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Rower podstawą przyjaznej komunikacji w mieście 

 Dzisiejsze miasta Polski są zdominowane przez samochody osobowe, które są często 

przyczyną swoistego wykluczenia społecznego jak również zagrożeniem dla rozwoju ruchu 

rowerowego w mieście. W Europie, w wielu miastach prowadzone są projekty mające 

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń pochodzących z transportu kołowego. Również projekty te 

m.in. przewidują zwiększenie liczby rowerzystów w mieście. Utworzenie infrastruktury 

sprzyjającej zainteresowaniu rowerem nie jest szczególnie trudne. Często wystarczą 

udogodnienia dla rowerzystów w postaci inteligentnych rozwiązań m.in. takich jak:  

 Jakość nawierzchni. 

 Dobre oznakowanie skrzyżowań dróg i ścieżek rowerowych. 

 Zmiana faz sygnałów świetlnych. 

 Częste budowanie małych rond.  

 Korytarze rowerowe. 

Wprowadzenie każdego z tych  udogodnień, a także kolejnych spowoduje z pewnością 

sprzeciw ze strony lobby samochodowego jednak nie stanowi to przeszkody, bowiem 

zdecydowana większość społeczeństwa popiera zmiany na rzecz ruchu rowerowego.  

 

Fot. 1 Przykład korytarza dla jednośladów na jednej z ulic w Pekinie. 2016. 
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Dlatego na politykach spoczywa odpowiednie wyedukowanie społeczeństwa i pokazanie 

korzyści płynących z preferencji dla ruchu rowerowego. Z politycznego punktu widzenia każda 

decyzja na rzecz ruchu rowerowego wymaga ograniczenia miejsca  przeznaczonego dla 

samochodu zarówno dla ruchu, jak i na potrzeby parkowania. Dlatego podjęcie decyzji o 

wprowadzeniu w mieście  udogodnień dla rowerzystów, aby nie narazić się kierowcom 

samochodów wymaga od polityków dużej zręczności, w szczególności udzielaniu 

mieszkańcom szeregu wyjaśnień i stopniowej realizacji projektów. Zwiększenie liczby 

rowerzystów władze miast winny upatrywać również w propagowaniu miejskiego ruchu 

rowerowego. Programy takie mogą m.in. zawierać kwestie związane z  organizowaniem: 

 Kursów rowerowych dla młodzieży i osób nie posiadających prawa jazdy1. 

 Większej liczby parkingów dla rowerów. 

 Bezpiecznych ścieżek rowerowych. 

 Dopłat do zakupu rowerów. 

 Bezpłatnych lub za niską opłatą wypożyczalni rowerów.  

Wymieniona lista nie wyczerpuje możliwości propagowania ulicznego ruchu rowerowego. 

 

Fot.2 Rower zaparkowany przy latarni w parku. 

                                                           
1 Więcej: http://www.eltis.org. Cycle training for female immigrants in Lindköping (Sweden) 

  

http://www.eltis.org/
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 Większa liczba rowerów wiąże się ze wzrostem ruchu rowerowego i to zjawisko  

powinno stymulować rozwój wiedzy o sprzęcie rowerowym i technice bezkolizyjnej jazdy na 

rowerach. Dlatego kursy rowerowe jako forma edukacji i szkoleń mogą przyczynić się nie tylko 

do zwiększenia umiejętności jazdy rowerem i zachowania się na jezdni czy ścieżce rowerowej. 

Także pozwoli to na zacieśnianie więzi miedzy cyklistami. To z kolei może prowadzić do 

powstawania coraz to większej liczby grup korzystających z komunikacji rowerowej. Większa 

liczba parkingów dla rowerów to zachęta do korzystania z rowerów do przemieszczania się po 

mieście. Miejsce parkingowe będzie zachętą głównie wtedy kiedy będzie bezpieczne. Również 

bezpieczeństwo na ulicach i ścieżkach rowerowych jest niezwykle istotne w podejmowaniu 

decyzji przez użytkowników rowerów o wyborze trasy jazdy.  Trasy, na których rowerzysta 

doświadczył nawet drobnego zagrożenia są przeważnie omijane. Zagrożeń na ulicach i 

ścieżkach rowerowych jest wiele2. Do nich zalicza się m.in.: 

 Niewłaściwe dostosowanie tras rowerowych do przepisów ruchu drogowego. 

