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CHARAKTER PRAWNY ORGANIZOWANIA RUCHU NA DROGACH.
RZECZ O TYM, CZYM JEST ZNAK DROGOWY1
Celem artykułu jest analiza charakteru kształtowania prawodawstwa drogowego w Polsce
i udowodnienie, że w przeciwieństwie do powszechnie panującego przekonania, zawiera
ono składniki normatywne. W rzeczywistości przesłaniem znaków drogowych jest podanie
norm prawnych nieróżniących się od tych zawartych w “typowych” aktach prawnych,
takich jak statuty i ordynacje. Z tego powodu prawodawstwo drogowe powinno być
odróżniane od instalowania i utrzymania znaków drogowych, jak również od zasad
rozumienia znaczenia znaków drogowych. Argumentuje się, że różne interpretacje znaków
drogowych przez urzędników administracyjnych, wywodzące się częściowo z pomyłek
w statutach, a częściowo ze sprzecznych orzeczeń sądowych, mogą w przyszłości wywołać
ich anulowanie przez sądy.

LEGAL CHARACTER OF MANAGING ROAD TRAFFIC.
THIS IS WHAT THE ROAD SIGN IS ABOUT
The purpose of the article is to analyze the character of traffic law-making in Poland and
prove that, contrary to the popular belief, it has normative components. In fact, the
messages of road signs are legal norms that do not differ from norms encoded in “typical”
legal acts, such as statutes or ordinances. For this reason traffic law-making should be
distinguished from installation and maintenance of road signs, as well as from rules of
understanding of road sign messages. It is argued that confusion of administrative officials
about road signs, stemming partially from mistakes in statutes and partially from
contradictory judicial rulings, may in the future result in their nullification by courts.

