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Prace nad przygotowaniem zmiany w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

warunków ich umieszczania na drogach, 
tzw. „Czerwonej Książce”

Jarosław Schabowski – Przewodniczący Zespołu BRD przy OIGD
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FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 10.08.2021 
zainicjował powstanie Forum 

• cel forum to weryfikacja istniejących regulacji prawnych i 
wypracowanie spójnych nowoczesnych, ekonomicznych oraz 
czytelnych dla kierowców rozwiązań 

• zaproszenie uczestnicy: zarządcy dróg, jednostki naukowe i 
badawcze, stowarzyszenia i organizacje związane z organizacją 
ruchu i brd 

• Wymiana doświadczeń i przedstawienie propozycji nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach ( CK 2003 z późn.zm.)  w powiązaniu 
obowiązującymi przepisami prawa 



FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pierwsze spotkanie uczestników Forum odbyło się w dniu 21.10.2021

• Przedstawienie celów Forum przez Dyrektora GDDKIA ( zdefiniowanie problemów)
- bariery drogowe stałe i tymczasowe odniesienie do wymagań normy EN 1317
- urządzenia brd ( w tym do separowania ruchu)
- stosowanie konstrukcji wsporczych z cechami biernego bezpieczeństwa 
- sygnalizacja świetlna, stosowanie wyświetlaczy czasu
- znaki i tablice drogowe w kontekście grup wielkości i oznakowania eksperymentalnego
- uporządkowanie oznakowania turystycznego
- znaki świetlne i ze zmienną treścią 
- nadmierna ilość znaków drogowych w kontekście percepcji przekazywanych komunikatów
- oznakowanie i regulacje prawne do stosowania pasów wielofunkcyjnych
- mobilne poduszki zderzeniowe jako zabezpieczenie osób pracujących na drodze

• Oczekiwane efekty wypracowanych propozycji zmian (poprawa brd, wzrost efektywności 
funkcjonowania systemu transportowego, wdrożenie rozwiązań stosowanych w innych krajach).



FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Grupy tematyczne 

I.   Oznakowanie pionowe 
II.  Oznakowanie poziome 
III. Sygnały drogowe 
IV. Urządzenia brd 
V.  Systemy zarządzania ruchem 
VI. Oznakowanie czasowe 



ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Członkowie zespołów to eksperci z:
• wiodących firm produkujących i montujących pionowe znaki 

drogowe i konstrukcje
• światowych firm produkujących folie i  materiałów odblaskowe
• wiodących firm produkujących materiały do oznakowania 

poziomego i wykonujących aplikację oznakowania na drogach
• wiodących producentów i operatorów barier ochronnych 
• firm produkujących i montujących urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego
• firm produkujących i integrujących systemy sterowania 

sygnalizacją drogową i znakami o zmiennej treści 
• firm produkujących bezpieczne słupy oświetleniowe i 

konstrukcje wsporcze 
• firm budujących drogi i świadczących usługi utrzymaniowe
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Zakres prac zespołu



ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Silne strony zespołu:

✓ kilkudziesięcioletnie doświadczenia w produkcji oznakowania 
pionowego, poziomego, sygnalizacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, konstrukcji wsporczych i oświetlenia dróg

✓wiedza ekspercka z zakresu norm, technologii, materiałów, aplikacji, 
przepisów i aktów prawnych w drogownictwie

✓prowadzenie badań we własnych i akredytowanych laboratoriach
✓udział w pracach zespołów, komitetów i komisji odpowiedzianych za 

tworzenie norm, wytycznych i standardów 
✓podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów oznakowania dróg oraz

wprowadzanie nowych technologii i innowacyjnych produktów 
✓dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach seminariów, targów, 

wystaw w celu edukacji i popularyzacji obszaru BRD



ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Oznakowanie pionowe 

(konstrukcje, system 

zarządzania ruchem i 

sygnalizacja świetlna, 

urządzenia brd).

Oznakowanie poziome

- stałe 

- tymczasowe

Bariery drogowe ochronne

- stałe,
- tymczasowe,
- absorbery ( poduszki  zderzeniowe)  
- terminale



ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Uwagi zespołu w sprawie wytycznych stosowania 
tymczasowych barier drogowych



• Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego  tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach  

• Wprowadzonych zmianach rozporządzenia 

Dz. U. 2020.poz. 862
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000862

Dz. U. 2021 poz. 438 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000438

Dz. U. 2021 poz. 2066
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002066

FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000862
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000438
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002066


W pracach nad zmianami wykorzystywane jest także:

• Opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury – konsorcjum 2015r

FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji 
ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Kluczowe zagadnienia w oznakowaniu pionowym dróg 

1. Doprowadzenie zgodności rozporządzenia do normy PN EN 12899 i do przepisów prawa budowlanego z 
uwzględnieniem minimalnych wymagalnych parametrów technicznych dla znaków drogowych i konstrukcji 
wsporczych w tym konstrukcji bezpiecznych opisanych w normie PN EN 12767 (określenie minimalnych 
wymagań w zakresie właściwości użytkowych: działanie wiatru, czasowe odkształcenie zginające, itd.)

