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 Znaki o zmiennej treści (ZZT) środkiem technicznym stosowanym w celu 
emitowania przekazów informacyjnych adresowanych do kierujących 
pojazdami.

 Głównym zadaniem ZZT jest przekazywanie informacji i poleceń 
uczestnikom ruchu drogowego w taki sposób, by mogli je zobaczyć, 
przeczytać i zrozumieć. 

 Warunkiem efektywności tego rozwiązania jest odpowiednio wysoka 
percepcja oraz recepcja komunikatów odbieranych przez kierujących 
pojazdami.

 Różnorodność stosowanych na drogach w Polsce rozwiązań wskazuje na 
brak spójności obowiązujących przepisów oraz wytycznych technicznych.
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• Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym – uczestnik
ruchu ma obowiązek stosować się do …. znaków drogowych.

• § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa, że
pionowy znak drogowy może występować w postaci znaków świetlnych.

• Natomiast w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w pkt
1.6. Znaki zmiennej treści określono m.in. rodzaje znaków, wymiary znaków
świetlnych oraz zasady stosowania tablic tekstowych o zmiennej treści.

• Przepisy z tzw. Czerwonej Książki w zakresie znaków o zmiennej treści nie
wyczerpują wszystkich niezbędnych informacji, w tym dotyczących warunków
technicznych jakie powinny spełniać tego rodzaju znaki, ich lokalizacji i zasad
tworzenia projektów systemowych.



ZOBACZYĆ – ZROZUMIEĆ - ZASTOSOWAĆ
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 ZZT predefiniowany: znak drogowy, który został zaprojektowany w taki

sposób, aby miał możliwość wyświetlania symboli lub/i tekstu tylko

z wcześniej określonego skończonego zbioru komunikatów;

rozszerzenie tego zbioru wymaga zmian konstrukcyjnych ZZT lub

zaprojektowania i wykonania nowego ZZT predefiniowanego;

 ZZT swobodnie programowalny: znak drogowy, który został tak

zaprojektowany, aby miał możliwość wyświetlania symboli lub

tekstu z wcześniej określonego skończonego zbioru komunikatów;

rozszerzenie tego zbioru komunikatów nie wymaga zmian 

konstrukcyjnych ZZT,
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 Znaki o zmiennej treści dzielą się na znaki o rysunku ciągłym i nieciągłym. 

 Znaki o rysunku ciągłym są zbliżone do znaków stałych. 

 Lica znaków wykonane są z folii odblaskowej. 

 Zmianę wskazań znaku uzyskuje się za pomocą urządzeń elektromechanicznych, 

które powodują obrót np. paneli pionowych  wykonanych w kształcie     

graniastosłupów.
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Przykład zastosowania ZZT o rysunku ciągłym (fot. L. Kornalewski) 
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 ZZT o rysunku nieciągłym wyświetlają komunikaty za pomocą

indywidualnych elementów, na tej samej powierzchni znaku.

 W warunkach drogowych ZZT mogą występować jako:

• piktogramowe znaki o zmiennej treści (PZZT): komunikat

przekazywany w formie symbolu graficznego,

• tablice tekstowe o zmiennej treści (TZT): komunikat przekazany w

formie tekstu,

• zintegrowane tablice tekstowe o zmiennej treści (ZTZT):

komunikat przekazywany w formie graficznej i tekstowej.
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Przykład zastosowania PZZT o rysunku ciągłym (fot. L. Kornalewski)
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Przykład zastosowania TZT o rysunku ciągłym            (fot. W. Ernst)
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Przykład zastosowania PZZT o rysunku ciągłym (fot. L. Kornalewski)
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Recepcja - wstępne ujmowanie zjawisk 
poprzez zmysły (czyli widzieć).

Percepcja - powtórne ich przyswajanie 
za pomocą umysłu (czyli rozumieć). 

Recepcja i percepcja jest dwustopniowym system poznawania, w którym 
odruchowo reagujemy na bodźce, które następnie podlegają świadomej 
weryfikacji. 
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• Kierujący pojazdami mogą potrzebować większej uwagi na przeczytanie ZZT, dlatego
czasami zwalniają przed tymi znakami; takie zachowanie ma wpływ na płynność ruchu.

• Jedno z badań ankietowych przeprowadzone w Rhode Island (USA) wykazało, że 90%
kierujących przynajmniej czasami zwalniało, gdy zbliżało się do aktywnego ZZT.

• Wyniki ankiety spowodowały, że podjęto analizę treści wyświetlanych przez ZZT, czy
spodziewane zalety ZZT nie zamieniają się w wady, takie jak spowolnienia ruchu,
opóźnienia, a nawet zdarzenia drogowe.

• Standardowe wytyczne dotyczące komunikatów wyświetlanych na ZZT, jako miarę
użyteczności przyjmują zazwyczaj możliwość wyświetlania wszystkich informacji, nie
zajmują się liczbą jednostek informacji jaka jest możliwa do percepcji przez kierujących.

• Z badań wynika, że każdy komunikat nie powinien zazwyczaj zawierać więcej niż pięć słów,
ponieważ przeciętny kierujący nie jest w stanie zrozumieć i zastosować więcej jednostek
informacji.
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Analizując oddziaływanie ZZT na ruch drogowy należy postawić co najmniej poniższe 
pytania:

• w jaki sposób kierujący pojazdami reagują na emitowane informacje?

