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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow-Mosakowska
Draft of planning guidelines for bicycle infrastructure
Abstract. The process of planning the route system for bicycles aims to 
create a complete, coherent, safe and economically justifiable infrastruc-
ture for the bicycles. The role of planning is particularly important in 
the context of the implementation of transport policies and strategies 
based on the principle of sustainable mobility and in a context of ever-
increasing interest in the use of bicycles. In the planning process, it is 
essential to take into account the requirements arising from the specific-
ity of bicycle movement and the expectations of system users. Safety 
aspects are very important because cyclists are a group of vulnerable 
road users and thus do not have physical protection during a possible 
traffic incident. As part of the project [1] carried out on behalf of the 
Minister of Infrastructure, guidelines for the design of the infrastructure 
for cyclists have been prepared, including guidelines for the route plan-
ning (WR-D-42-1). The guidelines are intended to be an extension and 
complement to the provisions in force at the level of the regulation on 
technical and construction rules for public roads, including general and 
specific arrangements for infrastructure planning. It is assumed that 
they will be used for the implementation of strategic studies, concep-
tual projects related to the reconstruction or development of the road 
system, feasibility studies on transport infrastructure, programme con-
cepts for transport infrastructure, and as a result will contribute to the 
order and harmonisation of the planning process of infrastructure de-
voted for cyclists.
Key words: planning standards, planning guidelines, traffic safety, 
planning of bicycle infrastructure, bicycle traffic. 

Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska
Draft of guidelines for bicycle infrastructure design
Abstract. The increase of urban mobility combined with unrestricted 
access to car increases congestion of the road network. This cause an 
increase in time losses, mainly in peak hours, air pollution and the deg-
radation of urban space. Following the idea of sustainable mobility re-
quires change of the modal split and further increasing of the impor-
tance of the bicycle as a mean of transport for everyday travel. However, 
it requires the provision of adequate infrastructure, ensuring that cy-
clists can move smoothly, comfortably, and above all safely. The devel-
opment of cycling demands investment not only in transport infrastruc-
ture and new routes, but also in the reconstruction and extension of 
roads and streets based on national design regulations. The article sets 
out the direction of the amendments proposed in the new rules on road 
design, from the point of view of infrastructure for bicycle traffic. This 
applies among others to: plan and profile of bicycle routes, bicycle traffic 
gauge, horizontal curves, visibility at road, tram and railway crossings, 
safe equipment of the infrastructure related to the bicycle traffic.
Key words: design standards, traffic safety, bicycle infrastructure design.

Agata Kurek, Paulina Świerk, Elżbieta Macioszek
Solutions to reduce congestion in cities as a factor that can improve road safety 
in built-up areas
Abstract: An increase in vehicle traffic on urban roads may contribute 
to a lower level of road safety. In 2018, the highest number of road ac-
cidents in Poland occurred in built-up areas. Therefore, the purpose of 
the article is to present the possibility of using means of transport alter-
native to a passenger car in cities, which in turn may contribute to the 
reduction of traffic congestion in built-up areas and to the reduction of 

the number of road accidents. The various forms of transport for travels 
have been presented based on the literature review. Area inventory car-
ried out allowed to present solutions to increasing road safety of people 
using public transport in Cracow. In addition, an analysis of the use of 
two examples of this solutions type was presented i.e. a parking Park 
and Ride (P+R) and bike-sharing stations in Cracow in 2018. An anal-
ysis of the bike-sharing system usage in Cracow allows to state that 
a large number of people have used the bike-sharing system in short 
trips. These journeys may be complementary to journeys made using 
public transport or as a continuation of journeys after leaving the car in 
parking P+R. In the case of the parking P+R in Krakow, drivers usu-
ally leave their vehicles for more than nine hours. This may indicate that 
the majority of people using these parking lots are commuters. 
Investments and development of this type of solutions can contribute to 
a reduction in the number of trips made by cars and thus reducing the 
number of road accidents in built-up areas.
Key words: road safety, public transport, P+R parking, urban bicycle 
system. 

Krzysztof Lingo, Piotr Smoczyński, Julian Kominowski,  
Mateusz Motyl
Identification of hazard sources occurring at tram stops in Poznań
Abstract. The article discusses the topic related to sources of danger 
occurring in the areas of tram stops. The study was conducted at Poznań 
tram stops classified by the municipal infrastructure manager in various 
categories. At all the stops, the behavior of passengers and other traffic 
participants have been observed, and the condition of the stop’s infra-
structure and marking have been assessed. The collected observations 
enabled to develop a catalogue of sources of possible hazards occurring 
at tram stops which may cause dangerous accidents among passengers 
and users of the stop. be the reason for formulating hazards to passen-
gers and/or other traffic participants. The catalogue is the basis for pro-
posals for changes to be made to improve the level of safety.
Key words: tram transportation, tram stop, risk management.

Filip Ropiński, Joanna Wachnicka
Analysis of the use of rubber bollards at two-lane one-way roads to improve 
road safety 
Abstract: Pedestrian safety in Poland, despite many systemic activities, 
still remains a lot to be demanded and it is at an alarming poor level. In 
2018, almost 24% of accidents occurred with pedestrians, and the share 
of fatalities in these accidents for many years has invariably been about 
30% of pedestrians. In order to increase safety at crosswalks on 2 x 2 
roads, the solution of using rubber bollards on the roadway before the 
crossing has recently been introduced. This article presents the results of 
a study on the behavior of pedestrians and drivers before and after the 
application of such a solution on one of the streets in Gdansk. Video 
recording together with digital and visual image analysis and surveys 
were used as a research method. The analysis shows that drivers have 
reduced their speed on the access road by 15%, however, there were still 
situations of overtaking of the vehicle, which stopped to let the pedes-
trian pass through by the other vehicle. The modernization performed 
discouraged pedestrians from crossing the road beyond the diagonal 
crossing, and young pedestrians in particular assessed the solution under 
study as improving pedestrian safety. 
Key words: road traffic, road safety , pedestrian safety, rubber bol-
lards at crossings.
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Fot. 2. Obsługa techniczna Konferencji GAMBIT 2020

W dniach 7–8 września 2020 roku w Politechnice Gdańskiej odbyła się 
XIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAM-
BIT 2020 zorganizowana przez Politechnikę Gdańską i Fundację Rozwoju 
Inżynierii Lądowej, pod patronatem Ministra Infrastruktury, Dyrektora Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i JM Rektora Politechniki Gdańskiej. 

