
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie propozycji przygotowania i wprowadzenia w Polsce systemowego 

oznakowania objazdów na autostradach i drogach ekspresowych, wzorem krajów zachodniej Europy. 

W naszym kraju powstaje coraz więcej autostrad i dróg ekspresowych. Na drogach szybkiego ruchu nadal 

prowadzone są jednak roboty budowlane, remonty, nieodłącznym elementem wzmożonego ruchu ulicznego 

są niestety także wypadki i kolizje drogowe. Wszystkie te zdarzenia nierzadko skutkują powstawaniem wie-

lokilometrowych zatorów na jezdni, a czasami prowadzą nawet do całkowitego zablokowania autostrady czy 

drogi ekspresowej. W takich sytuacjach kierowcy zmuszeni są oczekiwać przez długi czas, aż droga będzie 

przejezdna, lub, o ile otrzymają wcześniej informację o zdarzeniu, próbują na własną rękę „objechać” zablo-

kowany odcinek trasy. Oczywistym jest, że dla kierowców niezorientowanych w lokalnej infrastrukturze, 

a nieposiadających urządzeń nawigujących, takie działanie jest bardzo trudne. 

Postępujący rozwój infrastruktury drogowej – tzw. dróg szybkiego ruchu – niesie za sobą konieczność 

wprowadzenia nowych rozwiązań usprawniających ich użytkowanie. Uważam, że dobrym wzorem do naśla-

dowania są tutaj kraje zachodniej Europy, a zwłaszcza Niemcy, które mają bardziej rozwiniętą sieć autostrad, 

jak również prawidłowo funkcjonujący system ich oznakowania. 

W przepisach ruchu drogowego w Niemczech istnieje system objazdów na autostradzie, nazywanych do-

słownie „objazdami w potrzebie” (niem. „Bedarfsumleitung”). W uproszczeniu zasada funkcjonowania ta-

kich objazdów jest następująca: większość zjazdów z autostrad oznakowana jest na stałe niebieskim znakiem 

informacyjnym z literą U oraz liczbą oznaczającą numer objazdu. W przypadku, gdy autostrada jest zablo-

kowana, kierowca, który posiada taką informację (uzyskaną np. drogą radiową), po zjechaniu z autostrady, 

powinien podążać drogami drugorzędnymi za znakami z numerem objazdu. To doprowadzi go do kolejnego 

najbliższego wjazdu na tę samą autostradę, gdzie będzie mógł kontynuować jazdę. W celu ułatwienia orienta-

cji wprowadzono parzystą numerację dla objazdów przy autostradzie prowadzącej w kierunku południowym 

lub zachodnim oraz nieparzystą dla kierunku północnego i wschodniego. 

Moim zdaniem systemowe oznakowanie objazdów w Niemczech jest bardzo dobrym rozwiązaniem i war-

to rozważyć wprowadzenie podobnego systemu na polskich autostradach i drogach ekspresowych. Mógłby 

on być nawet elementem wdrażanego przez GDDKiA projektu KSZR (Krajowy System Zarządzania Ru-

chem). Wówczas użyteczność takich objazdów byłaby jeszcze większa dzięki ostrzeżeniom nadawanym za 

pośrednictwem tablic elektronicznych lub komunikatów radiowych. 

Proszę o informację w sprawie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie oznakowania objaz-

dów na drogach szybkiego ruchu w Polsce. Z pewnością mogłoby się to przyczynić do poprawy komfortu 

podróżowania tymi drogami, również dla użytkowników spoza regionu lub kraju. 

Jestem przekonany, że taka inicjatywa naszego rządu przysporzy nam zwolenników, niezależnie od ich 

poglądów politycznych. 

Z poważaniem 

Krystian Probierz 

 

 


