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Streszczenie: Innowacyjność wyrobów objętych nadzorem prawnym, bardzo często wybiega
daleko od obowiązujących przepisów czy norm. Przedsiębiorcy z całego świata chcą jak
najszybciej sprostać oczekiwaniom klientów a to właśnie od nich pochodzą innowacyjne
pomysły wdrożenia produktu. W Polsce sytuacja komplikuje się, kiedy mamy do czynienia
z aktami prawnymi które nadzorują wdrożenia wyrobów i dopuszczenia ich do bezpiecznego
użytku. Jak wygląda wdrożenie nowego wyrobu bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy
można skrócić czas wdrożenia wybranych wyrobów z zachowaniem ich bezpieczeństwa
w użytkowaniu?
Słowa kluczowe: progi zwalniające akustyczne; wdrożenie wyrobu budowlanego do użytku;
zasada ograniczonego zaufania

MANAGEMENT OF LEGAL CONTENT IN THE DESIGN AND
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ROAD SAFETY PRODUCTS
WITHIN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF LIMITED TRUST.
Abstract: The innovativeness of products under legal supervision very often goes far beyond
the current regulations or standards. Entrepreneurs from all over the world want to meet
customers' expectations as soon as possible and it is from them that innovative ideas
for product implementation come. In Poland, the situation is complicated when we have
to deal with legal acts that supervise the implementation of products and their safe use.
How does the implementation of a new road safety product look like and can the time
of implementation of selected products be shortened while maintaining their safety in use?
Keywords: acoustic speed bumps; implementation of a construction product for use; limited
trust principle
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1. Progi zwalniające (akustyczne) co to takiego?
Od pewnego czasu na drogach można zaobserwować linie zazwyczaj koloru
czerwonego, ustawione poprzecznie do jadącego pojazdu, w jednym lub trzech odcinkach po
około dziesięć pasów. Malowane masą chemoutwardzalną lub termoplastyczną często
obsypane mikro kulkami szklanymi w celu zwiększenia widoczności. Montowane zazwyczaj
przed przejściami dla pieszych. Zasadą działania takiego rozwiązania ma być doznanie
akustyczne, ale i mechaniczne odczucie wibracji przeniesionych poprzez koła samochodu na
kierownicę pojazdu. Po przejechaniu przez taki próg kierowca ma zostać uświadomiony o
zbliżającym się na przykład przejściu dla pieszych.

Źródło: zdjęcie własne 2018 (Ruda Śląska ul. Odrodzenia)

Rozwiązanie jak najbardziej godne uwagi i uznania, gdyż idąc w myśl poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, każde takie rozwiązanie uznaje się za dobre, gdy spełnia
swoją funkcję.
Po analizie prawnej na rok 2018-2020 nie potrafimy odnaleźć co to tak naprawdę jest.
Ani to w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach,
załącznik 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ani też w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach, nie znajdziemy wzmianki na temat takiego rozwiązania umieszczanego na jezdni.
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Krokiem kolejnym było zwrócenie się z prośbą o opinie do Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Krajowej Rady
BezpieczeństwaRuchu Drogowego. Odpowiedź jaką udzielił IBDiM brzmiała następująco:
,,Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana mail z dn. 30.10.2018r. Instytut Badawczy Dróg i
Mostów przedstawia poniższą opinię: Wzmiankowany wyrób, tak jak i inne wyroby, powinien
podlegać zasadom wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które podane są w
ustawie o wyrobach budowlanych, z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570). W przypadku przedmiotowego wyrobu brak jest wystarczających danych do jego
właściwego zidentyfikowania i zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy. Proponujemy
wystąpienie do zarządcy drogi, który zainstalował ww. wyrób o udostępnienie informacji
publicznej nt. podstaw jego zastosowania.’’
Ministerstwo Infrastruktury wypowiada się na ten temat w sposób podobny: odsyła
do Dziennika Ustaw 220, poz. 2181, z późn. zm. ale i podpowiada, że, ,,Decyzję o
zastosowaniu w organizacji ruchu na drogach publicznych znaków drogowych, sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje organ zarządzający
ruchem właściwy dla danej drogi. …Na podstawie przepisów §6 ust.1 tego rozporządzenia12
organ zarządzający ruchem zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując sposób
umieszczenia znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego mającego
wpływ na ruch drogowy.’’
Zastanawiając się kim, w myśl przepisów prawa jest organ zarządzający, należy sięgnąć do
art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r13. która to przedstawia:
a) Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach
krajowych
b) Marszałka województwa, który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych
c) Starostę, który zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Kompetencje te nie obejmują jednak zarządzania ruchem na drogach publicznych w miastach
na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w
miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie
przepisów14 jest Prezydent Miasta.
Jak wynika z powyższych przepisów, innowacyjność produktów wyprzedza literę prawa.
Przywołując przepisy dotyczące już istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
gdzie to szczegółowo określone są między innymi techniczne aspekty takich wyrobów jak
progi zwalniające i podrzutowe listwowe, wyspowe, płytowe, a także separatory ruchu oraz
azyle dla pieszych, mamy do czynienia z paradoksem. Z jednej strony urządzenia jak nazwa
wskazuje bezpieczeństwa ruchu drogowe powinny zostać szczegółowo zweryfikowane przed
wdrożeniem do użytkowania przez użytkowników dróg. Z drugiej zaś strony procedury samej
certyfikacji przed wypuszczeniem na rynek są długie
i skomplikowane.
Słusznym wydaje się zastosowanie schematu postępowania w przypadku wdrażania i
utrzymywania innowacyjnej technologii.

