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Znaki drogowe kojarzone są przeważnie 
z motoryzacją, a z samochodami w szczegól
ności. Nie jest to jednak do końca prawdą. Parę 
lat temu hucznie obchodzono stulecie powsta
nia samochodu. Okazuje się, że znaki drogo
we mają znacznie dłuższą, bo kilkusetletnią 
historię. Jako przykład może służyć tu nasz 
rodzimy zabytek - romański słup drogowy 
z 1151 roku stojący w Koninie i oznaczający 
połowę drogi pomiędzy Kaliszem a Kruszwicą 

na dawnym Szlaku Bursztynowym. Ma on 
2,5 metra wysokości i został wykonany z pia
skowca na polecenie komesa Piotra Dunina. 
Stanowi pierwowzór obecnych znaków kie
runku i miejscowości. 

W następnych wiekach również ustawia
no na skrzyżowaniach traktów drogowska
zy, a przed niektórymi miejscowościami tak
że tablice ze stosownymi napisami. Odbywa
ło się to bardziej zwyczajowo, niż z nakazu 

Konin - słup drogowy z 1151 roku Francuski drogowskaz z początku XIX wieku 

władz. Panowała wielka dowolność. Normy 
prawne porządkujące ruch na gościńcach 
i oznakowania dróg innymi niż tylko drogo
wskazy znakami, zaczęto wprowadzać już na 
początku XIX wieku. Na ziemiach polskich 
będących wówczas pod zaborami, najwcześ
niej (w 1820 roku) sytuację na drogach regu
lowało prawo pruskie. Wtedy też w przepi
sach większości krajów europejskich zaczęto 
mówić między innymi o: „.. . trzymaniu się pra
wej strony drogi"... i o tym, że: „.. . przy wymi
janiu należy wybaczać w prawo....". 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż 
niektóre kraje zastosowały (a raczej utrzy
mały w dalszym ciągu) zasadę ruchu lewo
stronnego. Tę prawidłowość można tłuma
czyć względami zwyczajowymi - dwaj jeźdź
cy nadjeżdżający ku sobie, mogli się przy
witać podając dłonie bez uciekania się do 
akrobacji. 

Pamiątką z dawnych lat jest znak kie
runku w formie solidnego słupa z piaskow
ca, który powstał na początku XIX wieku we 
Francji. Obecnie - po prawie dwustu latach 

- znaki te nadal istnieją (zwłaszcza na fran
cuskiej prowincji), spełniając swą drogo-
wskazową rolę. 

Pod koniec XIX wieku próby konstruo
wania pojazdu z napędem mechanicznym 
zaczęły nabierać coraz realniejszego kształtu. 
W Anglii, po wprowadzeniu sławnej ustawy 
o czerwonej fladze, którą trzeba było nieść 
przed poruszającym się pojazdem (Red Flag 
Act), nastąpił regres w rozwoju „pojazdu 

. bez koni". Dalsze nowatorskie konstrukcje 
powstawały już w Niemczech i we Francji. 
Tam też zaczęto ustanawiać pierwsze prze
pisy regulujące ruch pojazdów mechanicz
nych na drogach. 

13 kwietnia 1898 roku wprowadzono we 
Francji pierwszą ustawę „samochodową". 
Była to.. . . taryfa podatkowa. Potem nastąpi
ły kolejne ustawy (z 1889 i 1901 roku) usta
lające cały szereg przepisów (np. prędkości 
dopuszczalne - w obszarze zabudowanym 
20, a w niezabudowanym 30 km/h). Można 
powiedzieć, że w ten sposób powstawały nor
my pierwszego KODEKSU DROGOWEGO. 