 Niewłaściwie uporządkowany ruch w obrębie skrzyżowań jezdni z drogami 

rowerowymi. 

 Mało  czytelny system oznakowania tras. 

 Nagle kończące się pasy dla rowerzystów. 

 Brak jasno określonego pierwszeństwa w sytuacji skrzyżowania drogi rowerowej z 

drogą wyłącznie dla pojazdów samochodowych.   

 Brak określenia sposobu korzystania z dróg dla rowerzystów w warunkach ograniczonej 

widoczności.  

 

                                                           
2 Szerzej o bezpieczeństwie: Koralewski G., Wrona J., Wrona R. Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach 

i trasach rowerowych. Logistyka 4/2015. 
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Fot. 3 Ścieżka nagle „wkracza” na jezdnię. Brak ostrzeżenia dla rowerzysty.  

Rower zaparkowany przy znaku drogowym.  

 

Zagrożenia 

 Niemal w każdym mieście w Polsce są ścieżki rowerowe. Budowane są w różny 

sposób i różnymi metodami. Jednak wiele z tych ścieżek jest niebezpiecznych. Oto kilka 

przykładów z jednego miasta. Na fotografii 3 przedstawiono przebieg ścieżki rowerowej, która 

biegnie wzdłuż chodnika i nagle skręca z chodnika na jezdnię. Oczywiście rowerzysta jadąc 

ścieżką nie jest w żaden sposób poinformowany o tym skręcie. Zdaniem Autora ta zmiana biegu 

powinna być zasygnalizowana znakiem informacyjnym stojącym. Rowerzysta jest narażony na 

niebezpieczeństwo. W tym przypadku zjazd na jezdnię grozi kolizją z samochodami, które jak 

widać na zdjęciu potrafią parkować blisko zjazdu ze ścieżki. Na dodatek przy znaku drogowym 

znajduje się nieprawidłowo zaparkowany rower, który jest dodatkowym zagrożeniem dla 

rowerzystów jadących ścieżką.  

 Na zdjęciu 4 widać przejście dla pieszych znajdujące się w obrębie skrzyżowania 

prawidłowo oznakowane oraz równolegle do niego przebiegającą ścieżkę rowerową 

wyznaczoną na jezdni. O ile kierowca samochodu jadąc ulicą wzdłuż ścieżki z zamiarem 
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skręcenia w prawo ( mimo, że przed skrzyżowaniem ze ścieżką nie ma znaku uwaga rower) 

 

Fot. 4 Nieprawidłowo oznakowana ścieżka rowerowa na skrzyżowaniu. 

wie, o ścieżce i o tym, że będzie musiał przepuścić rowerzystę jadącego równolegle z nim i na 

wprost, to kierowca samochodu jadącego prostopadle do ścieżki nie jest informowany znakiem 

uwaga rower. Wprawdzie jest znak, który informuje o przejściu dla pieszych ale ścieżka 

znajduje się przed przejściem i nie jest oznakowana znakiem pionowym podobnie jak na 

zdjęciu  5. Jak nonszalancko oznakowane są drogi przykładem mogą być zdjęcia zamieszczone 

w niniejszym artykule. Takim dobitnym tego przykładem jest droga na której przejście dla 

pieszych jest nieoznakowane, co widać na zdjęciu 6. Dodać należy, że zdjęcia pochodzą z 

miejscowości gdzie w okresie od  marca do listopada 2018 r. rowery wypożyczono ponad 100 

tysięcy razy a zarejestrowanych użytkowników jest ok. 15 tys. Oznacza to, że w tym okresie 

średnio jeden uczestnik korzystał z roweru 6 do 7 razy.  