Powstałe w I kwartale br. zagrożenie epidemiologiczne spowodowało 
zmianę terminu i formuły konferencji. Po początkowych wątpliwościach, 
czy podejmować to wyzwanie, zdecydowano o przeprowadzeniu konferencji 
w formule zdalnej, za pomocą internetu. Przysporzyło to wiele dodatkowej 
pracy i postawiło dużo nowych wyzwań przed zespołem organizacyjnym 
(rys. 2). Biorąc pod uwagę, że ta forma organizacji konferencji jest dla nas 
nowym doświadczeniem, nie przetestowanym do tej pory, przepraszam za 
drobne problemy, przestoje czy zakłócenia spowodowane przerwami w do-
stępnie do internetu. 

Pozytywnym aspektem zaistniałej sytuacji jest możliwość łatwego do-
stępu do konferencji i poszerzenie grona uczestników, natomiast wadą 
jest brak bezpośredniego kontaktu między uczestnikami i bezpośredniej 
dyskusji prezentowanych wyników. Mamy nadzieję, że różnorodność za-
prezentowanych problemów, pomysłów i rozwiązań zrekompensowało te 
niedogodności. Bardzo pomocne było wsparcie sponsorów: Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, firm: Saferoad, Douros, Amber One –  
Autostrada A1 oraz Biura Projektów Transporojekt Gdański, za które bardzo 
dziękujemy.

Mimo różnorodnych problemów w Konferencji GAMBIT 2020 uczest-
niczyło prawie 300 osób z 16 krajów reprezentujących 34 uniwersytety 
i instytuty badawcze oraz ponad 75 firm, instytucji rządowych i samorzą-
dowych, zarządów drogowych, biur projektów itp.

Prawie 140 autorów (w tym 40 zagranicznych) zaprezentowało 64 re-
feraty, które będą publikowane w wybranych czasopismach: „Archives of 
Civil Engineering”, „Archives of Transport”, „Transport Problems”, „Jour-
nal of KONBIN”, „Bridges and Roads”, „Sustainability”, „Drogownictwo” 
i „Trans port Miejski i Regionalny”. 

W programie konferencji było 11 sesji obejmujących następujące za-
gadnienia:

• Programy i kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego do roku 2030,

• Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
• Bezpieczna infrastruktura drogowa (2 sesje),
• Badania i sterowanie ruchem drogowym,
• Organizacja ruchu drogowego,
• System bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• Bezpieczeństwo ruchu rowerowego,
• Bezpieczeństwo ruchu pieszego (2 sesje),
• Bezpieczny system transportu zbiorowego.

W konferencji dominowały dwa zagadnienia: bezpieczna infrastruk-
tura drogowa oraz niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W czaso-
piśmie „Transport Miejski i Regionalny” (w dwóch kolejnych numerach) 
zaprezentowane zostaną wybrane artykuły dotyczące bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności: projektu 
wytycznych planowania i projektowania dróg dla rowerów (wrzesień) oraz 
projektu wytycznych planowania i projektowania infrastruktury dla pie-
szych (październik).

Artykuły przygotowane na konferencji są publikowane w tym numerze 
oraz w numerze10 z 2020 roku.

prof. Kazimierz Jamroz

XIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020

Fot. 1. Otwarcie konferencji: (od prawej) prof. J. Żukowska – Dziekan WILiŚ PG, prof. K. 
Wilde – Rektor PG, prof. K. Jamroz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kon-
ferencji GAMBIT 2020

Głównym celem Konferencji GAMBIT 2020 były: „Wyzwania i uwarun-
kowania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku” jako 
platforma do dyskusji nad kierunkami działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w nowej dekadzie. Niestety, mimo wielu po-
czątkowych zgłoszeń nie udało się skompletować znaczącej liczby refera-
tów w tym zakresie. Dlatego zakres Konferencji poszerzono o:

• dyskusję rozpoczętą na dwóch poprzednich Konferencjach  
GAMBIT, poświęconą wynikom wdrażania projektów realizowanych 
w ramach programu badawczego RID (realizowanego jako wspólne 
przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad);

• przedstawienie wyników prac studialnych i wdrożeniowych do-
tyczących opracowania nowych wytycznych projektowania dróg 
i ulic, a w szczególności aspektów bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego uwzględnionych w tych dokumentach;

• przedstawienie aktualnych problemów naukowych rozwiązywa-
nych w uczelniach i instytutach badawczych dotyczących bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.
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Innowacyjny transport

Dążąc do czystej mobilności 

Doświadczenie przyjemności oddychania w miastach czystszym wiosennym powietrzem w okresie pandemii 
skłania do szerszej akceptacji społecznej dla korekt polityki energetycznej i rozwoju niskoemisyjnego transportu 
zrównoważonego.

W wyniku spowodowanego pandemią znacznego ograniczenia ruchu 
ulicznego powietrze w miastach stało się niespotykanie przejrzyste 
i przesycone zapachem pierwszych wiosennych kwiatów, bardziej niż 
odorem spalin samochodowych. Z danych Europejskiej Agencji Środo-
wiska pochodzących z około 3000 stacji monitorujących w krajach całej 
Europy wynika, że stężenie substancji zanieczyszczających powietrze 
na naszym kontynencie spadło na niektórych obszarach nawet o poło-
wę. W badaniach skoncentrowano się głównie na stężeniu w powietrzu 
dwutlenku azotu, związku emitowanego najczęściej przez transport dro-
gowy. Silnie toksyczny gaz NO2 powoduje problemy związane z układem 
oddechowym i jest szkodliwy dla układu odpornościowego człowieka. 
W miastach włoskich, w porównaniu z tym samym okresem roku ubie-
głego, stężenie NO2 spadło o około 40%, a np. w Bergamo aż o 47%. 
Z kolei w Lizbonie średni poziom NO2 spadł o 51%, a w Barcelonie aż 
o 55% (Teraz Środowisko, 26.03.2020). 