Na początku XX wieku funkcjonowało we Francji 14 znaków drogowych (prócz opisanych już drogowskazów), które w mniej lub 
bardziej czytelny sposób dostarczały kierowcy niezbędnych informacji. Miały one zasięg lokalny, tzn. dotyczyły tylko dróg krajowych. 

gwałtowny spadek 

rowek trudny przejazd 

skręt w prawo 

podjazd przejazd przez 
tor kolejowy 

zły bruk niebezpieczne 
skrzyżowanie 
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wzniesienie skręt w lewo skręt ze wzniesieniem skręt ze spadkiem wałek 

spadek 
serpentynowy 



W roku 1909 z inicjatywy francuskiego ministerstwa robót publicznych zebrała się w Paryżu Międzynarodowa Komisja powołana w celu 
opracowania kodeksu drogowego. Oprócz wielu przepisów porządkujących wyposażenie techniczne samochodów (np. o oświetleniu 
pojazdu i o posiadaniu tablicy rejestracyjnej), ustanowiono pierwsze znaki drogowe. Było to cztery znaki w formie niebieskich okrą
głych tarcz z białymi symbolami w środku. Stosowano także sporadycznie piąty znak oznaczający brak przejazdu. Ustalenia Komisji 
przyjęła większość krajów europejskich. 

wygórowane 
mostki 

niewidoczne i ostre 
zakręty 

zamykane przejazdy 
kolejowe 

skrzyżowanie dróg przerwa 
w komunikacji 

26 września 1926 roku na zwołanej kolejnej Konwencji w Paryżu dokonano kilku zmian w przepisach. Między innymi zmieniono 
formę znaków (kształt trójkątny) i dodano dwa nowe symbole. 

wygórowane 
mostki 

niewidoczne i ostre 
zakręty 

zamykane przejazdy 
kolejowe 

skrzyżowanie dróg wszelkie inne 
niebezpieczeństwa 

niezamykane 
przejazdy kolejowe 

Warszawa. Znak informujący o postoju dorożek 
samochodowych (dorożki konne mogą korzystać 
z postojów tylko na jezdniach niewyasfaltowanych) 

Znak na skrzyżowaniu w Paryżu, wyrażający apel do 
przechodniów, by udzielali pomocy niewidomym przy 
przechodzeniu przez jezdnię. 

Po odzyskaniu niepodległości w roku 
1919, Polska ratyfikowała ustalenia Komi
sji z 1909 roku. Wtedy też nasze państwo 
otrzymało jako międzynarodowy znak roz
poznawczy symbol „PL". 

Mając do dyspozycji zaledwie sześć sym
boli, ówcześni organizatorzy ruchu drogo
wego bardzo często stosowali znaki dodat

kowe. Te dodatkowe znaki były 
opracowywane na aktual

ne miejscowe zapotrze-
\ bowanie. Często posia

dały odpowiedni pik
togram. Zawsze jed
nak zwierały sto
sowny napis z infor
macjami dla uczest

ników ruchu drogo
wego. Oto przykłady 

takich znaków z lat 20. 
ubiegłego wieku z ulic 

Warszawy i Paryża. 

OasignFofiHn.PL i 
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Tablice szosowe 

Maciej Rynowiecki 
Ilustracje z archiwum autora 

Znaki drogowe obowiązujące 
w Polsce w okresie międzywojen
nym, to początkowo sześć symbo
li w formie niebieskich trójkątów 
(zostały one ustalone na Konwen
cji Paryskiej w 1926 roku). Potem, 
w czasie następnego dziesięciolecia, 
znaków stopniowo przybywało, by 
w roku 1938 osiągnąć liczbę 23. Po
dział znaków był zupełnie odmien
ny od stosowanego obecnie. 
Wyróżniano wówczas: 
1. tablice szosowe 
2. tablice ostrzegawcze 
3. tablice informacyjne 
4. tablice miejskie, nazywane 

tablicami zakazującymi 
Wielce zastanawiające jest to, iż 

ówcześni ustawodawcy nie przewi
dzieli w tym nader skromnym zesta
wieniu tablic, szeroko stosowanego 
obecnie znaku o symbolu „A-7" (A-7 

- „ustąp pierwszeństwa przejazdu"). 
Jak sobie poradzono? 

Rozporządzenie Ministra Robót 
Publicznych i Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 
1928 roku mówi m.in.: ,,..w więk-

wie i Lodzi. Potem stopniowo zosta
ła wprowadzona do innych miast 
Polski - poprzez wydawanie miej
scowych przepisów przez wojewo
dów. W zarządzeniach zamieszcza
ne były spisy głównych ulic dane
go miasta. 