• czy wyświetlany komunikat wywołał pożądany skutek na ruch drogowy?

• czy zmiany zachowania kierujących pojazdami były zbieżne z przekazywaną treścią ?

Zagadnienia oddziaływania komunikatów wyświetlanych przez ZZT na kierujących pojazdami 
nie są rozpatrywane w kontekście obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady 
organizacji ruchu drogowego, ale faktycznych uwarunkowań, które w przepisach mają zbyt 
powierzchowną lub nie mają żadnej reprezentacji.    
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Safety and Behavioral Analysis (SABA) center at Morgan State University
Comprehensive Analysis of Dynamic Message Sign Impact on Driver Behavior: A Random 
Forest Approach, Snehanshu Banerjee and co authors, March 2019
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Na rysunku poszczególne obszary nie są narysowane w skali
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Opracowanie własne na podstawie: Speed Pattern Analysis Based on Units of Information in the Proximity of Dynamic 

Message, Banerjee, Jeihani, Khadem, Brown, January 2019
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• Liczba jednostek informacji emitowanych przez ZZT powinna być dostosowana 
do możliwości percepcji kierowcy.

• Czas widzialności znaków drogowych i komunikatów tekstowych zależy od 
prędkości pojazdu oraz od wymiarów emitowanych sygnałów.

• W wypadku przekazów informacyjnych wyrażonych za pomocą tekstu 
przyjmuje się, że obserwacji TZT nie może być krótszy niż 4 s.
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Czas widzialności komunikatów tekstowych dla wybranych prędkości w zależności 
od grupy wymiaru znaków.                                                        (Opracowanie własne)
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Minimalny czas potrzebny na zrozumienie
i zastosowanie się przez kierowcę  do przekazywanych  

przez znak ZZT komunikatów

Obliczanie czasu percepcji

t – minimalny czas czytelności w [s]
n – liczba jednostek informacji
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• Słowa do ośmiu liter zawierają jedną jednostkę informacji.

• Słowa składające się z więcej niż ośmiu liter zawierają dwie jednostki informacyjne.

• Znak drogowy o rysunku nieciągłym to dwie jednostki informacji.

• W zależności od liczby liter w użytych wyrazach składających się na wiadomość tekstową, 
przyjmuje się że maksymalna liczba jednostek informacyjnych emitowanych w jednym 
przekroju drogi nie powinna przekraczać siedmiu.
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• Zastosowanie w Polsce ZZT nie jest duże w porównaniu np. do Holandii, Niemiec czy Austrii.

• ZZT wykorzystywane są na polskich drogach jako urządzenie sterujące ruchem drogowym.

• Pomimo, że od około 15 lat ZZT są stosowane w Polsce do chwili obecnej nie zostały
opracowane jednoznaczne wytyczne odnośnie projektowania oraz umieszczania ZZT.

• Brak jednoznacznych, powszechnie obowiązujących przepisów powoduje, że na terenie
Polski nie można mówić o homogeniczności oznakowania o zmiennej treści.

• Nieodpowiednio skonfigurowane komunikaty, zbyt skomplikowane grafiki, niewłaściwie
dobrane wymiary poszczególnych elementów wpływają na negatywny odbiór ZZT przez
kierujących.

• Badania zagraniczne wskazują na obniżenie percepcji komunikatów wyświetlanych przez
ZZT, na których forma, piktogramy, liczba jednostek informacji nie są odpowiednio dobrane.

• W polskich warunkach brakuje zarówno badań w zakresie percepcji i recepcji oznakowania
o zmiennej treści jak również opracowanych na ich podstawie standardów oznakowania.
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Szczecin, zdjęcie APM PRO
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System Tristar, zdjęcie APM PRO
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Źródło: Swarco Futurit
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Źródło: APM PRO
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Żródło: Comprehensive Analysis of Dynamic Message Sign Impact on Driver Behavior: 
A. Random Forest Approach Snehanshu Banerjee, 

Mansoureh Jeihani, Danny D. Brown, and Samira Ahangari
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Źródło: Comprehensive Analysis of Dynamic Message Sign Impact on Driver Behavior: 
A. Random Forest Approach Snehanshu Banerjee, Mansoureh Jeihani, 

Danny D. Brown, and Samira Ahangari
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Żródło: Comprehensive Analysis of Dynamic Message Sign Impact on Driver 
Behavior: A Random Forest Approach Snehanshu Banerjee, Mansoureh Jeihani, 
Danny D. Brown, and Samira Ahangari
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 Występuje pilna konieczność aktualizacji przepisów w zakresie parametrów 

technicznych i konstrukcji ZZT; przepisy powinny regulować zasady lokalizacji ZZT 

oraz umieszczania ich w pasie drogowym.

 Występuje konieczność ustabilizowania wytycznych technicznych w zakresie 

organizacji ruch oraz scenariuszy i algorytmów zarządzania.

 Niezbędnym jest propagowanie w środowisku projektantów, inwestorów, 

wykonawców tzw. dobrych praktyk.

 Powyższe powinno być systematycznie aktualizowane w związku ze zmianami 

systemu transportowego (tabor samochodowy, technologie informatyczne, zmiany 

zachowań kierujących). 

 Powyższe dotyczy również mobilnych znaków o zmiennej treści.
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