa na drogach, często same mogą być przyczy-
ną występowania niebezpiecznych zdarzeń. Zatem stosowanie 
oznakowania drogowego powinno być przemyślane i uzasadnione.  

WNIOSKI  

Wzrost liczby znaków drogowych często przyczynia się do bra-
ku odpowiedniej czytelności dróg, a informacje przekazywane przez 
te znaki są często niejasne, wzajemnie się wykluczają lub dublują. 
Z regulatorów ruchu drogowego stały się jego deregulatorem. 
Wprowadzając kierowców w błąd lub zalewając nadmiarem infor-
macji wpływają na dezorientację poszczególnych uczestników ruchu 
drogowego.  

Zmiany zaproponowane w Gdańsku oraz przykłady z innych 
miast europejskich pokazują, że mniejsza liczba znaków na drogach 
nie tylko pozytywnie wpływa na czytelność i jednoznaczność sytua-
cji wynikającej z organizacji ruchu drogowego, ale również może 
mieć wpływ na zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń ob-
serwowanych w ruchu drogowym. Do takich zmian należy podejść 
jednak racjonalnie, ale również nie zbyt zachowawczo. Bezpieczeń-
stwo na drogach jest czynnikiem nadrzędnym, który powinien de-
terminować działania podejmowane przez zarządców dróg, a także 
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mobilizować podmioty, które mogą podejmować procedury legisla-
cyjne dotyczące obowiązującego prawa.  
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Labeling of roads as an element forming road safety 

The article discusses some problems concerning the rules 

for road markings. The basic aspects relating to excessive 

road markings in Poland. Increasingly, on the occasion of 

each road modernization, the number of signs often instead 

of sorting the road situation becomes a disorienting factor 

for motorists, and to the extent that they divert attention from 

the road to information provided by the road markings. Their 

large number makes the driver unable to memorize and pro-

cess all information, which can directly pose a threat to road 

safety. The article also presents selected effects of excessive 

use of signs that can be observed on Polish roads and the 

expected directions of changes in this area. 
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