Ustalenia dotyczące określania 
jako głównej ulicy, na której „biegną 
pojazdy na szynach", znalazły kolej
ne potwierdzenie w Rozporządzeniu 
Ministra Komunikacji z 27 paździer
nika 1937 roku. Największe wątpli
wości w stosowaniu tej reguły mieli 
kierowcy w sytuacjach, gdy wąska, 
peryferyjna ulica z torami tramwa
jowymi, przecinała szeroką ruchli-

Tablice ostrzegawcze 

niezamykane przejazdy 
kolejowe 

skrzyżowania 
i rozwidlenia dróg 

Tablice ostrzegawcze 

zamykane przejazdy 
kolejowe 

wszelkie inne 
niebezpieczne miejsca 

obowiązujący 
kierunek jazdy 

znak zaleconej 
ostrożności jazdy (napis 
„RYNEK" jako przykład) 

dozwolony postój 
(parking) 

przydrożny punkt 
opatrunkowy 

Tablice miejskie (zakazujące) 

zakaz oczekiwania 
I zatrzymywania się pojazdów 

zakaz postoju 
pojazdów 

zakaz przejazdu 

zakaz przejazdu 
konnych pojazdów 

zakaz przejazdu 
konnych pojazdów 

ciężarowych 

zakaz przekraczania 
normy szybkości przez 
samochody osobowe 

zakaz przekraczania 
normy szybkości przez 
samochody ciężarowe 

zakaz przejazdu 
samochodów ciężarowych 

zakaz przekraczania 
określonej normy 
szybkości jazdy 

niewidoczne i ostre 
zakręty 

wygórowane mostki 
i poprzeczne ścieki 

obowiązkowe 
zatrzymanie się przed 

komorą celną 

zakaz przejazdu 
pojazdów o wadze 

ponad określoną normę 

szych miastach - jeśli krzyżują się 
dwie ulice, z których jedna jest głów
ną, a druga boczną, to pojazd jadą
cy ulicą główną, ma zawsze pierw
szeństwo przed pojazdem posuwają
cym się ulicą boczną. Za ulice głów
ne w znaczeniu powyższem uważa 
się te ulice po których biegną linje 
tramwajowe." Zasada ulicy głównej 
i bocznej początkowo obowiązywa
ła w Warszawie, Lwowie, Krako

wa arterię komunikacyjną pozba
wioną jednak szyn. Tam najczęściej 
dochodziło do kolizji. 

W roku 1938 władze wniosły 
do akt prawnych dotyczących zna
ków drogowych cały szereg innowa
cji. Najbardziej rewolucyjną zmia
ną było wycofanie się z „niebie
skich trójkątów", na rzecz znaków 
o barwie żółtej z czarnym obrze
żem i czarnym symbolem w środ

ku. Tym samym nastąpiło ostatecz
ne zerwanie z przeszłością i usta
leniami Konwencji lat 1909 i 1926. 
Realizacja tych nowych przepisów 
została brutalnie przerwana we 
wrześniu 1939. Nadeszła ciemna 
noc okupacji. Na zajętych ziemiach 
polskich najeźdźca wdrożył nie
mieckie przepisy ruchu drogowego. 
Przyjął także nowy system oznako
wania dróg. 

Ogólny podział znaków zawar
ty w Rozporządzeniu Generalnego 
Gubernatora z dnia 17 maja 1941 
roku wymienia: 
1. znaki ostrzegawcze, 
2. znaki nakazujące i zakazujące, 
3. znaki wskazujące, 
4. znaki celem kierowania ruchu 

przy zamknięciach dróg, 
5. inne. 
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zakaz przejazdu 
samochodów 

zakaz wjazdu 
przy jednokierunkowym ruchu 



Znaki ostrzegawcze 

ogólnie niebezpieczne 
miejsce takie jak: roboty 

drogowe, wąskie szosy itd. 

