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Skąd idea WiS?

‒ Przepisy techniczno-budowlane (PTB) są przestarzałe przy jednoczesnych

zmianach innych przepisów wpływających na drogownictwo
‒ rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),

‒ rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.),

‒ rozporządzenie MI z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

‒ Następują bardzo istotne zmiany w parku samochodowym i jego jakości,

materiałach budowlanych, technologiach

‒ Warszawa M20 – 1951

‒ Syrena 1957-1972 (40 KM)

‒ Tarpan 1972-1994

‒ Polonez 1978-2002

‒ Deawoo (1999 – 631 779 sprzedanych samochodów)

‒ Fiat 126 p (koniec produkcji 2000 r. – przez 27 lat wyprodukowano ponad 3,3 mln

„Maluchów”)

‒ W Europie samochód roku 1999 to Ford Focus I (w 2000 r. Toyota Yaris)

‒ Liczba przygotowywanych inwestycji powoduje bardzo duży wzrost wymagań

dodatkowych (ochrona środowiska) oraz „przypadków szczególnych”

i konieczności rozpatrywania odstępstw od PTB



Podstawa tworzenia WiS i ich miejsce w przepisach 

‒ Ustawa o drogach publicznych – art. 17

‒ Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29 maja 2020 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami – art. 66



Podstawa tworzenia WiS i ich miejsce w przepisach 

‒ W dniu 20 września 2022 r. tracą moc:
‒ rozporządzenie MTiGM z dnia 2.031999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) – 77 str.

‒ rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.) – 92 str.

‒ rozporządzenie MI z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących

autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.) – 34 str.

‒ W dniu 21 września 2022 r. powinno wejść w życie :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – 50 str. 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348101



Trochę historii WiS



Miejsce WiS w systemie przepisów i wiedzy technicznej 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach



Lokalizacja WiS

www.gov.pl/web/infrastruktura



https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach

Lokalizacja WiS



Jak rozpoznawać WiS?

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach



WR-D

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d



WR-M

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m



WR-M

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m



Jak były konsultowane WR-D i WR-M?

https://www.youtube.com/channel/UCcmifoOW3Gbb88QRUZWi-Aw



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• Łącznie zorganizowano 9 webinariów (11 WR-D, 13 – WR-M, 2 – BIM)

• W webinariach wzięło udział ok. 2200 osób

16%

53%

26%

5%

Webinarium inauguracyjne Webinara dotyczące dróg

Webinaria dotyczące obiektów Webinarium BIM

• W wyniku konsultacji wpłynęło 87 zestawów uwag (pisma, emaile, uwagi na forum

dyskusyjnym)



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• WR-D-11-1 Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe

• WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic

• WR-D-22-1 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe

• WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne

• WR-D-22-3 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie techniczne

• WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 4: Katalog typowych przekrojów 

poprzecznych

• WR-D-23 Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu

• WR-D-31-1 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe

• WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe

i skanalizowane

• WR-D-31-3 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda

• WR-D-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe

• WR-D-32-2 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów

• WR-D-32-3 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 3: Wyposażenie techniczne



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych

• WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla 

pieszych

• WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 

pieszych

• WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 

przejść dla pieszych

• WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla 

rowerów

• WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla 

rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów

• WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie 

przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach

• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego 

oraz innych elementów dróg

• WR-D-64 Wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni

• WR-D-83-1 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe

• WR-D-83-2 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 2: Diagnostyka

• WR-D-83-3 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 3: Katalog typowych rozwiązań 

materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem 

i drogą

• WR-M-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych

• WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: 

Kształtowanie konstrukcji

• WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: 

Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych

• WR-M-22 Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce

• WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym 

obciążeniem



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych 

obiektów inżynierskich

• WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych 

obiektów inżynierskich

• WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich

• WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli

• WR-M-51 Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach 

inżynierskich

• WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich

• WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich

• WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich



Jak były konsultowane WR-D i WR-M przez PKD?

• BIM-D-01 Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych z technologią BIM

• BIM-M-01 Powiązanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich

z technologią BIM



Jak będzie przebiegała aktualizacja WiS?

‒ Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD) 14.05.2021 r. podpisało

List intencyjny z Ministrem Infrastruktury w sprawie zasad współpracy

w zakresie tworzenia i zapewnienia aktualności WiS

‒ PKD zostało ustanowione jako ciało doradcze Ministra Infrastruktury

w zakresie systematycznej pracy nad doskonaleniem WiS

‒ Rekomendowane przez PKD i powołane przez MI osoby będą bezpłatnie

prowadziły systematyczną pracę w trzech Komitetach Technicznych:

‒ Drogowym (KTS)

‒ Mostowym (KTM)

‒ Cyfryzacji (KTC)

‒ Głównymi celami prac Komitetów Technicznych (KT) są:

• regularne przeglądy WiS, mające na celu zachowanie ich aktualności

• wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych WiS

• wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów zmian w rekomendowanych WiS

• opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra w obszarze WiS

‒ Do praw KT należy także przedkładanie propozycji i tworzenie nowych WiS



Wnioski

‒ Utrzymanie rozpoczyna się na etapie projektowania i powinno to być

jedno z kryteriów prawidłowo wykonanego projektu

‒ Tylko współpraca całej branży drogowej w zakresie aktualizacji WIS

może dać odpowiednie narzędzia pracy w projektowaniu, budowie

i utrzymaniu

Każdy 1 dolar wydany w projektowaniu 

odpowiada 20 dolarom na budowie 

i 100 dolarom w użytkowaniu
Patrick MacLeamy, HOK



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

janusz.bohatkiewicz@pk.edu.pl