2. Uwzględnienie parametrów jakościowych, które są efektem rozwoju technologicznego specyficznego dla 
naszego rodzimego rynku i są obecnie standardem dla większości jego uczestników. ( przykład: tarcze znaków 
zaginane, tarcze znaków warstwowe, tarcze kompozytowe)

3. Standaryzacja znaków ( tablic) eksperymentalnych (jednolite wytyczne projektowania )

4. Weryfikacja i aktualizacja podziału folii odblaskowych i usystematyzowanie ich nazewnictwa ( zdefiniowanie 
folii odblaskowych typu III których obecnie brak w rozporządzeniu)

5. Uporządkowania sprawy folii antyroszeniowych - zdefiniowanie wymogów wobec folii antyroszeniowych, tak 
żeby odpowiadały dostępnym na rynku rozwiązaniom.
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Kluczowe zagadnienia w oznakowaniu pionowym dróg 

6. Wprowadzenie do rozporządzenia wymagań normy PN EN 12352 – opisującej świetlne urządzenia 
ostrzegawcze 

- brak klasyfikacji lamp ze względu na parametry
- Brak podziału na lampy na rodzaj zastosowania:

Lampy zmierzchowe
Lampy wczesnego ostrzegania
Fale świetlne
Lampy na pachołki
Strzały świetlne 
Pojazdy utrzymaniowe/patrolowe
Tablice zamykające U-26

- Sposób wykorzystania świetlnych urządzeń drogowych w kontekście możliwych schematów   
organizacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa i płynności ruchu – przykład „strzały świetlnej  
spychającej z pasa awaryjnego”.
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Kluczowe zagadnienia w oznakowaniu pionowym dróg 

7. Mobilne znaki zmiennej treści w kontekście normy PN-EN 12966

8. Czasowa sygnalizacja świetlna – powszechnie zwana wahadłową – brak wytycznych. 

9. Wymóg stosowania aktywnych urządzeń brd w COR

10. Bezpieczeństwo czasowego oznakowania
Stosowanie urządzeń metalowych i z tworzywa (metalowych U-21 ?) 
Uregulowanie kwestii zapór drogowych U-20 i sposobu ich wykorzystania w celu oznakowania robót 
drogowych

11. Brak wymogów jakościowych dla oznakowania tymczasowego ( obecnie to oznakowanie jest wyłączone  
spod prawa budowalnego i w związku z tym nie podlegające certyfikacji). Konieczność wymogu certyfikacji 
tych wyrobów

12. Uporządkowanie wymagań dot. konstrukcji wsporczych tzn. słupki, słupy, kratownice (konstrukcje spełniające 
wymagania norm PN-EN 12899-1 i PN-EN 12767), oraz konstrukcji wsporczych typu bramy i wysięgniki 
(konstrukcje spełniające wymagania norm serii PN-EN 1090).
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Kluczowe zagadnienia w oznakowaniu poziomym dróg 

1. Aktualizacja wymagań technicznych dla oznakowań poziomych, w tym:

- wprowadzenie powszechnie używanego współczynnika luminacji w świetle rozproszonym - Qd (tabela 1.1)
- określenie okresów trwałości oznakowania poziomego w korelacji z parametrami zewnętrznymi, takimi jak:  

rodzaj i stan nawierzchni, intensywność ruchu, częstość przejeżdżania przez pojazdy, itp. (tabela 1.3) 

2. Eliminacja błędów z grafik przedstawiających szczegółowe zasady oznakowania elementów dróg. 

Przykład: Rys. 7.6.2.8 „Oznakowanie skrzyżowania umożliwiające zwiększenie promienia skrętu w lewo”.    
Rysunek błędnie sugeruje, że jako kontynuacja linii P-4 na skrzyżowaniu może być zastosowana linia P-1d    
(oddzielająca pasy ruchu jazdy w tym samym kierunku). W rzeczywistości musi to być linia P-1e (oddzielająca    
przeciwne kierunki ruchu).
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Kluczowe zagadnienia dotyczące drogowych barier ochronnych  

1. regulacja stosowania barier mobilnych/tymczasowych zgodnych z EN 1317-2 (wdrożenie 
pojęcia tymczasowych barier drogowych) oraz prace nad wytycznymi ich stosowaniem

2. wprowadzenie do stosowania bezpiecznych zakończeń barier (terminali zderzeniowych)

3. osłony U15a – dostosowanie przepisów do obowiązujących standardów i technologii

4. powrót do pracy nad wytycznymi stosowania barier (parametr VI – intruzja itd.)
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Zagadnienia wymagające ustaleń metodologii prac w poszczególnych 
grupach tematycznych na jakie Zespół BRD pragnie zwrócić uwagę 

• Systemy zarządzania ruchem
- zagadnienia dotyczące systemów zarządzania ruchem w dotychczasowym rozporządzeniu nie są praktycznie      

uregulowane
- rozdział dotyczący znaków o zmiennej treści jest odległy od obecnie stosowanej technologii oraz praktyki  

związanej ze znakami o zmiennej treści
- konieczność wypracowania modelu funkcjonowania rozporządzenia w tym obszarze z uwzględnieniem    

interdyscyplinarnego charakteru SZR (branże: telekomunikacja, konstrukcje wsporcze, urządzenia VMS, 
oprogramowanie, zmiana organizacji ruchu itp.)