Znaki nakazujące i zakazujące 
(Dodane przez władze gg) 

Znaki nakazujące i zakazujące nie różniły się zbytnio od przedwojennych pol
skich tablic miejskich. Jedyna zmiana dotyczyła ich ilości. Dodano mianowicie 
kilka nowych znaków: 

zakaz przejazdu 
dla samochodu 

w niedzielę i święta 

obowiązujący 
kierunek jazdy ulica jednokierunkowa 

Znaki w s k a z u j ą c e 

przestrzegać pierwszeństwa 
przejazdu na drodze głównej 

Znaki wskazujące według przepisów Generalnego Gubernatorstwa to przede wszystkim tablice miejscowo
ści, drogowskazy, a także... znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu. 
Jako ciekawostkę należy traktować „znak dla latarń" w postaci biało - czerwonych pasów (przestroga dla 
kierowcy, że o ile chce zostawić samochód do postoju przez noc musi samochód oświetlić). Lampy pomalo
wane w taki sposób jeszcze przez wiele lat po wojnie można było spotkać na ulicach naszych miast. 

znak dla głównej drogi 
komunikacyjnej 

znak dla punktów węzłowych 
lub dróg zbiorowych 

dla ruchu dalekobieżnego 

znak dla latarń 
nie świecących się 

przez całą noc 

tablica z oznaczeniem 
miejscowości 

drogowskaz dla dróg 
utrwalonych 

Jednym z nielicznych znaków, 
który nie został zaadaptowa
ny na zajętych terenach pol
skich był znak stop, szeroko 
stosowany w Niemczech już 
w latach 30. 

Poniżej przykładowa krzyżówka ze znakiem „stop" z przed
wojennego niemieckiego podręcznika do nauki jazdy 

Inne znaki to w rozumieniu Rozporządzenia 
słupy i lampy ostrzegawcze na wysepkach. 
Wskazywały one, że wysepkę należy objeż
dżać z prawej strony. Do tej grupy znaków 
zaliczono również: 

Znak taki - w formie 
oświetlonej nocą lampy 
zamontowanej na kabi
nie samochodów cię
żarowych, można było 
spotkać na naszych dro
gach jeszcze w późnych 
latach 50. 

znak na samocho
dach ciężarowych 
prowadzących za 
sobą przyczepki 

Znaki celem kierowania ruchu przy zamknięciach dróg 

tarcza sygnałowa na stojaku 
obrotowym przy zamknięciach 

półstronnych (czerwona -
przejazd wzbroniony, zielona -

przejazd dozwolony) 

Znaki ustawiane na czas napraw dróg. Określały one tymczasową trasę objazdu. 
Napisy zamieszczano w formie dwujęzycznej. Szeroko stosowaną praktyką było 
także umieszczanie tablic z graficznym przedstawieniem proponowanej drogi 
objazdowej. Wtedy były to białe plansze - dzisiaj stosuje się tło żółte. 
Ciekawostką tej grupy znaków jest tablica obrotowa z tarczami: czerwoną i zielo
ną. To zmodyfikowana forma sygnalizatora obrotowego obsługiwanego przez poli
cjanta (amerykańskiego) w czasach eksperymentowania ze sterowaniem ruchem 
ulicznym. Działo się to na początku XX wieku, a na tarczach były dodatkowo napi
sy: „stop" i „go". Obecnie funkcję tarcz pełnią oczywiście sygnalizatory świetlne. 
W tym przypadku - według obecnej nomenklatury o symbolu „S-4" drogowskazy dla objazdu 

ze strzałką objazdową i bez 
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Znaki ostrzegawcze (według wzoru obowiązującego w Niemczech do chwili obecnej) przybrały formę bia
łych trójkątnych tablic z czerwonym szerokim obrzeżem i czarnym symbolem. Pojawiły się tabliczki z opi
sem umieszczane pod znakami, a także słupki wskaźnikowe przed przejazdami kolejowymi. 

poprzeczny ściek (znak jest 
ustawiony przed ściekami 

poprzecznymi, garbami itd.) 

zakręt przejazd kolejowy 
niezamykany 

skrzyżowanie przejazd kolejowy zamykany 

zakaz przejazdu 
dla motocykli 

w niedzielę i święta 

zakaz przejazdu 
dla pojazdów 

o szerokości ponad 
określona normę 

zakaz przejazdu 
dla pojazdów 

o wysokości ponad 
określona normę 

znak zatrzymywania 
się na placówkach 

celnych 

droga dozwolona 
dla rowerzystów, 

dla innych zakazana 



HISTORIA Z N A K Ó W DROGOWYCH CZĘŚĆ TRZECIA 

3. znaki zakazujące i nakazujące, 
4. znaki informacyjne. 

