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droga projektu od utworzenia do zatwierdzenia i zabudowy
(przyjęto pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/rejestr-wyborcow ok 36,3 mln osób 
na dzień 30.9.2021)
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Miejsce gdzie uprawnienia pozwoliłyby zachować kontrolę nad prawidłowością 
zgodnością z przepisami / jakością projektów 

projekt
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Procent osób, które decydują o bezpieczeństwie na polskich drogach
2,749465311480876e-5



metody tworzenia projektów na podstawie własnych doświadczeń:

- zgadywanie

- widziałem na drodze i zrobiłem podobnie

- projektowałem taką metodą w mieście ... 
więc powtarzam metodykę, 
bo mówili, że jest dobra

- "to jak ma być" - przerzucenie kreowania projektu na jednostkę zatwierdzającą

- zgodność z przepisami

PROCES TWORZENIA



metody zatwierdzania projektów (na podstawie własnych doświadczeń):

- "bo projektant zaproponował to chyba jest dobrze”

- zgadywanie

- automatyczne zatwierdzenie na podstawie pozytywnych 
opinii jednostek opiniujących

- i będzie po "naszemu", tj. „bo u nas tak się zatwierdza”

- dużo znaków (zakazu, ostrzegawczych,
tabliczek) to dobry projekt

- brak zatwierdzenia z powodu negatywnych opinii jednostek opiniujących

PROCES ZATWIERDZANIA



- projekt budowlany / wniosek o dofinansowanie wymaga i nie da się zmienić znaków
- ogólne pojęcie „poprawy BRD”, tzw. D-42 w lesie i B-33 "30/40" na prostym odcinku drogi
- nie da się zatwierdzić projektu, bo zagraża BRD, ale nie wiadomo dlaczego

Rezultat: 
w całym kraju oznakowanie się 

różni mimo tych samych 
przepisów

PROCES ZATWIERDZANIA



W celu oceny zasadności pomysłu uprawnień dla jednostek zajmujących się 
kwestią zarządzania ruchem nad rogach zadałem pytania 26 powiatom.

Pytanie dotyczyło działań w roku 2019 w zakresie:

 Czy był wykonane dwie kontrole oznakowania /co 6 miesięcy/
 Czy kontrolą objęto wszystkie podległe drogi
 Czy było pytanie o wypadkowość do policji
 Czy drogi posiadają stałą organizację ruchu
 Czy zarządzający ruchem posiada informacje o ilości i lokalizacji dróg publicznych
 Czy wybrane znaki D-6, A-7 i B-20 posiadają folię II generacji

Nie wszystkie jednostki odpowiedziały kompletnie, niektóre odpowiedzi dotyczyły 
wybranych pytań. 
Jeden powiat (nr 27) nie został ujęty w wynikach, ponieważ odpowiedział, 
że się tym nie zajmuje.



Metody poprawy oznakowania w Polsce

2

6

16

ilość kontroli na drogach

0 1 2

16 jednostek wykonało 
kontrolę, ale wiedzę o drogach 
publicznych na których 
wykonały kontrolę miało 11 
jednostek



Metody poprawy oznakowania w Polsce
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Podstawa poprawy BRD w Polsce:
obniżanie/przeciwdziałanie wypadkowości na drogach
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Podstawa poprawy BRD w Polsce:
Wiedza o ilości i lokalizacji dróg publicznych na terenie powiatu
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Komenda Miejska/Powiatowa 
często ma problem z informacją, 
która droga jest wewnętrzna

Art. 85a kodeksu wykroczeń.
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze 
grzywny – czy brak oznakowania drogi wewnętrznej nie podlega tym przepisom ?



Podstawa poprawy BRD w Polsce:
Kontrola oznakowania na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
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Podstawa poprawy BRD w Polsce:
Czy w rezultacie kontroli poprawiono oznakowanie A-7, B-20, D-6
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Podstawy deprecjacji znaków drogowych



Podstawy deprecjacji znaków drogowych



Podstawy deprecjacji znaków drogowych



Podstawy deprecjacji znaków drogowych

brak skrajni, brak odległości między znakami, przystanek przy P-10 – czy to oznakowanie 

sugerujące przejście dla pieszych jest miejscem gdzie pieszy ma pierwszeństwo ?



Stosowanie oznakowania niedostosowanego do otoczenia doprowadzi do:



Na czas robót oczekiwane zasady:



Przygotowanie / kursy do egzaminów, aby uzyskać uprawnienia

Kursy mogłyby prowadzić stowarzyszenia / firmy prywatne / WORDy na koszt 
pracodawcy/urzędu.

Egzaminy byłyby realizowane w ośrodkach WORD przez sekretarzy wojewódzkich 
rad BRD (1111 osób / 16 województw ~ 70 osób w województwie)

Zakres egzaminu:
- Część teoretyczna
- Część graficzna
- Analityka problemów

Całość materiału z kursu i po egzaminie byłaby dostępna dla uczestników / online



Metody poprawy sytuacji na drogach w przyszłości:

Zalecam działania zmierzające do opracowania i wdrożenia zasad uzyskiwania 
uprawnień przez osoby realizujące pracę zarządzającego ruchem w jednostkach. 

Dla obecnych pracowników czas do 4 lat na ich uzyskanie od momentu 
wdrożenia przepisów. Dla nowych pracowników wymóg pracy z osobą 
z uprawnieniami do czasu uzyskania własnych.

Brak zgody na automatyczne nadanie uprawnień osobom, które obecnie pracują 
w tym zakresie – jak widać te doświadczenie w pracy nie przekłada się na jakość.

Osoby „doświadczone” mogłyby podchodzić do pierwszego egzaminu bez kursu 
przygotowawczego. Później tylko z ukończonym kursem.



Brak działań w zakresie oznakowania polskich dróg 
nie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo

Zmiany „czerwonej książki” na lepsze poprzez działania FORUM spowoduje, 
że użytkownik/urzędnik dostanie 

„wypasiony samochód z podrasowanym silnikiem 
i skurzanymi obiciami oraz klimą” 

którym nie będzie potrafił kierować



Zakres materiału z szkoleń oraz testów mógłby być ogólnie dostępny

Baza materiałów byłaby przygotowana na początku, 
a później by się tylko rozrastała

Opracowane materiały mogłyby posłużyć jako podręczniki wyjaśniające, 
pomagające pozostałym grupom: projektantom, opiniującym w ich pracy

Cel: 
„tak patrzeć aby widzieć”, 
„czytać ze zrozumieniem”



problem przy kawie

DG 601007K



Dziękuję za uwagę