Obecnie trwa dyskusja nad sposobami podtrzymania tego obiecujące-
go trendu. Zagadnienie to było 23 czerwca 2020 roku jednym z tematów 
wideokonferencji europejskich ministrów ds. środowiska i klimatu, po-
święconej roli ochrony przyrody w zapobieganiu kolejnej pandemii. Należy 
sądzić, że COVID-19 spowoduje również w Polsce większą radykalizację 
postaw społecznych na rzecz ochrony klimatu. Jak wynika z przeprowa-
dzonych jeszcze w grudniu 2019 roku badań Kantar na temat ochrony 
środowiska, 76% ogółu Europejczyków (podczas gdy aż 90% Hiszpanów 
i tylko 73% Polaków) uważa, że zmiany klimatyczne są obecnie niezwykle 
ważnym problemem (Teraz Środowisko, 25.06 i 8.04.2020). Zagadnie-
niem kluczowym pozostaje dalszy rozwój energii odnawialnej w Polsce.

elektrycznych, nie zostanie zapewne zrealizowany – ale, wg raportu 
„Polish EV Outlook 2020”, realna jest liczba 280 tysięcy w roku 2025. 
Na koniec 2019 roku były w Polsce zarejestrowane 10 232 samochody 
z napędem elektrycznym, z czego 49% stanowiły BEV (pojazd w pełni 
elektryczny), a 51% PHEV (hybrydowy pojazd elektryczny typu plug-in).  
Obiecujący jest trend wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych: 
o 1268% w ciągu ostatnich 5 lat – z 316 sztuk w 2015 r. do 4322 
w roku 2019 (Teraz Środowisko, 19.05.2020).

Działania w kierunku ograniczania emisji transportowych muszą 
być podejmowane przede wszystkim na szczeblu krajowym. Wprawdzie 
rządowy Plan rozwoju elektromobilności w Polsce z marca 2017 roku, 
zakładający że za 10 lat w naszym kraju będzie już milion samochodów 

Wobec obecnych wyzwań klimatycznych szerszego rozważenia wy-
maga również ogólna koncepcja zrównoważonego transportu w Polsce, 
dotycząca rozwoju infrastruktury kolejowej, wodnej i lotniczej. Z rapor-
tu Fundacji WWF Polska „Żegluga czy kolej?” wynika, że ze względów 
zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych należałoby odstąpić od 
planów rozwoju żeglugi śródlądowej, koncentrując się na rozszerzeniu 
Krajowego Programu Kolejowego, m.in. w ramach przeciwdziałającego 
wykluczeniu komunikacyjnemu Programu Uzupełniania Lokalnej i Re-
gionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus (Teraz Środowisko, 5.03 
i 10.03.2020).

Z kolei opracowując plany budowy lotniska Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego, należałoby wziąć pod uwagę precedensowy wyrok 
brytyjskiego sądu apelacyjnego w sprawie zakazu rozbudowy lotniska 
Heathrow, jako sprzecznego z zobowiązaniami rządowymi wynikającymi 
z klimatycznego Porozumienia paryskiego. Obecnie Heathrow obsługuje 
rocznie ponad 80 mln pasażerów i 34% brytyjskiego eksportu do państw 
spoza Unii Europejskiej. Obliczono, że samoloty korzystające z plano-
wanego trzeciego pasa startowego wytwarzałyby tyle CO2, ile obecnie 
dostarcza go do atmosfery cała Kenia (Teraz Środowisko, 28.02.2020).

Poza dalszym rozwojem produkcji energii odnawialnej w Polsce Pro-
jekt Polityki Energetycznej 2040 przewiduje uruchomienie pierwszego 
bloku jądrowego o mocy 1–1,5 GW w 2033 roku, a kolejnych pięciu 
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do 2043. Łączna moc dostarczana przez elektrownie atomowe miałaby 
wynieść 6–9 GW. Szacuje się, że koszt uruchomienia 1 GW mocy ją-
drowej w warunkach polskich to aż 15–19,2 mld zł (Teraz Środowisko, 
26.05.2020).

W ramach dyskusji nad optymalizacją w Polsce źródeł energii zastę-
pujących węgiel warto zapoznać się z ostatnim corocznym Raportem 
o stanie światowego przemysłu jądrowego. Otóż okazuje się, że ener-
getyka jądrowa wydaje się być w trendzie spadkowym, a nowoczesne 
technologie OZE (źródła energii odnawialnej) stanowią szybszy i bar-
dziej opłacalny sposób redukcji emisji CO2. W połowie 2019 roku na 
świecie było o jeden reaktor atomowy w eksploatacji mniej niż w 1989 
i o 21 mniej niż w 2002 roku. Najwyższy udział energii jądrowej w glo-
balnym koszyku energetycznym (17,46%) odnotowano w 1996 roku, 
a najwięcej działających reaktorów (438) w roku 2002 (Teraz Środowi-
sko, 3.04.2020).

Zagadnieniu kosztów i ekonomicznej efektywności różnych metod 
magazynowania energii elektrycznej poświęcony jest raport Między-
narodowej Agencji Energii Odnawialnej „Electricity Storage Valuation 
Framewwork”. Okres zmniejszonego zapotrzebowania na energię elek-
tryczną podczas pandemii potwierdził pilną potrzebę wzmocnienia ela-
styczności systemów energetycznych. 