12

Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 784

13

Prawo o ruchu drogowym

14

Prawo o ruchu drogowym - art. 10 z dnia 20 czerwca 1997r.
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2. Bez normy zharmonizowanej i innych dokumentów

Gdy dla danego wyrobu budowlanego nie przewidziano ani normy zharmonizowanej,
ani dokumentu Krajowej Oceny Technicznej (KOT) czy niegdyś Aprobaty Technicznej,
są inne sposoby na jego wdrożenie, jednak nie dotyczy to wyrobów budowlanych
produkowanych seryjnie. Jedną z możliwości jest jednostkowe zastosowanie w konkretnym
obiekcie budowlanym. Odpowiedzialność za zaprojektowanie takiego wyrobu spoczywa
wówczas w pełni na konstruktorze, zaś jego zastosowanie jest możliwe tylko w ramach
jednego projektu i w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną. W takiej sytuacji
może on zostać oznaczony znakiem B, jednak dzieje się to wyłącznie na odpowiedzialność
producenta. Procedurę uznania danego produktu za wyrób regionalny określa art. 8 ust. 3 ww.
ustawy15. Należy jednak pamiętać, że w obu tych przypadkach chodzi o wyroby dopuszczone
tylko na rynku krajowym. Niemniej, jeżeli dany wyrób budowlany, który nie jest objęty
normą zharmonizowaną, ale np. posiada KOT i został legalnie dopuszczony do obrotu
na terenie danego kraju należącego do UE, zgodnie z zasadą „wzajemnego uznawania”,
wynikającą bezpośrednio z dokumentów akcesyjnych do Unii, może on być udostępniony
w innym państwie członkowskim16.
W przypadku gdy nadal brak jest normy zharmonizowanej sytuacja wygląda
odmiennie, gdy dla danego wyrobu nie opracowano normy zharmonizowanej. Obowiązkiem
producenta jest wówczas uzyskanie KOT, lub Europejskiej Oceny Technicznej (EOT),
których wydawaniem zajmuje się w Polsce Instytut Techniki Budowlanej lub instytucja
wyspecjalizowana w danej branży, w przypadku wyrobów bezpieczeństwa ruchu drogowego
jest to Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tym co jednak bardzo istotne, jest fakt,
że dobrowolność polega tylko na wyborze między KOT a EOT, gdyż posiadanie jednego
z tych dokumentów jest obligatoryjne.
Niemniej, uzyskanie jednego, jak i drugiego dokumentu wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia szczegółowych badań. Instytut posiłkuje się wówczas dostępnymi już
dokumentami, specyfikacjami lub dokumentami krajowymi określającymi zalecenia
udzielania aprobat technicznych, jakie odnoszą się do określonych grup produktów, lub też –
gdy wyrób jest określony jako „innowacyjny” co oznacza, że nie powstały jeszcze
dedykowane mu oceny – tworzy je całkowicie od nowa. Proces ten, szczególnie w przypadku
EOT, może zając nawet 1,5 roku, bowiem wymaga to poczynienia stosownych ustaleń
między upoważnionymi instytutami wszystkich państw członkowskich17.