Error juris nocet2

1
2

Artykuł oparty o doświadczenia amerykańskie
„Błąd w prawie szkodzi”: paremia rzymska, źródło: Bryan A. Garner (red.), Black’s law dictionary (St. Paul,
Minn., WestGroup, 1999 seventh edition), s. 1634.
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Wstęp
Zbudowanie infrastruktury drogowej samo w sobie nie gwarantuje jeszcze sprawnie
działającego transportu. Wiele zależy od prawidłowego regulowania ruchem drogowym,
co uzależnione jest od ciągłego przeprowadzania przez zarządzających ruchem rzetelnych
studiów inżynieryjnych. 3 Często zapomina się jednak, że zarządzanie ruchem posiada
także wymiar prawny, który nie był dotychczas wnikliwie podejmowany przez naukę
prawa. Większość opracowań dotyczących ruchu drogowego ujmuje go z punktu widzenia
funkcji, nie zaś jako zjawisko prawne4. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę i odpowiada na
podstawowe pytanie: jaki jest charakter prawny organizowania ruchu drogowego sui
generis, a w szczególności udowadnia, że należy rozróżnić znak drogowy od aktu
prawnego go ustanawiającego oraz od aktu prawnego regulującego jego rozumienie;
innymi słowy – że ustanawianie regulacji drogowej, ustawianie znaku drogowego, oraz
ustalanie jego znaczenia nie są tożsamymi czynnościami konwencjonalnymi.
Konsekwencją tego jest z kolei konstatacja, że uregulowany przez prawodawcę sposób
organizowania ruchu drogowego, a także linia argumentacyjna organów stosujących prawo
są niespójne aksjologicznie. Analiza stanu prawnego oparta została na konwencji
terminologicznej przyjętej w tzw. poznańskiej szkole teoretycznej skupionej wokół idei
Zygmunta Ziembińskiego stanowiącej spójną i precyzyjną aparaturą pojęciową
powszechnie przyjmowaną przez polską jurysprudencję5.
Reguły sensu
W większości krajach ruch na drogach regulowany jest za pomocą znaków (pionowych
i poziomych) i sygnałów drogowych – nazywanych dalej dla uproszczenia oznakowaniem
drogowym lub po prostu znakami drogowymi; oraz poprzez wydawanie poleceń osób
kierujących ruchem. 6 Wydaje się bezsporne, że istotą oznakowania drogowego jest właśnie
regulowanie ruchu, co następuje poprzez wpływanie na postępowanie uczestników ruchu
drogowego poprzez zakazy i nakazy. Każdy znak koduje jakąś informację, w przeciwnym
wypadku jego istnienie nie miałoby sensu. Znaczenie znaków drogowych ma charakter
3
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Problematyka ta znajduje się nieustannie w kręgu zainteresowań teoretyków i praktyków, o czym świadczy
dorobek literatury, por. np. Marek Stawowy, Zastosowanie analizy obrazu do rozwiązywania zagadnień
transportowych (Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1998);
Wydaje się, że organizowanie ruchu drogowego spełnia przede wszystkim funkcję organizacyjną, to znaczy
objawia się to tworzeniem reguł współżycia uczestników ruchu drogowego. Regulowanie ruchu ma ponadto
funkcję regulatora konfliktów, ponieważ rozstrzyga spory między uczestnikami ruchu drogowego, oraz
funkcję stabilizacyjną, to znaczy utrwala ład na drogach (por. rozważania o funkcjach prawa Tomasza
Staweckiego i Piotra Winczorka [w] Wstęp do prawoznawstwa (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck,
1998), s. 9-12.
Jest to rozpowszechniona w Polsce szkoła teoretycznoprawna; jej główne postulaty zawarte zostały w
monografii Sławomiry Wronkowskiej oraz Zygmunta Ziembińskiego pt.: Zarys teorii prawa (Poznań: „Ars
Boni et Aequi”, 1997); por. także Zygmunt Ziembiński, Maciej Zieliński, Dyrektywy i sposób ich
wypowiadania (Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego „Znak, Język,
Rzeczywistość”: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1992); Zygmunt Ziembiński, Metodologiczne
zagadnienia prawoznawstwa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1974); Zygmunt Ziembiński,
Problemy podstawowe prawoznawstwa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1980).
Tak na przykład dzieje się w Polsce, por. ustawa prawo o ruchu drogowym, art. 5, oraz w USA, por.
McKinney’s Consolidated Laws of New York, Book 62A, Vehicle and Traffic Laws of New York State, art.
37-44, oraz Manual on Uniform Traffic Control Devices, ANA. Oznakowanie drogowe jest najczęściej
rozwiązaniem stałym natomiast bezpośrednie kierowanie ruchem ma zazwyczaj charakter doraźny i nie
będzie analizowane w artykule.
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umowny i wynika z narzuconej prawnie konwencji porozumiewawczej. Symbole, kształty
plansz czy fale świetlne to substraty materialne, 7 których sens narzucony został przez
reguły znaczeniowe (eksplikacji) zawarte w określonych aktach normatywnych,
stanowiących rodzaj słownika.8 Akty te wyjaśniają uczestnikom ruchu drogowego
znaczenie znaków i sygnałów drogowych oraz nakazują przyjęcie takiego właśnie
znaczenia.9 Nakazy/zakazy ruchu drogowego są więc szczególnym rodzajem „produktu”
powstałym w następstwie stosowania reguł eksplikacji, tj. rozumienia znaków drogowych,
poprzedzone przez czynność konwencjonalną organu publicznego, który władczo
ustanawia merytoryczną organizację ruchu. Reguły eksplikacji, skierowane są do obu
podmiotów komunikujących się – do organu władzy publicznej (aby kodował dyrektywy
w ściśle określony sposób) oraz do uczestników ruchu drogowego (aby w ściśle określony
sposób odbierali zakodowane komunikaty władzy publicznej).10
Reguły sensu oznakowania drogowego narzucają wzorcową jednoznaczność
rozumienia tego sztucznego języka, a więc są w swoim założeniu konkluzywne. 11 Jest to
możliwe przy założeniu, że reguły te są takie same dla wszystkich uczestników ruchu.
Funkcjonowanie komunikacji drogowej jako części większego systemu (w sensie
geograficznym) wymusza standaryzację oznakowania drogowego, a więc ujednolicanie
reguł sensu w różnych systemach prawnych (tzn. w różnych państwach). W przypadku
Polski i wielu państw europejskich, podstawą harmonizacji są konwencje wiedeńskie
z 1968 roku o ruchu drogowym, o znakach i sygnałach drogowych oraz suplementy do
nich.12 Obowiązek ujednolicenia prawa drogowego został dodatkowo wyrażony w art. 7
ustawy prawo o ruchu drogowym nakazującym dostosowanie oznakowania drogowego do
umów międzynarodowych.13 Wszystkie te akty zawierają reguły znaczeniowe określonych
symboli (piktogramów), z czego można wnioskować, że treść znaków drogowych
sformułowana została w języku sztucznym. 14 Nie znaczy to jednak, że język ten całkowicie
abstrahuje od języka powszechnego. Choć dąży się do wyrażenia maksimum treści za
7