Z raportu Instytutu Jagiellońskiego wynika, że upowszechnienie 
zielonej energii w wielu sektorach polskiej gospodarki (przemyśle, 
transporcie, ciepłownictwie itd.) może spowodować, że już w 2030 
roku ponad połowa energii zużywanej w Polsce będzie wytwarzana 
przez instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, umożliwiając do 2050 roku 
redukcję emisji CO2 o około 68% wobec roku 2020. Elektryczne po-
jazdy drogowe i transport szynowy do 2050 mogą spowodować, że już 
ponad połowa energii zużywanej w transporcie pochodzić będzie ze 
źródeł odnawialnych. Ponadto technologia V2G (vehicle-to-grid) za-
kłada wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako rozproszonych ma-
gazynów energii elektrycznej, z dwukierunkowym przepływem energii 
między pojazdem a siecią elektroenergetyczną (Teraz Środowisko, 
8.06.2020).

Agencja proponuje pięciofazową metodę oceny ryzyka inwestycyjne-
go w przypadku wybranej opcji magazynowania energii, obejmującą na 
poszczególnych etapach: identyfikację usług magazynowych, mapowanie 
technologii, analizę efektywności ekonomicznej oraz szacowanie docho-
dów i wskaźnika rentowności inwestycji (Teraz Środowisko, 5.05.2020).

Poprawie jakości powietrza służy też zwiększanie udziału bioetanolu 
(alkoholu) w paliwach, z obecnych wymaganych dyrektywą europejską 
do końca 2020 roku 10%, do 14% w 2030. Aktualnie rozważane kolej-
ne podniesienie do roku 2030 udziału alkoholu w paliwie do 20% (czyli 
E20) spowodowałoby w krajach Unii Europejskiej redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o ekwiwalent 25,4 Mt CO2, czyli o 8,2% obecnych emisji 
generowanych przez transport drogowy (Horizon Magazine, 13.03.2020).

Poza rozwojem elektromobilności i korzystaniem z paliw niskoemi-
syjnych system miejskiego transportu zrównowazonego wymaga dal-
szej popularyzacji współdzielenia pojazdów, tworzenia warunków dla 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz uregulowań 
prawnych dla korzystania z coraz bardziej popularnych hulajnóg elek-
trycznych.
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Streszczenie: Planowanie systemu tras dla rowerów służy powstaniu kom-
pletnej, spójnej, bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej infrastruktury 
przeznaczonej do ruchu rowerów. Rola planowania jest szczególnie ważna 
w kontekście realizacji polityk i strategii transportowych opartych na za-
sadzie zrównoważonej mobilności i w warunkach stale rosnącego zainte-
resowania korzystaniem z rowerów. W procesie planowania podstawowe 
znaczenie ma uwzględnienie wymagań wynikających ze specyfiki ruchu 
rowerów i oczekiwań użytkowników systemu. Aspekty związane z bezpie-
czeństwem są bardzo ważne ze względu na fakt, że rowerzyści stanowią 
grupę niechronionych uczestników ruchu, a tym samym nie posiadają fi-
zycznej ochrony w trakcie ewentualnego zdarzenia drogowego. W ramach 
projektu [1] realizowanego na zamówienie ministra infrastruktury przy-
gotowano wytyczne projektowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu 
rowerów, w tym wytyczne dotyczące planowania (WR-D-42–1). Wytyczne 
mają być rozwinięciem i uzupełnieniem przepisów obowiązujących na po-
ziomie rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla 
dróg publicznych, obejmując ustalenia ogólne i szczegółowe dotyczące pla-
nowania infrastruktury. Zakłada się, że będą stosowane przy wykonywaniu 
opracowań studialnych o charakterze strategicznym, projektach koncep-
cyjnych związanych z przebudową lub rozbudową układu drogowego, stu-
diach wykonalności dotyczących infrastruktury transportowej, koncepcjach 
programowych dotyczących infrastruktury transportowej, a w rezultacie 
przyczynią się do uporządkowania, ujednolicenia i ułatwienia procesu pla-
nowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów. 
Słowa kluczowe: wytyczne planowania, ruch rowerów, bezpieczeństwo 
ruchu, planowanie infrastruktury dla ruchu rowerów.

Projekt wytycznych planowania  
dróg dla rowerów1,2

Wprowadzenie
Z roweru można korzystać do wykonywania podróży prak-
tycznie między wszystkimi źródłami i celami podróży. Z tego 
powodu rower ma przewagę nad transportem zbiorowym 
i samochodami, które wymagają dojścia pieszo do i od przy-
stanku lub miejsca postojowego. Konkurencyjność jest jed-
nak uzależniona od dostępności i jakości tras dla rowerów. 
Dysponując odpowiednią infrastrukturą, jeśli spełnione są 
także inne uwarunkowania, np. akceptowalne dla jazdy ro-
werem odległości podróży, można łatwiej oddziaływać na 
zachowania użytkowników systemu transportowego i skła-
niać ich do częstszego korzystania z rowerów. Dobrze zapla-
nowana sieć tras dla rowerów jest jednym z podstawowych 
warunków rozwoju ruchu rowerów, a w rezultacie poprawy 
efektywności systemu transportowego. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: A. Brzeziński 50%, M. Rezwow-Mosakowska 50%.

2 Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu 
Doskonałości Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Planowanie systemu transportowego, także przebiegu 
tras dla rowerów powinno być koordynowane z planowa-
niem przestrzennym. Przeciwdziałanie rozlewaniu się miast, 
zwiększanie intensywności urbanizacji, lokowanie zagospo-
darowania w otoczeniu istniejących korytarzy transporto-
wych czy różnicowanie sposobu użytkowania terenu zwięk-
sza prawdopodobieństwo bliskiego sytuowania źródeł i celów 
podróży. To zwielokrotnia szansę na to, że podróże będą wy-
konywane na krótkie odległości (do 6 km) a przez to będą 
akceptowalne i możliwe do wykonania przez większość osób 
korzystających z rowerów. Podróże odbywane rowerem 
mogą być oczywiście dłuższe, ale wówczas będą wymagać 
większego wysiłku. Zasięg podróży rowerowych można też 
zwiększać, tworząc np. możliwość przesiadania się z rowe-
rów na transport zbiorowy.