- zakres opracowania wymaga współpracy wielu specjalistów obejmujących szerokie spektrum zagadnienia co  
wiąże się z czasem na jego przygotowanie

- alternatywa- wybór kilku obszarów wymagających uregulowania i odwołania do szczegółowych wytycznych, 
które mogłyby być uzupełnianie i modyfikowane w miarę postępu prac i rozwoju technologii w różnych 
dziedzinach 
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PRZY OGÓLNOPOLSKIEJ IZBIE DROGOWNICTWA

Zagadnienia wymagające ustaleń metodologii prac w poszczególnych 
grupach tematycznych na jakie Zespół BRD pragnie zwrócić uwagę 

• dostosowanie zapisów rozporządzenia do standardów norm europejskich w zakresie oznakowania i urządzeń brd
• uregulowanie kwestii barier tymczasowych
• umocowanie prawne urządzeń brd obecnie stosowanych (m.in.: terminale dla barier stałych, poduszki TMA) 
• dostosowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu do obecnie stosowanych urządzeń BRD (m.in.: poduszki zderzeniowe U15a, 

separatory ruchu, słupki przeszkodowe U5c, progi zwalniające)
• nowe podejście do organizacji ruchu pieszego i rowerowego ( znaki aktywne i aktywne przejścia dla pieszych)
• uregulowanie oznakowania w kontekście jego ujednolicenia (przykład oznakowania wysp i azyli aktywnymi C9/C10, w jednym 

województwie białe LED, w innym żółte, raz migające szybko, raz wolno).
• wprowadzenie podstawowych, typowych czasowych organizacji ruchu mających na celu: 

- przyspieszenie procesu zatwierdzania projektów czasowej organizacji ruchu
- skrócenie czasu przygotowania inwestycji oraz ograniczenie kosztów z tym związanych
- ujednolicenie oznakowania – poprawa bezpieczeństwa przez łatwiejsze rozpoznanie oznakowania przez użytkowników drogi
- zminimalizowanie błędów projektowych 

• wylistowanie zagadnień, które należy wprowadzić lub usunąć zdezaktualizowane z Rozporządzenia
• współpraca między zespołami w zagadnieniach które się przenikają – metodologia pracy, spójność tekstu itp..  



Podstawą zbierania informacji i propozycji zmian dla poszczególnych 
grup tematycznych jest formularz zmian 



Podstawą zbierania informacji i propozycji zmian dla poszczególnych 
grup tematycznych jest formularz zmian 

Łącznie w poszczególnych grupach zebrano ponad 1000 
uwag i propozycji koniecznych zmian w treści CK, które 
dotyczą m.in..
• usunięcia oczywistych błędnych tekstów i rysunków
• wprowadzenia zasad stosowania urządzeń uspokojenia 

ruchu
• Precyzyjnego określenia zasad stosowania osłon 

energochłonnych 



HARMONOGRAM PRAC

• do 20 maja - przygotowanie propozycji w formie możliwej do przedstawienia Ministrowi 
Infrastruktury

- od 22 kwietnia do 20 maja toczyć się będą dalsze prace w grupach już nad kształtem tekstu 

Rozporządzenia po uwzględnieniu ewentualnych uwag FORUM. 

20 maja odbędzie się spotkanie FORUM gdzie zostaną zaprezentowane wyniki prac i        

zgłoszone zostaną ewentualne uwagi i korekty

• do 22 czerwca – dyskusja oraz ostateczne uzgodnienia przygotowanego dokumentu

- od 21 maja do 22 czerwca toczyć się będą dalsze prace w grupach nad kształtem tekstu Rozporządzenia po  

uwagach FORUM. 

22 czerwca odbędzie się spotkanie FORUM gdzie zostaną zaprezentowane wyniki prac i zgłoszone zostaną 

ewentualne uwagi i korekty

• 1 sierpnia – spotkanie podsumowujące prace grup roboczych
- od 23 czerwca do 1 sierpnia wprowadzane będą przez grupy ostatnie zmiany po uwagach FORUM. 1 sierpnia 
odbędzie się spotkanie FORUM gdzie zostaną zaprezentowane wyniki prac.

• do 31 sierpnia – przekazanie do Ministra Infrastruktury efektów pracy Forum

- od 2 sierpnia do 31 sierpnia odbywać się będą ostatnie poprawki redakcyjne na wypracowanym materiale.