Wyraźną pozostałością po latach 
okupacji jest stosowanie w pierw
szych latach po wojnie dwojakiej 
wersji znaku „droga podporządko
wana", a także niemieckiej formy 
oznaczenia drogi głównej. 

ZNAKI OKREŚLAJĄCE DROGĘ GŁÓWNĄ I PODPORZĄDKOWANĄ 

Maciej Rynowiecki 
Ilustracje z archiwum autora 

R ok 1945. Zakończenie 
działań wojennych na 
frontach II wojny świa
towej. W wyniszczonym 

pożogą kraju, większa część infra
struktury praktycznie przestała ist
nieć. Drogi są mocno zdewastowa
ne lub wręcz kompletnie zniszczo
ne. Znaki również - pozostały tylko 
nieliczne. Znaczna część z nich i tak 
jest zdezaktualizowana. Pochodzą 
z okresu okupacji, bądź też zosta
ły ustawione przez wojska radzie
ckie przetaczające się na Berlin. 
Rozpoczął się czas powojenne
go porządkowania sytuacji dro
gowej w kraju. Nadeszła wresz
cie chwila, by dokończyć realiza
cji przepisów wynikających z roz
porządzenia o znakach drogowych 
z 1938 roku. 

Godna podziwu jest szybkość, 
z jaką uruchamiano w owych 
dniach kolejne dziedziny życia 
gospodarczego. Już w kilka mie
sięcy po wyzwoleniu (w 1946 
roku) ukazał się podręcznik pod 
nazwą „Egzamin kierowcy pojaz
dów mechanicznych". Dostarczał 
on niezbędnych wiadomości kan
dydatom na kierowców, zarów
no z dziedziny budowy samocho
du, jaki i z przepisów ruchu dro
gowego. 

ZNAKI OKREŚLAJĄCE DROGĘ GŁÓWNĄ I PODPORZĄDKOWANĄ 

„Egzamin kierowcy pojazdów 
mechanicznych" 

Z tej właśnie książki został 
zaczerpnięty zestaw aktualnych 
wówczas znaków drogowych wraz 
z ich definicjami. 

Zgodnie z obowiązującym 
podziałem rozróżniano: 
1. znaki określające drogę główną 

i podporządkowaną, 
2. znaki ostrzegawcze, 

Uwaga! 
Niebiezpieczne 

miejsce, zwiększony 
ruch, naprawa 

dróg, niebezpieczny 
mostek 

zamykane przejazdy 
kolejowe 

niezamykane 
przejazdy kolejowe 

ostre 
lub niewidoczne 

zakręty 

skrzyżowanie 
i rozwidlenie dróg 

wzniesienie, 
poprzeczne ścieki 

przez drogę 

TABLICZKI 

krzyż św. Andrzeja 
oznaczający przejazd 
kolejowy zamykany 

trzy zakręty 
po sobie 

następujące 
w odległości 

nie większej jak 
100 m jeden od 

drugiego 

koniec trzeciego 
zakrętu 

dwa po sobie 
następujące 

garby terenowe 
lub ścieki 

Znakom zaczęły towarzyszyć 
tabliczki z dodatkowymi informa
cjami dotyczącymi sygnalizowa
nych niebezpieczeństw. 

Do grupy ostrzegawczych zosta
ły zaliczone - szeroko już stosowa
ne w czasie okupacji - słupki wskaź
nikowe przed przejazdami kolejo
wymi, a także znaki zwane krzyża

mi św. Andrzeja. W zastosowaniu 
tych ostatnich, a dokładnie w ich 
odmianach, widoczne są reperku
sje niedawnych pięciu lat niemie
ckiej administracji. 