W znaczeniu zaproponowanym przez Zygmunta Ziembińskiego, por. Logika praktyczna, s. 15.
Por. wcześniejsze przemyślenia autora dotyczące tego zagadnienia w książce pt.: Normatywny charakter
organizowania ruchu drogowego w Polsce i USA (New Jersey) (Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze,
2007).
9
Reguły eksplikacji narzucone zostały za pomocą: rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2011
nr 133 poz. 772 ze zm.).
10
Nie dostrzegam różnic między badanymi systemami prawnymi. W Polsce pierwotna reguła sensu
zakodowana jest w dwóch przepisach: w art. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym: „uczestnik ruchu i inna
osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do (…) sygnałów świetlnych oraz znaków
drogowych (…)” i w art. 7, który ogólnie informuje, że „znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia,
zakazy, nakazy lub informacje,” oraz, że ich znaczenie zostanie określone przez odpowiedni organ.
11
Por. rozważania Andrzeja Batora o regułach sensu czynności konwencjonalnych w artykule „Prawna
czynność konwencjonalna jako działanie zinstrumentalizowane” [w] Artur Kozak, Z zagadnień teorii
i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa (Wrocław: Kolonia Limited, 2000), s. 63.
12
Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r, ratyfikowana przez Polskę
w 1984 r. (obowiązująca od 1985 r.); Konwencja o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r., ratyfikowana
przez Polskę w 1984 r. Zobacz także United Nations, Convention on Road Signs and Signals of 1968:
European Agreement Supplementing the Convention and Protocol on Road Markings, Additional to the
European Agreement, 2006.
13
„Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów
drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały
obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania”: art. 7 ust. 2 ustawy prawo
o ruchu drogowym.
14
Por. Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, s. 15.
8
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pomocą piktogramów, niekiedy istotną część znaku drogowego stanowi język powszechny
(na przykład słowo „stop” lub tabliczka „koniec” umieszczona pod znakiem
ostrzegawczym).
Od ustalania znaczenia znaków drogowych należy odróżnić ustanawianie organizacji
ruchu, to jest podejmowanie przez upoważnione organy czynności konwencjonalnych
zmierzających do uregulowania merytorycznych zachowań adresatów w określonych
okolicznościach, na przykład zakazanie wjazdu na ulicę x. Charakter tych czynności byłby
prawotwórczy wówczas, gdyby w ich rezultacie uprawniony organ wprowadzał do
systemu prawa normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, rozumiane jako
wyrażenia dyrektywalne, które określonym podmiotom nakazują albo zakazują
określone zachowanie w określonych okolicznościach.15 Z tego powodu udowodnienie
tezy, że organizowanie ruchu drogowego polega na tworzeniu norm prawnych wymaga
udowodnienia, że normy te: 1) skierowane są do adresatów określonych generalnie; 2)
okoliczności mają charakter abstrakcyjny, tj. odwołują się do sytuacji określonego rodzaju,
które mogą zaistnieć wielokrotnie; 3) zawierają nakazy/zakazy postępowania.
Adresaci dyrektyw ruchu drogowego
Dyrektywy ruchu drogowego skierowane są do szczególnej kategorii adresatów –
„uczestników ruchu drogowego,” na co wskazuje wyraźnie art. 3 ustawy prawo o ruchu
drogowym. Tak szeroko ukształtowany zakres podmiotowy nie pozostawia w zasadzie
wątpliwości, że adresaci oznaczeni zostali rodzajowo, a więc generalnie. Kategoria
„uczestnik ruchu drogowego” utworzona została przez normę warunkową, tzn. taką, która
głosi, że jeśli zajdzie określona okoliczność, to dana osoba ma pewną własność: jeśli p, to
x niech B!16. Ta rozbudowana norma warunkowa została zakodowana w art. 2 pkt 17 oraz
pkt 18 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią, uczestnikiem ruchu drogowego
jest m.in. pieszy (pkt 17), a pieszy to w pojęciu prawa „osoba znajdująca się poza
pojazdem na drodze (…)” (pkt 18). A więc:
Jeśli znajdujesz się poza pojazdem na drodze, Janie Kowalski, to jesteś pieszym, a więc
jestem uczestnikiem ruchu!
Szerokie zdefiniowanie adresatów sprawia, że praktycznie każdy, kto przebywa na
drodze, znajduje się również w zakresie zastosowania prawa drogowego, stąd nie powinno
być wątpliwości co do generalnego charakteru regulacji ruchu drogowego. Sprawa jest
niejednoznaczna w przypadku oznakowania drogowego, ponieważ zawęża ono zbiór
adresatów (ale, co warto zauważyć, nie rozszerza w stosunku do ustawy). Przykładem jest
choćby znak drogowy B-4, odnoszący się tylko do motocyklistów:

15

Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński, Zarys teorii prawa, s. 25. Podobną definicję podaje wielu
innych przedstawicieli nauki prawa, np. Piotr Winczorek oraz Maciej Zieliński.
16
P reprezentuje pewne schematy zdań lub zdania, B jest zmienną za którą podstawia się nazwy generalne lub
funkcje nazwowe, x zaś jest zmienną wyrażającą nazwy indywidualne osób. Szerzej o normach
warunkowych por. Kazimierz Świrydowicz, Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej
(Warszawa, Poznań: PWN, 1981), s. 10-13.
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Rys. 1. Znak drogowy B-4 R9-3„zakaz wjazdu motocykli”17
Fig. 1. Road sign B-4 R9-3„no motorbikes”

Mimo widocznego zawężenia zbioru adresatów, także i ci wskazani zostali rodzajowo –
są nimi osoby posiadające cechy motocyklisty. Również w tych przypadkach można więc
mówić o adresatach wskazanych generalnie. Uwaga ta odnosi się do treści prawie
wszystkich pozostałych znaków drogowych.
Nieco wątpliwości sprawia natomiast oznakowanie drogowe skierowane do
konkretnych uczestników ruchu drogowego, na przykład zarezerwowanie miejsca
parkingowego dla pojazdu o określonych tablicach rejestracyjnych (nie spotyka się raczej
zarezerwowania miejsca dla osoby wymienionej z imienia i nazwiska). Jednak problem nie
pojawia się dopóki istnieje możliwość kierowania pojazdem o określonych tablicach
rejestracyjnych przez różne osoby. Nawiasem mówiąc, w analizowanym przypadku
parkowanie przez uprawnionego uczestnika ruchu drogowego nie jest czynem ani
nakazanym ani zakazanym; jest to czyn fakultatywny.18 Istotą tej regulacji jest wyłączenie
określonego adresata spoza generalnego zakazu parkowania, co stwarza sytuację prawną
będącą szczególną postacią uprawnienia. Jest ona sprzężona z normą adresowaną do
organu porządkowego (np. policji), nakazującą powstrzymać się od karania uprawnionego
do parkowania uczestnika ruchu drogowego.
Podsumowując, dyrektywy ruchu drogowego, zarówno te wynikające z ustawy oraz
z miejscowej organizacji ruchu (wyrażane przez oznakowanie drogowe) adresowane są do
podmiotów wskazanych rodzajowo i generalnie. Jedynie w szczególnych przypadkach ich
generalność może budzić wątpliwości.
Okoliczności dyrektyw ruchu drogowego
Oprócz adresata niezbędnym elementem normy prawnej są okoliczności, które mogą
być konkretne bądź abstrakcyjne. W ustawie prawo o ruchu drogowym w sposób
najbardziej ogólny okoliczności wskazane zostały w normie „kardynalnej,” nakazującej
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego wszystkim, którzy znajdują się na drogach lub
w ich pobliżu.19 Bardziej szczegółowe okoliczności, takie jak na przykład „warunki dobrej
widoczności,” „przechodzenie przez jezdnię lub torowisko,” „wjazd na skrzyżowanie,”
wymienione są w przepisach regulujących poszczególne zasady ruchu drogowego.
Wyrażają one okoliczności abstrakcyjnie, gdyż odwołują się do sytuacji określonego
rodzaju, które mogą zaistnieć wielokrotnie.
17

Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaki zakazu.
Szerzej o sytuacjach wyznaczanych przez normy prawne por. Sławomira Wronkowska, Zygmunt
Ziembiński, Zarys teorii prawa, s. 100-121.
19
Por. ustawę prawo o ruchu drogowym, art. 3 oraz Vehicle and Traffic Laws of New York State, §1103.
18

35

Transport Samochodowy 2-2012

W przypadku treści oznakowania drogowego okoliczności zawężone są zwykle do
określonego odcinka drogi, co wyrażane jest poprzez miejsce ustawienia znaku drogowego
(czytaj: jeżeli, uczestniku ruchu drogowego, znalazłeś się w zakresie obowiązywania znaku
a, uczyń x). Najczęściej nakaz/zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do
najbliższego skrzyżowania, jak pokazuje rys. 2.:

Rys. 2. Różne zakresy zastosowania dyrektywy znaku drogowego w zależności od miejsca
ustawienia znaku.20 Wykonanie autora
Fig. 2. Various scopes of the application of the road sign directive depending on the place of the
sign’s location. Made by the author

Miejsce ustawienia znaku drogowego wydziela z klasy wszystkich możliwych
okoliczności te sytuacje, w których podmiot o właściwościach adresata normy musi
postąpić w wyznaczony sposób. W przypadku oznakowania drogowego, zakres
zastosowania dyrektywy jest wyznaczony geograficznie i aktywizuje nakaz lub zakaz
określonego postępowania, jeśli tylko podmiot o właściwościach adresata znajdzie się
w jego obrębie (zakresie). Następuje to tak często i powtarzalnie jak intensywny jest ruch
drogowy. Stąd uzasadnione jest twierdzenie, że okoliczności dyrektyw ruchu drogowego
mają charakter abstrakcyjny. Należy zaznaczyć, że miejsce ustawienia znaku nie jest
dowolne, ale jest wynikiem aktu woli upoważnionego organu do wprowadzenia określonej
regulacji ruchu drogowego na drodze.
Czy jednak istnieją dyrektywy drogowe konkretne, a więc wyznaczające postępowanie
w sposób indywidualny? Przypadek przychodzący na myśl to doraźne organizowanie
ruchu, na przykład „zakaz parkowania 12 maja 2012 roku w godz. 12.00-14.00.”
W innych, niż doraźne, przypadkach dyrektywy drogowe muszą być abstrakcyjne, jeśli
mają spełniać swoje funkcje regulacyjne.
Powinne zachowanie
Ostatnim elementem, który należy zbadać przed udowodnieniem, że regulowanie ruchu
przez oznakowanie drogowe zawiera normy prawne, jest charakter zachowania
20

