
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka  

Szanowny Panie Ministrze! 

Docierają do mnie liczne głosy niezadowolonych kierowców zgłaszających krytyczne uwagi co do sposo-

bu oznakowania polskich dróg. Wyjątkowo dużo kłopotów sprawiają użytkownikom znaki kierunku, drogo-

wskazy oraz tablice szlaków drogowych na nowo wybudowanych drogach. Często nawet okoliczni miesz-
kańcy błądzą na tych drogach, zanim nauczą się na pamięć, dokąd prowadzą poszczególne zjazdy, ponieważ 

ich oznaczenie utrudnia orientację. W jeszcze trudniejszej sytuacji są ci kierowcy, którzy nie znają terenu, po 

którym się poruszają – oni mogą liczyć jedynie na oznakowanie drogi. 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

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

i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181, DzU nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) dotyczący zna-
ków drogowych pionowych tak reguluje problem wyboru miejscowości, których nazwy umieszczane są na 

drogowskazach: „Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy i tablice szlaków 

drogowych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego zaprojektowania uwzględniającego zarówno 

liczbę wskazanych kierunków, jak i podawanych dla tych kierunków informacji”. Dokładniejsze wytyczne 
zawarte w dalszej części załącznika dotyczące wyboru nazw miejscowości na drogowskazach ograniczają się 

do stwierdzenia, że chodzi o miasta wojewódzkie, siedziby powiatów oraz miejscowości graniczne.  

Ja natomiast chciałbym wiedzieć, czym kieruje się zarządca drogi projektujący znaki na mniejszych 
skrzyżowaniach. Kto decyduje o umieszczeniu na drogowskazach nazw miejscowości, o których nie słyszeli 

nawet okoliczni mieszkańcy? Skąd biorą się drogowskazy informujące kierowców o małej wiosce leżącej 

kilka kilometrów od drogi, skoro przy tej drodze leży inna dużo większa i bardziej rozpoznawalna miejsco-

wość? 
Szanowny Panie Ministrze, system oznakowania dróg powinien być czytelny, logiczny oraz intuicyjny. 

Kierowca prowadzący samochód ma ograniczony czas reakcji na treść komunikatu umieszczonego na znaku, 

dlatego drogowskazy powinny być projektowane tak, żeby czas na zastanowienie nad wyborem kierunku był 
maksymalnie długi. W przeciwnym razie prowadzący pojazd może przeoczyć właściwy zjazd lub najzwy-

czajniej zabłądzić. 

Proszę o powtórne przeanalizowanie funkcjonowania obecnego systemu informacji drogowej i dokonanie 
wyboru takiego systemu, który nie będzie stwarzał użytkownikom dróg takich problemów.  

Z poważaniem 

Ryszard Górecki 