Proces planowania tras dla rowerów powinien być 
wspierany już na etapie kształtowania, a następnie realizacji 
polityk i strategii transportowych, z uwzględnieniem zasa-
dy zrównoważonego rozwoju. Użytkownicy systemu trans-
portowego mają prawo oczekiwać, że realizacja tej zasady 
będzie oznaczać, że jazda rowerem stanie się bezpieczną 
alternatywą dla jazdy samochodem. Wymaga to rozwoju 
spójnej i gęstej sieci tras i parkingów dla rowerów, elimina-
cji barier i utrudnień w ruchu rowerów, uwzględnienie ro-
weru jako części łańcucha podróży łączonych (dojazdy do 
przystanków i węzłów transportu zbiorowego) oraz tworze-
nie i rozwój systemów roweru publicznego. Często oznacza 
to także podejmowanie działań mniej popularnych, takich 
jak przekształcenia zajętych przez samochody przestrzeni 
ulic i placów czy regulowanie dostępności poszczególnych 
obszarów dla samochodów. 

W planowaniu tras dla rowerów bardzo ważne są aspek-
ty związane z bezpieczeństwem korzystania z infrastruktu-
ry. Wiąże się to z zapewnieniem kompletności układu tras 
oraz odpowiedniego przebiegu tras (np. przez tereny zalud-
nione, dobrze oświetlone, w oddaleniu od dużych natężeń 
ruchu samochodów). Pod uwagę powinny być brane także 
takie czynniki jak: zachowania użytkowników rowerów, ich 
cechy indywidualne, lokalne uwarunkowania, a także po-
trzeby oraz specyfika jazdy wynikająca z najczęściej dwukoło-
wego środka transportu. 

W ramach [1] realizowanego na zamówienie ministra 
infrastruktury przygotowano projekty trzech tomów  
wytycznych projektowania infrastruktury przeznaczonej do 
ruchu rowerów: Część 1 – Planowanie tras dla rowerów 
(WR-D-42-1); Część 2 – Projektowanie dróg dla rowerów, 
dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów  



7

TransporT miejski i regionalny 09 2020

ruchu dla rowerów (WR-D-42–2); Część 3 – Projektowanie 
przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów 
na skrzyżowaniach i węzłach (WR-D-42–3). Celem wy-
tycznych jest ułatwienie rozwoju i poprawa jakości infra-
struktury przeznaczonej do ruchu rowerów, ujednolicenie 
zasad jej planowania i projektowania oraz ułatwienie współ-
pracy biur planistycznych i projektowych z administracją 
drogową, jednostkami samorządu terytorialnego i zarząd-
cami dróg, odpowiedzialnymi za rozwój infrastruktury 
przeznaczonej do ruchu rowerów na etapie planowania 
i przygotowywania inwestycji.

Wytyczne mają być rozwinięciem i uzupełnieniem prze-
pisów obowiązujących na poziomie rozporządzenia w spra-
wie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicz-
nych. W artykule szerzej omówiono wytyczne planowania 
infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów, obejmują-
ce ustalenia ogólne i szczegółowe dotyczące planowania in-
frastruktury, a także zasady powiązań infrastruktury prze-
znaczonej do ruchu rowerów z infrastrukturą przeznaczoną 
do ruchu samochodów, pieszych i infrastrukturą transportu 
zbiorowego. Powinny być stosowane przy wykonywaniu: 
opracowań studialnych o charakterze strategicznym, np. 
strategii transportowych, miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, studiów koncepcyjnych związa-
nych z przebudową lub rozbudową układu drogowego, 
studiów wykonalności dotyczących infrastruktury trans-
portowej, koncepcji programowych dotyczących infra-
struktury transportowej.

Wybrane warunki i standardy planowania w nowych przepisach
Uwarunkowania planowania tras dla rowerów
W planowaniu tras dla rowerów powinny być brane pod 
uwagę uwarunkowania mogące mieć wpływ na układ tras dla 
rowerów, ich funkcje, zastosowane rozwiązania techniczne, 
a w rezultacie na jakość infrastruktury, wygodę korzystania 
oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Uwarunkowania 
te wynikają zarówno ze stanu istniejącego, jak też np. spe-
cyfiki ruchu rowerów czy też wymagań bezpieczeństwa. 
Najważniejsze z nich wiążą się z rozpoznaniem: 
1. Stanu istniejącego infrastruktury – wymaga to identyfi-

kacji całości infrastruktury transportowej i jej stanu, ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury przezna-
czonej do ruchu rowerów. Powinno się uwzględniać tak-
że przebieg tras wyższego rzędu, przebiegających w cią-
gach dróg wyższych klas, połączenia ponadlokalne w ska-
li aglomeracji, regionu, kraju, a nawet o zasięgu mię-
dzynarodowym.

2. Stanu istniejącego zagospodarowania terenu – wymaga 
to identyfikacji źródeł i celów podróży w danym obsza-
rze w celu dostosowania przebiegu i rodzaju tras dla ro-
werów (o znaczeniu transportowym i rekreacyjno-tury-
stycznym) do potrzeb użytkowników oraz określenia 
pożądanych kierunków przepływu ruchu. 

3. Rozmieszczenia węzłów transportu zbiorowego, w celu 
zintegrowania podróży odbywanych rowerami i trans-
portem zbiorowym na poziomie regionalnym, ponadlo-
kalnym i lokalnym.

4. Celów i zadań wynikających z obowiązujących polityk 
i strategii transportowych, także w odniesieniu do stop-
nia uprzywilejowania ruchu rowerów.

5. Planów rozwojowych w zakresie infrastruktury trans-
portowej i zagospodarowania przestrzennego.

6. Potrzeb różnych grup użytkowników – użytkownicy 
tras dla rowerów charakteryzują się różnym poziomem 
umiejętności jazdy na rowerze, mają różne cele (trans-
portowe, rekreacyjne, turystyczne lub sportowe), korzy-
stają z różnych rowerów.