Przykład Holandii 

 Aranżację miasta jako przestrzeni przyjaznej rowerzystom można spotkać w wielu 

europejskich miastach. Są w Europie również państwa gdzie liczba rowerów przekracza liczbę 

obywateli. Polityczne dylematy podziału przestrzeni rozwijającej zainteresowania rowerem w 

Europie są na dalszym planie. W działaniach władz wielu państw nie widać tego typu 

problemów. Przykładem może tu być Holandia, gdzie zamieszkuje ponad 17,1 mln obywateli, 

a liczbę rowerów pod koniec 2018 roku szacuje się na ok. 22,5 mln egzemplarzy. 
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 Fot. 5 Skrzyżowanie jezdni i ścieżki rowerowej oznakowane prawidlowo. 

 

Fot. 6 Nieoznakowane przejście dla pieszych3. 

Przyrost tej liczby szacuje się na kilkanaście procent w ostatnich kilkunastu latach. Tak duża 

liczba rowerów nie przyczynia się jednak do zmniejszenia liczby samochodów osobowych na 

holenderskich drogach. Mimo tego w Holandii jazda rowerem do pracy stała się bardzo 

                                                           
3 Zdjęcia 2 do 6 zostały wykonane przez Autora w ciągu godzinnego spaceru, w przerwie podczas pisania tego 

artykułu. 
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popularna. W  stolicy Holandii, aż co  trzecia osoba zamiast samochodem do pracy dojeżdża 

rowerem bez względu na wielkość i strukturę miasta możliwe jest budowanie tras dla rowerów.  

 

Zakończenie 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi komunikacji rowerowej w głównej mierze są: 

 Odległości dziennych przejazdów, 

 Odległość zamieszkania mieszkańców od centrów, 

 Odległość zamieszkania  od miejsca pracy. 

W aranżacji miast dla potrzeb komunikacji rowerowej najlepszą gwarancją inteligentnych 

rozwiązań jest wzięcie pod uwagę: 

 Doświadczeń rowerzystów.  

 Precyzyjnej analizy przestrzeni. 

 Istniejącą infrastrukturę. 

 Analizy sieci i tras rowerowych. 

 Czarnych punktów. 

Ponadto trasy rowerowe muszą być nie tylko jednolite i przyjemne ale również bezpieczne i 

wygodne. Jeżeli trasy biegną wzdłuż dróg należy brać pod uwagę możliwość ograniczenia 

szybkości na tych drogach jak również ograniczenie ruchu.  

Należy pamiętać, że trasy rowerowe powinny przebiegać przez okolice, w których rowerzysta 

nie będzie narażony na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.  

Rowerzysta w czasie jazdy na rowerze wdycha 2-3 razy więcej powietrza niż kierowca 

samochodowy podczas jazdy samochodem. Jednak z badań wynika, że mimo tego kierowca 

jest bardziej zagrożony z tego powodu4. Fakt ten przemawia na korzyść komunikacji 

rowerowej. 

                                                           
4 Maksymalne średnie koncentracje zanieczyszczeń wdychanych w ciągu godziny przez rowerzystów i kierowców 

na tej samej trasie o tej samej porze. Badanie to, podobnie jak kilka innych, wskazuje, że kierowcy są narażeni na 

skutki dużego zatrucia środowiska. Nawet po uwzględnieniu wysiłku (rowerzysta wdycha średnio 2,3 razy więcej 

powietrza niż kierowca) rowerzysta wychodzi zwycięsko z porównania, tym bardziej, że wysiłek fizyczny 

zwiększa jego odporność na skutki zanieczyszczenia. Rowerzyści : Kierowcy (g/m3 ) (g/m3 ), Tlenek węgla (CO) 

2.670 : 6.730, Dwutlenek azotu (NO2) 156 : 277, Benzen  23 : 138, Toluen 72 : 373, Ksylen 46 : 193.   

Źródło: The exposure of cyclists, car drivers and pedestrians to traficrelated air polluants, Van 

Wijnen/Verhoeff/Van Bruggen, 1995 (Int. Arch. Occup. Environ. Health 67: 187-193) 