ZNAKI ZAKAZUJĄCE I NAKAZUJĄCE 

zakaz przejazdu 
wszelkim pojazdom 

zamykający 
ruch pojazdów 

z obu stron 

zakaz wjazdu 
(wystawiony 

u wylotu ulicy 
Jednokierunkowej) 

zakaz przejazdu 
dla samochodów 

zakaz przejazdu 
dla samochodów 

ciężarowych 

zakaz przejazdu dla zakaz przejazdu dla 
wozów ciężarowych pojazdów konnych 

zakaz przejazdu 
wszelkim pojazdom 

o wadze ponad 
wskazaną na 
tablicy normę 

zakaz przekraczania 
podanej szybkości 

ponad podaną 
na tablicy 

zakaz przekraczania 
podanej szybkości 
przez samochody 

ciężarowe 

zakaz przekraczania 
podanej szybkości 
przez samochody 

zakaz używania 
sygnałów 

dźwiękowych 

zakaz wyprzedzania 

tablica do znaków zakazu 
(określa koniec, który Jest 

objęty zakazem lub nakazem) 

znak 
obowiązkowego 
zatrzymania się 
przed urzędem 

celnym 

znak 
obowiązującego 
kierunku jazdy 

ulica jednokierunkowa 

zakaz pozostawiania 
pojazdów dla 

postoju. Przy tym 
znaku można 

pojazd zatrzymać 
dla wsiadania, 

wysiadania, 
załadowania lub 

rozładowania. 
Czynności te należy 

przeprowadzić 
bezzwłocznie 
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zakaz 
zatrzymywania 
się pojazdów 

droga tylko dla 
rowerzystów 

krzyż św. Andrzeja 
oznaczający przejazd 
kolejowy nlezamykany 

Jednotorowy 

krzyż św. Andrzeja 
oznaczający przejazd 
kolejowy niezamykany 

wielotorowy 

droga podporządkowana droga podporządkowana droga główna 



W grupie znaków ostrzegaw
czych, największą zmianą w sto
sunku do stanu sprzed 1938 roku, 
jest zastosowanie aż dwóch ozna
czeń ulicy jednokierunkowej. 

tablica przed stacją 
benzynową (co najmniej 
500 metrów od stacji) 

ZNAKI INFORMACYJNE 

drogowskaz 

tablica miejscowości 

znak ostrożności 
jazdy ze względu na 

duży ruch (szkoły) 

znak dozwolonego 
pozostawiania 

pojazdu dla postoju 

znak przydrożnych 
punktów 

opatrunkowych 

tabliczka do znaku 
dozwolonego postoju 

tablica do oznaczenia 
dłuższego odcinka drogi 

znak dla postoju dorożek 
samochodowych i konnych 

tablica objazdów 

tablica przed drogowskazami 
ustawiona przed 
skrzyżowaniami 

drogowskaz 

słup kilometrowy. Środkowa 
cyfra podaje ilość kilometrów 

od początku drogi drogowskaz 

W latach 50. następowało dalsze porządkowanie oznakowania dróg. Stopniowo usuwano ostatnie pozostałości lat okupacji. Przede wszystkim zainsta
lowane zostały nowe krzyże św. Andrzeja - w formie znanej nam współcześnie. 
Słupki wskaźnikowe przed przejazdami kolejowymi także zostały „spolszczone". Otrzymały formę prostokąta. 
Stworzono, w związku z bieżącymi potrzebami, odmiany znaku informacyjnego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności 

krzyż św. Andrzeja 
przed przejazdem 

jednotorowym 

krzyż św. Andrzeja 
przed przejazdem 

wielotorowym 
słupki wskaźnikowe 
przed przejazdami 
kolejowymi według 

wzoru niemieckiego 

zalecenie szczególnej 
ostrożności Jazdy ze 
względu na szkołę 

w pobliżu drogi 

zalecenie szczególnej 
ostrożności jazdy ze 

względu na małe dzieci 

zalecenie szczególnej 
ostrożności jazdy 

ze względu na 
roboty na drodze 

W międzyczasie powstały również znaki nieformalne takie jak: 

przystanek autobusowy 

przystanek autobusowy 
PKS (wersja 1) 

przystanek autobusowy 
PKS (wersja 2) 