7. Lokalnych uwarunkowań, w celu uwzględnienia specy-
fiki lokalnej, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń użyt-
kowników i ograniczenia ew. konfliktów z innymi użyt-
kownikami drogi.

Już na etapie planowania tras dla rowerów powinny być 
spełnione wymagania dobrego projektowania infrastruktu-
ry, a więc wymogi bezpieczeństwa, spójności, bezpośred-
niości, wygody i atrakcyjności poszczególnych tras dla  
rowerów i pojedynczych ich odcinków [3]. Identyfikacja 
lokalnych problemów i wymagań, a także możliwych roz-
wiązań będzie tym lepsza i łatwiejsza im bardziej w proces 
planowania zostanie włączone społeczeństwo i organizacje 
społeczne. Należy również pamiętać, że plany rozwojowe 
powinny być dostosowane do możliwości ekonomicznych 
ich realizacji, a zatem jednym z uwarunkowań powinna być 
możliwość etapowania realizacji i priorytetyzacja rozwoju 
systemu tras dla rowerów. Elementy uwzględniane w pro-
cesie planowania tras dla rowerów przedstawione są na  
rysunku 1.

Charakterystyka i wymagania ze strony użytkowników 
rowerów
Zasadniczo można wyróżnić pięć grup rowerzystów, dla 
których planuje się infrastrukturę przeznaczoną do ruchu 
rowerów. Są to: rowerzyści odbywający przejazdy lokalnie, 
rowerzyści podróżujący codziennie do pracy, szkoły, uczelni, 
węzłów transportu zbiorowego itp., rowerzyści rekreacyjni, 
rowerzyści turystyczni oraz rowerzyści jeżdżący sportowo. 

Rys. 1. Elementy uwzględniane w procesie planowania tras dla rowerów
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Różnią ich powody odbywania podróży rowerem i wyma-
gania pod względem infrastruktury.

Rowerzyści podróżujący lokalnie wykonują podróże 
w najbliższym otoczeniu w stosunku do miejsca zamiesz-
kania. Najczęściej ich celem podróży są: przedszkole, 
szkoła podstawowa, lokalne usługi, zakupy, lokalny park. 
Do tej grupy zaliczają się między innymi osoby podróżu-
jące z dziećmi, a także same dzieci jeżdżące w okolicach 
zamieszkania. Są to użytkownicy o bardzo dużym stopniu 
zróżnicowania pod względem umiejętności jazdy na rowe-
rze oraz umiejętności percepcyjnych w odniesieniu do ru-
chu drogowego. Osiągają zazwyczaj niższe prędkości jaz-
dy (do 15 km/h) i krótsze długości podróży. Preferowane 
czynniki związane z tą grupą użytkowników to: najwyż-
szy stopień bezpieczeństwa, wysoki poziom priorytetu dla 
ruchu rowerów, maksymalne ograniczanie prędkości i na-
tężenia ruchu samochodów, wysoki poziom separacji od 
ruchu samochodów, minimalne pochylenia podłużne, lo-
kalizacja miejsc postojowych dla rowerów przy lokalnych 
źródłach i celach podróży, dobre oświetlenie tras, integra-
cja infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów z oto-
czeniem.

Rowerzyści podróżujący codziennie w celach transpor-
towych, dojeżdżają rowerem do pracy, szkoły (szkoły 
wyższe, uczelnie), węzłów przesiadkowych (stacji kolejo-
wych i metra, przystanków autobusowych, tramwajo-
wych, trolejbusowych). Często rower jest dla nich podsta-
wowym środkiem transportu. Podróże tego typu 
odbywane są na dystansach średnio od 5 do 8 km oraz 
z dość wysokimi prędkościami od 20 do 30 km/h. 
Najistotniejszym czynnikiem związanym z tą grupą użyt-
kowników rowerów jest czas. Wybierają zatem trasy 
szybsze, często kosztem komfortu, atrakcyjności czy bez-
pieczeństwa. Preferują: wysokiej jakości nawierzchnie, 
zapewniające odpowiednią prędkość poruszania się na ro-
werze, bezpośredniość i spójność powiązań, ograniczanie 
do minimum opóźnień w podróży spowodowanych ko-
niecznością zatrzymań się, objazdów itp., rozwiązania za-
pewniające ruchowi rowerów własną przestrzeń (w szcze-
gólności niemieszanie z ruchem pieszych), oświetlone 
trasy ze względu na przejazdy po zmierzchu, bezpieczne 
miejsca postojowe dla rowerów, blisko miejsc docelowych, 
dodatkowe udogodnienia w miejscach docelowych podró-
ży (przebieralnie, prysznice itp.).

Rowerzyści rekreacyjni korzystają z rowerów najczęściej 
w dni wolne, w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, głównie 
dla przyjemności, często zapewniające dostęp w konkretne, 
atrakcyjne miejsca w najbliższej okolicy. W ich przypadku 
pokonywane odległości mogą być bardzo zróżnicowane, 
czynnik czasu nie jest decydujący, a wydłużenie trasy nie jest 
tak bardzo istotne. Rowerzyści jeżdżący rekreacyjnie różnią 
się pod względem wieku, umiejętności i doświadczenia 
w jeździe na rowerze. Wybierają popularne trasy rekreacyj-
ne wzdłuż brzegów rzek, kanałów, jezior, wybrzeża, terenów 
zielonych, a także atrakcyjne trasy miejskie biegnące wzdłuż 
ulic o małych natężeniach i prędkościach ruchu lub prowa-
dzące do różnego rodzaju atrakcji historycznych, przyrodni-

czych. Preferowane czynniki związane z tą grupą użytkow-
ników to: atrakcyjność zlokalizowania trasy, komfort jazdy, 
w tym wygodne nawierzchnie, minimalne pochylenia  
podłużne, wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu i bezpie-
czeństwa osobistego, ochrona przed warunkami atmosfe-
rycznymi (wiatr, deszcz), miejsca postojowe wzdłuż tras, 
umoż li wiające odpoczynek oraz w miejscach docelowych 
(ciekawe, atrakcyjne miejsca w okolicy).