3. Wdrożenie zasady ograniczonego zaufania

Czy można zaufać producentowi wyrobu budowlanego? Skracając ścieżkę od pomysłu
do wdrożenia innowacyjnego wyrobu należy przeanalizować w jakim stopniu można zaufać
producentom. Przytaczając słowa ,, nie można stworzyć kultury opartej na zaufaniu, dopóki
15

Ustawa o wyrobach budowlanych
(WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
17
Joanna Kamuda (archiwum własne www.muratorplus.pl)
16
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ludzie nie maja wyników.’’ – Craig Weatherup, former Pepsi Co. Przychodzi na myśl
znaczenie zaufania w organizacji i jego skutki, istnieje teoria która mówi, że brak zaufania
w społeczeństwie jest pewnego rodzaju podatkiem dla organizacji a przedsiębiorstwa, które
posiadają wysoki poziom zaufania nie musza go płacić, autorem tej teorii jest Francis
Fukuyama autor pozycji literaturowej ,,Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu.’’
Niewątpliwie zaufanie organizacyjne od wielu lat pełni ważną rolę w prowadzeniu biznesu
a także ciągłemu dążeniu do doskonałości organizacji. Szybkość zaufania z angielskiego
speed of trust odgrywa rolę, którą wprost definiuje się jako: redukcja kosztów, wzrost
produktywności, poprawę motywacji, polepszenie współpracy, zwiększenie wartości, poziom
zaufania ma wpływ na każdą relację i interakcję… Każdy pracownik czy to najniższego
szczebla czy osoby posiadające najwyższą władze w przedsiębiorstwie musi zdawać sobie
sprawę czym jest zaufanie. Charakter i kompetencje to dwie cechy, które prowadzą do
synergii, ich współdziałanie jest lepsze niż suma pojedynczych działań. Zaufanie opisywane
jest przede wszystkim w socjologii lub filozofii, definicje podają, że jest to ,,…czy jedna
osoba darzy drugą zaufaniem zależy najczęściej od tego czy w danych warunkach uważa ją za
wiarygodną a to z kolei od wiedzy o skłonności danej osoby do zachowań których się
oczekuje.’’18 Pełne zaufanie jest sytuacją idealną do której, należy dążyć, ale takie w
praktyce bardzo trudno osiągnąć.Oddziaływanie zasad zarządzania i projektowania w
kontekście ograniczonego zaufania, można przedstawić następująco:

Rysunek 1. Zasady zarządzania i projektowania w technologii19

Wzajemne oddziaływanie na siebie zasad zarządzania i zasad projektowania skutecznie
doprowadzi do szybkiego, systemowego wdrożenia wyrobu na rynek zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i oczekiwaniami klientów. Dopuszczenie do wdrożenia na rynek jest finałem
18

Ted Honderich – Encyklopedia filozofii; tom II; wyd. Zysk i S-ka; Poznań 1999

19

Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią
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modelu idealnego, który przyczyniłby się do pewności, że każdy wyrób zamontowany
na drogach został sprawdzony pod kątem technicznym, prawnym a wszelkie wątpliwości
wyeliminowane. Stosowanie zaufania jest dobrowolne, wynika z osobistego wyboru, zawsze
dotyczy kogoś lub czegoś, ma określony poziom i obszar wiąże się z obawą o uczciwość obu
stron, jest dynamiczne i tymczasowe, rozwija się w czasie, wzrasta lub maleje, bazuje
na doświadczeniach, jest związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłości, istnieje
w środowisku niepewności i ryzyka.20 Idąc tym tokiem należy zastanowić się
nad ograniczeniem ryzyka w przedsiębiorstwie które związane jest bezpośrednio z zaufaniem,
zaufaniem w relacjach pomiędzy użytkownikiem wyrobu BRD a producentem.
Jak wiadomo określenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości
użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania
danego wyrobu oraz właściwości identyfikacyjnych określonych w KOT. Aby wprowadzić
wyrób na rynek, producent wyrobu budowlanego sporządza deklarację stałości właściwości
użytkowych (DWU) wyrobu podanych w KOT i odpowiada za utrzymanie tych właściwości
w procesie produkcji i jego zastosowaniu. Oczywiście można to zastosować tylko
w przypadku weryfikacji stałości właściwości użytkowych w systemie 3. W związku z tym
systemem, producenta obowiązują następujące działania: określenie typu wyrobu
budowlanego i prowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W innych zaś
przypadkach, gdy system jest wyższy 2 lub 1 ocena zgodności odbywa się z udziałem
jednostek certyfikujących.
Zasada ograniczonego zaufania jedna z technik bardzo często używanych w różnych
dziedzinach, na przykład korzystamy z niej bardzo często podczas jazdy samochodem.
W przedsiębiorstwach XXI wieku zaufanie odgrywa kluczową rolę na każdym szczeblu
organizacji, każda komórka czy to zajmująca się obsługa kontrahenta czy współpracująca
wewnętrznie w przedsiębiorstwie musi opierać się na zaufaniu. Jak dowodzą badania
i publikacje, nawet 70% ludzi ubiegających się o pracę, w procesie rekrutacji oraz selekcji
kłamie lub nie przedstawia wszystkich znaczących dla pracodawcy informacji. Inne komórki
organizacji takie jak dział zamówień, produkcji a nawet magazyn borykają się z problemem
wzajemnego zaufania, gdyż każdorazowo relacje muszą być odnotywane, powstają notatki,
które dokumentują każdy krok pracownika, po to, aby dowieść własnej prawdy w przypadku
oskarżenia o niedopełnienie obowiązku. Efektuje to wszystko zwiększeniem liczby godzin
potrzebnych na wykonanie danej pracy, czas ten można spożytkować w inny sposób, który
przyniesie korzyści organizacji, wystarczy, że zasada ograniczonego zaufania zostanie
wdrożona skutecznie. Zasada ograniczonego zaufania została sformułowana po raz pierwszy
w 1983 roku (art.3) kodeksu drogowego, artykuł ten miał bardzo syntetyczną postać, gdyż nie
wskazywał okoliczności, które stanowią sygnał do utraty zaufania do innego uczestnika ruchu
i nabrania do niego nieufności, a jedynie nakierowuje uczestnika ruchu do uświadomienia
sobie zagrożeń wynikających z niestosowania tej zasady. Formę prawna artykuł nabrał
w 1997 roku, kiedy to zostały wydane orzeczenia.21 W postanowieniu z dnia 6 czerwca 1962
roku Sąd Najwyższy wyrażał już poglądy natury ogólnej, które posłużyły do sformułowania
zasady ograniczonego zaufania ,,Kierowca pojazdu może zakładać, że współużytkownik
drogi nie naruszy przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu do chwili, w której zachowanie się
owego współuczestnika wskazuje na naruszenie przezeń owych przepisów i zasad’’ 22.
Ciekawe elementy wdrożonej i świetnie działającej zasady ograniczonego zaufania można
spotkać w sądownictwie. Jeden z modeli topiczo-retorycznych który stanowi pewnego
rodzaju przedłużenie i uzupełnienie zasady ograniczonej szczerości. Różnica polega przede
20