Porównaj to z obrazowym przedstawieniem zakresu zastosowania i zakresu normowania normy przez
Sławomirę Wronkowską i Zygmunta Ziembińskiego [w] Zarys teorii prawa, s. 32.
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narzuconego adresatom. Normy prawne, w przeciwieństwie na przykład do wyrażeń
optatywnych, zawsze nakazują albo zakazują określone zachowanie, co wynika częściowo
z samej klasyfikacji oznakowania:
1. znaki ostrzegawcze: informują o niebezpieczeństwach i zobowiązują uczestników
ruchu do zachowania szczególnej ostrożności;
2. znaki zakazu: nakazują uczestnikowi ruchu drogowego powstrzymanie się od jakiegoś
działania;
3. znaki nakazu: zakazują uczestnikowi ruchu drogowego powstrzymanie się od jakiegoś
działania;
4. znaki informacyjne: przekazują uczestnikowi ruchu drogowego różnorakie informacje;
5. znaki uzupełniające: przekazują informacje dodatkowe, których nie wyrażają znaki
powyższe. 21
Charakter narzuconego zachowania jest jasny w przypadku treści wyrażanych przez
znaki nakazu i zakazu. Nie ma wątpliwości, że znaki te wyrażają dyrektywę jednoznacznie
wyznaczającą do spełnienia czyny, które mogą być zrealizowane wielokrotnie.
Nie jest to takie jednoznaczne w przypadku znaków ostrzegawczych. Ich głównym
zadaniem jest transkrybowanie rzeczywistości i informowanie o niej, w alternatywnej
postaci, uczestników ruchu drogowego. Znaki te bardzo często antycypują sytuacje
zagrożenia, zawiadamiając o nich odpowiednio wcześniej. Choć nie wyrażają one wprost
zakazu lub nakazu, sprzężone są zawsze z regułą „zachowania szczególnej ostrożności”. 22
Wydaje się, że obowiązek ostrożności może być uznany za integralną część treści
komunikatu niesionego przez znak ostrzegawczy.
Znaki informacyjne również transkrybują rzeczywistość dostarczając informacji, które
ułatwiają poruszanie się na drogach. W swej typowej postaci znaki te niczego nie zakazują
ani nie nakazują. Część z nich jednak wyłamuje się spoza tego schematu, na przykład znak
informacyjny D-6a „przejazd dla rowerzystów,” który oznacza miejsce przeznaczone do
przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Ze znakiem tym związane są pewne
uprawnienia i obowiązki. Czy więc treść znaku D-6a ma charakter deklaratoryjny, to
znaczy informuje tylko o istnieniu przejazdu dla rowerzystów, czy też ma również
charakter konstytutywny, to znaczy „stwarza” sytuację prawną? Innym przykładem jest
znak informacyjny D-19 „postój taksówek,” który informuje o istnieniu wyjątku
w generalnym zakazie postoju. Wydaje się, że oba znaki łączą w sobie cechy
deklaratoryjne i konstytutywne, to znaczy zarazem tworzą nowe prawa i obowiązki oraz
informują o nich. Nie ma bowiem osobnego znaku drogowego, który „wyznaczałby´´
przejście dla rowerzystów lub miejsce postoju taksówek. Inaczej jest na przykład ze
znakiem informującym o przejściu dla pieszych – towarzyszy mu zwykle znak poziomy
„zebra,” który konstytuuje pewne uprawnienia pieszych.
Z powyższych względów należy podzielić wszystkie polskie znaki informacyjne na
dwie grupy:
1. Znaki informacyjne właściwe stwierdzające jedynie określony stan faktyczny (na
przykład lokalizację szpitala, kampingu, przejścia dla pieszych);
2. Znaki informacyjne niewłaściwe stwierdzające określony stan prawny (tzn. daną
regulację ruchu drogowego) jednocześnie wyrażając nakazy i zakazy.
21
22

Por. rozporządzenie z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować
niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności”:
rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
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Znaki informacyjne właściwe nie kodują norm postępowania, ponieważ nie wyrażają
nakazu/zakazu postępowania. Natomiast znaki informacyjne niewłaściwe stwarzają
sytuację prawną, to znaczy wyrażają zakazy lub nakazy określonym podmiotom coś
czynić, względnie wyznaczają sytuację prawną uprawnienia.23