DODATKOWE, NOWE ZNAKI OSTRZEGAWCZE OBOWIĄZUJĄCE 
OD 3.05.1956 

stacja benzynowa zwężenie drogi ruchomy most 

Prawdziwa rewolucja w dziedzi
nie oznakowania nastąpiła w roku 
1956. Wtedy właśnie (a dokładnie 
3 maja), Rozporządzeniem Ministrów 
Transportu Drogowego i Lotnicze
go oraz Spraw Wewnętrznych wpro

wadzono nowe znaki drogowe. Jed
ną z najistotniejszych zmian było do
danie wielu nowych znaków ostrze
gawczych, a przede wszystkim zre
zygnowanie z ich czarnych obrzeży 
na rzecz koloru czerwonego. 

roboty na drodze 

uwaga zwierzęta 
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przystanek tramwajowy droga dla rowerów 
niebezpieczny 

zakręt w prawo 
niebezpieczny zakręt w lewo niebezpieczny zjazd 

dzieci przejście przez Jezdnię 

słupki wskaźnikowe 
przed przejazdami 
kolejowymi według 

wzoru polskiego 

tabliczka „koniec" 
do znaków 

informacyjnych 



Innowacje objęły również grupę 
„zakazu i nakazu". Wdrożono mię
dzy innymi „stop", „zakaz skrętu", 

„koniec ograniczeń", nowa formę 
„zakazu wyprzedzania", ogranicze
nia wjazdu ze względu na szero
kość bądź wysokość, a także zna
ki dotyczące rowerów. 

Generalnie trzeba stwierdzić, 
że przepisy z roku 1956 uwspół
cześniły piktogramy dostosowu
jąc je do nowych potrzeb. 

DODATKOWE, NOWE ZNAKI ZAKAZU I NAKAZU 

stop 

stare i nowe symbole 

zakaz wjazdu pojazdów 
o szerokości ponad 

określoną normę 

zakaz skrętu w lewo 

zakaz wjazdu pojazdów 
o wysokości ponad 

określoną normę 

zakaz wyprzedzania 

zakaz wjazdu rowerów 

koniec ograniczenia 
(szybkości) 

droga dla rowerów 

W latach 60. wprowadzono 
także kilkanaście zmian. Między 
innymi likwidacji uległ znak: 

W jego miejsce zaczął obo
wiązywać: 

Zakaz zatrzymywania się 
natomiast określał tenże znak 
ze stosowną tabliczką 

Były także znaki „meteo
ry". Ukazały się, a potem nag
le zginęły... 

droga bez przejazdu (ślepa) 

stacja benzynowa 

W następnym dziesięciole
ciu znaki ostrzegawcze podda
no kolejnej korekcie graficznej. 
Obrzeże, które w 1956 roku 
zmieniono na czerwone, teraz 
znacznie zwężono. 

skrzyżowanie w wersji współczesnej 

Rok 1983 to przede wszyst
kim wymiana starego „stopu" 
w postaci koła - na nową for
mę ośmiokątną. 

stop 

W międzyczasie dodawano 
także inne nowe znaki - znane 
współcześnie choćby z obserwa
cji naszych dróg i ulic. Ile jest ich 
obecnie? Proste policzenie wzorów 
znajdujących się w obowiązującym 
Rozporządzeniu Ministrów Infra
struktury oraz Spraw Wewnętrz
nych z dnia 31 lipca 2002 roku 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) 

- nie daje pełnego bilansu. Próżno 
w nim szukać pewnych znaków. • 

zakaz wjazdu 
pojazdów 

silnikowych 

zakaz wjazdu 
motocykli, 

motorowerów 
i rowerów 

droga pieszo-
rowerowa 

uwaga! przejście 
dla dzieci 
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szpital 

skrzyżowanie według wzoru 1956 roku 
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