Joanna Paliszkiewicz – Zaufanie w zarządzaniu; PWN; Warszawa 2013
Stanisław Soboń - Kodeks Drogowy cz.1; grupa IMAGE; Warszawa 2009
22
OSPiKA 1963, nr6, poz.154 Rw 589/62 z dnia 6 czerwca 1962r
21
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wszystkim na tym, że zasada ograniczonego zaufania dotyczy relacji zewnętrznych pomiędzy
uczestnikami procesu negocjacyjnego. W prawie zasada ograniczonego zaufania ma
odpowiednik w zasadzie dobrej wiary i chodzi tu właściwie o ograniczenie zaufania dlatego
że mamy do czynienia tylko z domniemaniem dobrej wiary, a nie absolutnym ostatecznym
normatywnym kryterium. Model argumentacyjnym mówi zaś o nieograniczonym zaufaniu
bowiem opiera się ono na przesłankach etycznych, czyli uniwersalnych przesłankach
i zasadach etycznych.23 Bezpośrednim przykładem na działanie zasady ograniczonego
zaufania może być także medycyna. Lekarza zawsze obowiązuje zasada ograniczonego
zaufania względem czynności dokonanych przez poprzednika. Polega ona na przyjęciu, że
każdy człowiek zespołu medycznego, wykonuje swoje obowiązki rzetelnie. Działania uznaje
się za prawidłowe, do momentu, w którym na jaw wyjdą okoliczności świadczące, że tak nie
jest. Nie oznacza to, że w każdym przypadku należy kontrolować słuszność poprzednich
ustaleń ani niema obowiązku powtórnie przeprowadzać czynności diagnostycznych. Oznacza
to, że, należy reagować, jeśli powstają wątpliwości.24

4. Podsumowanie
Zasadę ograniczonego zaufania należy wdrożyć w elementy zarządzania procesami
produkcyjnymi, przygotowanie technologiczne a także wszelkiego rodzaju formy wdrożenia
innowacyjnych wyrobów budowlanych, łatwego procesu dostosowania nowych wyrobów
bezpieczeństwa ruchu drogowego na rynki światowe. Na podstawie przytoczonych powyżej
branż, zasada ograniczonego zaufania sprawdzi się w wielu dziedzinach. Powołując się tu na
dobro finansowe przedsiębiorstwa, jakość produkowanych wyrobów a także bezpieczeństwo
końcowych użytkowników należy rozważyć elementy szybkiego i sprawnego a przy tym
bezpiecznego wdrożenia innowacyjnych wyrobów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

J. Stelmach, B. Brożek – Sztuka negocjacji prawniczych; Wolters Kluwer Polska; Warszawa 2011
Renata Kędziora – Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych; Wolters Kluwer Polska;
Warszawa 2009
23
24
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