Przeprowadzone ustalenia uprawniają do twierdzenia, że organizowanie ruchu na
drogach za pomocą znaków drogowych polega na tworzeniu generalnych i abstrakcyjnych
norm prawnych, z następującymi uwagami:
1. Nakazy i zakazy postępowania skierowane są do podmiotów określonych rodzajowo
w okolicznościach potencjalnie powtarzalnych (takie normy wyrażane są poprzez znaki
nakazu i zakazu, a także znaki ostrzegawcze i informacyjne niewłaściwe);
2. Przekazywanie uczestnikom ruchu drogowego określonych informacji bez związanych
z tym nakazów i zakazów nie ma charakteru normatywnego (takie treści wyrażane są
przez znaki informacyjne właściwe).
Z powyższego wynika, że organizowanie ruchu na drogach za pomocą nakazów
i zakazów wyrażanych przez znaki nakazu i zakazu, znaki ostrzegawcze oraz znaki
informacyjne niewłaściwe (które dla uproszczenia wypowiedzi będę odtąd pomijał) jest
działalnością prawotwórczą.
Ustawianie oznakowania drogowego
Od ustanawiania organizacji ruchu drogowego należy odróżnić ustawianie
oznakowania drogowego. Znaki drogowe nie mają charakteru samoistnego a ich
komunikaty nie stanowią norm prawnych, ponieważ powinne zachowanie wynika zawsze
z czynności prawnej organu władzy publicznej, która poprzedza ustawienie znaku i jest
wyrażeniem jego woli co do wprowadzenia na danym terenie określonej regulacji ruchu,
nie zaś ze znaku drogowego jako takiego. Wszystkie znaki drogowe oraz sygnały świetlne
muszą mieć podstawę w odpowiednio przygotowanym i zatwierdzonym projekcie
organizacji ruchu.24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729) w paragrafie 3 ust. 1 pkt. 7
stanowi, że zastosowanie znaków drogowych powinno być zgodne z zatwierdzoną
organizacją ruchu. Ponadto z paragrafu 11 wynika, że umieszczanie i utrzymywanie
znaków drogowych to zadanie techniczne, które realizuje zarząd drogi, a więc jednostka
wewnętrzna administracji publicznej. Czynności techniczne, z czym zgadza się nauka
o administracji, mają co prawda charakter norm władczych, pojawiających się jako
rzeczywiste zdarzenia, ale nie są to normy postępowania i nie powodują też powstania
żadnej normy postępowania.25
23

Szerzej o pojęciu uprawnienia, por. Zygmunt Ziembiński, Uprawnienie a obowiązek: przyczynek do analizy
stosunku prawnego (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1962). Oczywiście pisząc o znakach
stosuję językowe uproszczenie, mam bowiem na myśli akty, na podstawie których znaki te są ustawione.
Pominę pozostałe kategorie znaków, takie jak znaki poziome, specjalne czy znaki dla kierujących
tramwajami, ponieważ rozstrzygnięcie ich charakteru prawnego wymagałoby osobnej analizy każdego
z nich. Poza tym odgrywają one rolę drugorzędną w organizowaniu ruchu na drogach.
24
Organ zarządzający ruchem ma prawo przeprowadzać kontrole zgodności oznakowania z zatwierdzoną przez
niego organizacją ruchu, por. § 3.1 punkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
25
Marek Wierzbowski, Prawo administracyjne, s. 322-324.
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W dotychczasowym orzecznictwie ocena działań związanych z umieszczaniem znaków
drogowych na drogach, a tym samym i ocena prawna znaku drogowego umieszczonego na
drodze była przedmiotem niejednoznacznych stanowisk.26 W 2010 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie stanął na błędnym stanowisku, że znak drogowy stanowi
przykład aktu generalnego, adresowanego do nieskonkretyzowanego adresata.27 Było to
niespójne z orzeczeniem wydanym przez ten sam sąd rok wcześniej, w którym
stwierdzono, że umieszczenie znaku drogowego jest czynnością techniczną, wtórną wobec
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na drodze publicznej.28 Warszawski
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w 2007 roku, że „sama czynność ustawienia
znaków drogowych ma charakter czynności materialno-technicznej z zakresu administracji
publicznej.”29 W wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniu z 2011 r.
napisano zaś wyraźnie, że ustawianie znaku drogowego nie ma charakteru samodzielnego,
stanowi jedynie praktycznie uzewnętrznienie poprzedzającej ją czynności prawnej
(względnie aktu) jaką jest zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego. 30 Należy się
zgodzić z tym, że znaki drogowe tworzą sytuację prawną określonego zachowania,
ponieważ z ich ustanowieniem prawo wiąże określone konsekwencje. Mówienie
o obowiązku podporządkowywania się znakowi drogowemu jest jednak co najwyżej
skrótem myślowym i oznacza obowiązek podporządkowania się treści dyrektywalnej,
którą ten znak wyraża, a która została ustanowiona w akcie prawnym (projekcie
organizacji ruchu).
Liczne nieporozumienia co do kwalifikowania oznakowania drogowego zapewne
wynikają z nietypowej formy zapisu treści dyrektywalnych w projektach organizacji ruchu
(za pomocą symboli). Sposób zapisu nie ma jednak znaczenia dla charakteru
organizowania ruchu drogowego, które odbywa się poprzez wprowadzanie do systemu
prawa norm generalnych i abstrakcyjnych. Oznakowanie drogowe zakwalifikować należy
jako szczególną formę ogłaszania, tj. promulgacji tych norm. 31 Jednak taka interpretacja
znajduje się poza przyjętą w Polsce konwencją promulgowania norm prawnych, albowiem
prawodawca nie określił explicite, że musi się to odbywać w formie innej niż wynikającej
z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Mimo to zdrowy rozsądek podpowiada, że
nie można oczekiwać przestrzegania organizacji ruchu, która nie została „zobrazowana” na
drogach za pomocą oznakowania drogowego. Stąd ustawianie i utrzymywanie znaku
drogowego jest obligatoryjną formą promulgacji projektu organizacji ruchu, właściwą
tylko dla tego rodzaju aktu prawotwórczego.