Rowerzyści turystyczni podróżują najczęściej na duże 
odległości, przez kilka dni, często wioząc ze sobą zaopa-
trzenie, sprzęt (np. kempingowy). Zwykle, choć niewy-
łącznie, są to doświadczeni rowerzyści pod względem 
umiejętności poruszania się na rowerze oraz osoby podró-
żujące w grupach. Preferowane czynniki związane z tą 
grupą użytkowników to: dostęp do atrakcyjnych tury-
stycznie miejsc, atrakcyjny (np. widokowo) przebieg, do-
bre oznakowanie, nawierzchnie bitumiczne, zaopatrzenie 
miejsc odpoczynku w wodę, toalety, schronienie przed 
warunkami atmosferycznymi, połączenie tras rekreacyj-
nych z innymi, pozwalającymi na dostęp do zaopatrzenia, 
noclegu itp.

Rowerzyści uprawiający sport to najczęściej dorośli i do-
świadczeni rowerzyści, podróżujący z największymi pręd-
kościami (zwykle wyższymi niż 30 km/h) i potrafiący za-
dbać o swoją przestrzeń na drodze. Zwykle podróżują na 
dłuższych dystansach, przeważnie wzdłuż głównych dróg. 
Często szukają trudnego terenu w okolicy w celach trenin-
gowych. Cechą charakterystyczną jest także to, że często 
podróżują w grupach. Najczęściej nie są zainteresowani ko-
rzystaniem z infrastruktury dedykowanej dla ruchu rowe-
rów, zwłaszcza jeśli nie zapewnia ona możliwości przemiesz-
czania się z dostatecznie wysoką prędkością. Preferowane 
czynniki związane z tą grupą użytkowników to: wysokiej 
jakości nawierzchnie bitumiczne umożliwiające jazdę 
z wyższą prędkością, brak zakłóceń powodujących opóźnie-
nia, rozwiązania techniczne zwiększające trudność trasy 
i wymagania, możliwość wykorzystywania jezdni i poboczy 
(szersze prawe pasy ruchu lub pobocza).

Wymagania planowania infrastruktury  
przeznaczonej do ruchu rowerów 
Wymaganie bezpieczeństwa
Infrastruktura przeznaczona do ruchu rowerów powinna 
gwarantować bezpieczeństwo ruchu, zarówno rowerzy-
stom, jak i pozostałym użytkownikom drogi. Oznacza to, 
że przy planowaniu i projektowaniu tras dla rowerów należy 
dążyć do minimalizacji liczby punktów potencjalnych kon-
fliktów z ruchem innych pojazdów i pieszych, a w przypad-
ku ich wystąpienia – zapewnienia jednoznaczności sytuacji 
oraz minimalizacji różnic prędkości pomiędzy poszczegól-
nymi użytkownikami drogi. Podstawowe znaczenie ma za-
pewnienie wzajemnego kontaktu wzrokowego pomiędzy 
poszczególnymi użytkownikami drogi oraz odpowiedniej 
widoczności. Podejmując decyzje o rodzaju infrastruk-
tury przeznaczonej do ruchu rowerów, powinno się brać 
pod uwagę natężenia ruchu i prędkości innych pojazdów,  
a w przypadku pieszych możliwość ich oddzielenia.
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Wymóg bezpieczeństwa narzuca zapewnienie właści-
wych parametrów geometrycznych i odpowiednie oznako-
wanie infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów, a tak-
że stosowanie rozpoznawalnych i jednakowych standardów 
projektowania. Wpływa to na poczucie bezpieczeństwa 
rowerzystów oraz świadomość i wiedzę, jak z niej korzystać. 
Konieczne jest także zapewnienie bezpieczeństwa osobiste-
go poprzez sytuowanie infrastruktury przeznaczonej do ru-
chu rowerów w atrakcyjnej przestrzeni (co można uzyskać 
także przez obecność innych użytkowników) oraz odpo-
wiedniego oświetlenia trasy.

Wymaganie spójności
Trasy dla rowerów powinny łączyć wszystkie źródła i cele 
ruchu rowerów w mieście i poza nim. Sieć tras powinna 
mieć logiczny układ i umożliwiać: łatwe i czytelne iden-
tyfikowanie drogi przejazdu, łatwy i szybki dostęp do źró-
deł i celów podróży oraz wybór rodzaju trasy dla rowerów 
w zależności od preferencji (np. w związku z umiejętno-
ściami jazdy na rowerze). Wybór ten powinien być możli-
wy zwłaszcza w obszarach zwartej zabudowy miejskiej oraz 
w obszarach wrażliwych, np. w rejonach szkół. Spełnienie 
tych oczekiwań wymaga stosowania w danym obszarze 
w miarę możliwości jednolitych standardów projektowania, 
znakowania tras oraz lokalizowania miejsc postojowych dla 
rowerów (przy źródłach i celach podróży).

Obszary o wysokiej gęstości źródeł i celów podróży (ob-
szary śródmiejskie, centra miast) powinny mieć zapewnio-
ną pełną dostępność dla ruchu rowerów. W innych obsza-
rach sieć tras dla rowerów powinna być tworzona w sposób 
hierarchiczny w podziale na: podstawowe trasy dla rowe-
rów (łączące miasta/wsie, dzielnice/obszary w mieście), tra-
sy niższego rzędu (uzupełniające) i o funkcji lokalnej, za-
pewniające powiązania z poszczególnymi źródłami/celami 
podróży.

