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Problematyka ró nic w wygl dzie, lo-
kalizacji, a niekiedy i w znaczeniu zna-
ków drogowych w ró nych europej-
skich krajach jest elementem utrud-
niaj cym zarówno sprawno , jak 
i bezpiecze stwo ruchu drogowego. 
Bez w tpienia uni  kacja zasad, a nie-
koniecznie wszystkich znaków, by aby 
ze wszech miar po dana.
Wspó czesny rozwój motoryzacji, 
za czym idzie, atwo  podró owa-
nia i przekraczania granic powoduje, 
e kierowca mo e si  porusza  w do  

ró nych regionach wiata i po bardzo 
ró nych drogach. Na drogach Euro-
py obserwujemy wzrost mi dzyna-
rodowego, samochodowego ruchu 
drogowego, zw aszcza po powstaniu 
w 1985 roku strefy Schengen, u atwia-
j cej przekraczanie granic mi dzy pa -
stwami – sygnatariuszami.
Wjazd ka dego kierowcy na drogi 
obcego pa stwa powoduje koniecz-
no  dostosowania si  do lokalnych 
rozwi za  infrastruktury drogowej, 
do nieco odmiennego oznakowania 
oraz do ró nic w kulturze na drodze. 
Z czasem kierowca poznaje drogowe 
zwyczaje i w miar  up ywu czasu po-
rusza si  coraz sprawniej.
Ró nice w oznakowaniu, cho by w ra-
mach Europy, bywaj  w niektórych za-
kresach znacz ce, pomimo e prawie 
wszystkie kraje s sygnatariuszami 
Konwencji Wiede skiej.
Interesuj c  kwesti  by oby zna  od-
powied  na pytanie, na ile wypadki 

i kolizje powodowane przez obcokra-
jowców mog  by  powi zane z ró -
nicami w infrastrukturze drogowej, 
zw aszcza w oznakowaniu w danych 
krajach, w porównaniu z krajem oj-
czystym.
Badania kierowców wykazuj , e nie 
wszystkie znaki bywaj  przez nich 
rozumiane. Sporo znaków, w tym 
ostrzegawcze i zakazu, s rozumiane 
przez 90% respondentów, niemniej 
bywaj  te  znaki, których nie rozumie 
co trzeci, a nawet co drugi kierowca. 
Jednak problemy ogólne w oznakowa-
niu sprawia zbyt du a liczba znaków, 
zbyt du a ilo  informacji na niejed-
nym znaku (fot. 1), znaki ze sprzecz-
nymi lub niejasnymi informacjami 
oraz ró ne znaczenie tych samych 
znaków w ró nych krajach, a tak e 
zag uszanie znaków przez ro linno  
b d  billboardy.
Robi c badania porównawcze ozna-
kowania w ró nych krajach Europy, 
autor doszed  do wniosku, e prak-
tycznie w ka dym kraju istniej  inte-
resuj ce i warto ciowe rozwi zania. 
Równocze nie jednak napotykamy 
na znaki zb dne i zauwa amy brak 
znaków potrzebnych. 
Pojawia si  zatem pytanie, co powin-
no by  ujednolicone. Otó  pojedyn-
cze znaki, czyli ostrzegawcze, zakazu, 
nakazu czy informacyjne itp. mog yby 
by  ujednolicane, ale nie jest to naj-
wa niejsze. Mniej istotne b dzie to, 
czy sylwetki samochodu na znaku 

„droga ekspresowa” b d  si  ró ni  
w poszczególnych krajach. Wa ne, 
eby by y czytelne. Z kolei znak ostrze-

gawczy „przejazd kolejowy” pr dzej 
nadawa by si  do ujednolicenia, aby 
ka dy kierowca identy  kowa  go bez-
b dnie, gdziekolwiek jest. Tu jednak 
potrzeba znaku  piktogramu, który 
b dzie wizualnie adekwatny, pod-
kre laj cy zagro enie oraz mo liwy 
do szerokiej akceptacji.
W oznakowaniu ka dego kraju ist-
niej  przekazy wyra ane s ownie, 
wymagaj ce ujednolicenia. Bez w t-
pienia wa nym elementem, który 
doczeka  si  ogólno wiatowej uni-
 kacji, jest trójkolorowa sygnaliza-

cja wietlna (czerwone, ó te, zie-
lone). Przyk adem pokrewnym jest 
znak „Stop”, który ma zawsze iden-
tyczny kszta t i kolor, ale nie zawsze 
zawiera napis „STOP”. Nast pnym 
przyk adem mo e by  kwestia ko-
lorystyki oznakowania na autostra-
dach. Dotychczasowe zmiany pole-
gaj ce na ulepszaniu oznakowania 
zarówno w poszczególnych krajach, 
jak i w Europie, powstaj  w sposób 
niekoniecznie skoordynowany. Bez 
w tpienia „koordynatorem” powinna 
by  „Konwencja Wiede ska”, jednak 
mo na mie  w tpliwo ci, czy dzi  
mo e spe nia  tak  rol . Uni  kacja 
oznakowania by aby szeroko zakro-
jonym i d ugofalowym dzia aniem, 
ale z pewno ci  jej skutki by yby po-

dane. 
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