26

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 13 grudnia 2010 r. (III SA/Kr 1051/10).
„(…) W związku z tym nikt nie może powoływać się na naruszenie swojego uprawnienia lub interesu
prawnego przez usytuowanie znaku drogowego. Znak drogowy może, co najwyższej, naruszać interes
faktyczny danej osoby”: postanowienie WSA w Krakowie z dnia 13 grudnia 2010 r. (III SA/Kr 1051/10).
28
Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 24 listopada 2009 r. (III SA/Kr 107/09).
29
„Projekt organizacji ruchu, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 23 września 2003 r. nie tworzy jednak
bezpośrednio obowiązków dla obywateli czy innych podmiotów usytuowanych w sferze zewnętrznej organu.
Nie mają oni zatem obowiązku podporządkowania się zatwierdzonemu projektowi”: postanowienie WSA
w Warszawie z dnia 15 maja 2007 r. (VI SAB/Wa 36/06).
30
Postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2011 r. (I OSK 614/11).
31
Por. § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
27
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Podsumowanie
Ustanawianie regulacji drogowej, ustawianie znaku drogowego, oraz ustalanie jego
znaczenia nie są tożsamymi czynnościami konwencjonalnymi. Ustanawianie regulacji
drogowej, pomimo specyficznego języka zapisu, ma w istocie charakter prawotwórczy
i powinno w całej rozciągłości podlegać regułom tworzenia prawa właściwym dla
„typowych” aktów normatywnych. Ustawianie oznakowania drogowego stanowi w tym
kontekście szczególną postać promulgacji norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych
regulujących ruch na drogach. Błędny i mylący jest wobec tego zapis rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem, gdzie zarówno zatwierdzanie organizacji ruchu jak
i przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji nazwano „czynnościami
organizacyjno-technicznymi” (paragraf 2 ust. 1). Ponadto niespójna linia orzecznictwa
sądów administracyjnych, gdzie wciąż panuje niepewność co do charakteru prawnego
organizowania ruchu drogowego, nie jest w stanie zmienić rozpowszechnionego wśród
zarządzających ruchem poglądu, że organizowanie ruchu nie jest działalnością
prawotwórczą, a ustanawianie znaków drogowych ma charakter podobny do czynności
materialno-technicznych takich jak utrzymanie czystości na ulicach lub prowadzenie
rejestrów.32 Tymczasem konsekwencją tego stanu rzeczy jest organizowanie ruchu
z rażącym naruszeniem prawa, a wobec tego nielegalność znacznej liczby znaków
drogowych, które pojawiły się po wejściu w życie obecnej Konstytucji, co będzie przeze
mnie podjęte w odrębnym opracowaniu.
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