Wymaganie bezpośredniości
Trasy dla rowerów powinny zapewniać użytkownikom 
możliwie najkrótsze połączenia pomiędzy źródłami i celami 
podróży w skali obszaru, miasta, dzielnicy, osiedla i naj-
bliższego otoczenia, bez konieczności nadrabiania drogi, 
z dostosowaniem do podstawowych kierunków ruchu oraz 
priorytetem w stosunku do ruchu samochodów. Jest to klu-
czowe wymaganie z punktu widzenia budowania konku-
rencyjności rowerów w stosunku do samochodów. Z wy-
mogiem bezpośredniości wiążą się także wszystkie czynniki 
wpływające na czas podróży. Zależą od przyjętej klasy trasy 
dla rowerów (i prędkości do projektowania) i są to: średni 
czas tracony w punktach potencjalnych kolizji oraz wydłu-
żenie w stosunku do możliwie najkrótszej trasy. Wartości 
dopuszczalne przedstawiono w tabeli 1.

W planowaniu układu tras dla rowerów należy także 
brać pod uwagę możliwe ułatwienia przebiegu czy też skró-
ty rowerowe wpływające na bezpośredniość podróży. Są to 
wszelkiego rodzaju dopuszczenia ruchu rowerów: „pod 
prąd” na ulicach jednokierunkowych, na wybranych wy-
dzielonych pasach dla pojazdów transportu zbiorowego, 

w obszarach zamkniętych dla ruchu samochodów, takich 
jak parki, ogródki działkowe, wzdłuż i w poprzek terenów 
kolejowych. Dotyczy to także likwidowania barier natural-
nych związanych np. z rzekami i ciekami wodnymi lub 
przekroczeniami infrastruktury (np. kolejowej). Planowanie 
dotyczy również zagospodarowania terenu i wiąże się 
z ograniczaniem powierzchni obszarów publicznie niedo-
stępnych, pogarszających jakość powiązań rowerowych. 
Odnosi się to m.in. do zamkniętych, ogrodzonych terenów 
osiedli, terenów ogródków działkowych, placów parkingo-
wych, dużych obiektów kubaturowych, ciągów podwórek 
np. zamykanych furtkami lub bramami oraz innych obiek-
tów wymagających „objeżdżania” i nadkładania drogi.

Wymaganie wygody
Wygodna jazda rowerem wymaga stworzenia możliwości 
płynnego pokonywania trasy dla rowerów z jak najmniej-
szą liczbą wymuszonych zatrzymań. Oznacza to unikanie 
dużych pochyleń podłużnych trasy dla rowerów i minimal-
nych promieni łuków w planie. Przeciwdziała się w ten spo-
sób nadmiernemu i nieregularnemu wysiłkowi rowerzysty. 
Zapewnienie równości nawierzchni trasy dla rowerów oraz 
unikanie przeszkód usytuowanych w poprzek trasy dla ro-
werów (krawężników, garbów, uskoków, nierówności) po-
zwala uniknąć dyskomfortu wynikającego z drgań i nie-
uzasadnionych strat energii u rowerzysty. Wygodna trasa 
rowerowa wymaga odpowiedniej szerokości, dostosowanej 
do natężeń ruchu rowerów, oddzielenia od ruchu i postoju 
innych pojazdów oraz ruchu pieszych, dobrego odwodnienia 
i dobrego utrzymania, bez zanieczyszczeń, gałęzi, liści, śnie-
gu itd. Wygodę zapewniają także rozwiązania ograniczające 
niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych. Dobrym 
rozwiązaniem może być poprowadzenie trasy wzdłuż muru 
czy żywopłotu chroniącego przed wiatrem, a na trasach bie-
gnących przez tereny otwarte zapewnienie możliwości schro-
nienia oraz ograniczanie niekorzystnego wpływu hałasu dro-
gowego i emisji zanieczyszczeń (odsunięcie trasy od źródeł 
emisji, osłona z wykorzystaniem pasów gęstej zielni itd.).

Wymaganie atrakcyjności
Trasy dla rowerów powinny dostarczać rowerzystom jak 
najwięcej przyjemności. W związku z tym należy je pro-
wadzić przez tereny atrakcyjne widokowo i krajobrazowo 
oraz w miarę możliwości z zapewnieniem osłonięcia przed 
wiatrem i deszczem oraz hałasem drogowym i emisjami 
zanieczyszczeń. Atrakcyjność tras zwiększa powiązanie 
z licznymi funkcjami miasta/obszaru, zapewniając prze-
bieg przez tereny usługowe, tereny zielone o charakterze 
rekreacyjnym, tj. parki, bulwary itd. Istotne jest także sta-

Ogólne zasady planowania – wymóg bezpośredniości

Parametr
Prędkość do projektowania (Vdpr)

20 [km/h] 30, 40 [km/h]

średnia strata czasu 20 [s/km] 15 [s/km]

współczynnik wydłużenia trasy ≤1,4 ≤1,2

Tabela 1
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wianie wymagań odnośnie kształtowania wysokiej jakości 
otoczenia tras i jego estetyki. Atrakcyjne trasy dla rowerów 
powinny być dobrze utrzymywane, oświetlone, wykonane 
z wysokiej jakości materiałów i elementów wyposażenia do-
stosowanych do kontekstu miejsca. 

Hierarchizacja tras dla rowerów
Elementem planowania sieci tras dla rowerów jest ich hie-
rarchizacja pod względem pełnionych funkcji. Stosowana 
jest tzw. klasyfikacja użytkowa tras dla rowerów, uzależ-
niająca ich podział w zależności od dominującego rodzaju 
ruchu – grup użytkowników (rys. 2). Zgodnie z nią trasy 
dla rowerów dzieli się na: trasy transportowe, rekreacyjno-
-użytkowe i o ruchu mieszanym. 

Trasy transportowe w głównej mierze są użytkowne do 
odbywania codziennych podróży i zapewniają połączenia po-
między takimi źródłami i celami podróży jak: miejsca za-
mieszkania, szkoły, miejsca pracy, miejsca handlu i usług. 
Najczęściej obsługują dojazdy do centrów miast i miejscowo-
ści, przejazdy wewnątrz i między dzielnicami, dojazdy do wę-
złów transportu zbiorowego oraz dojazdy do miejscowości.

Trasy rekreacyjno-turystyczne są użytkowane przede 
wszystkim w celach rekreacyjnych, turystycznych i sporto-
wych. Trasy tego typu umożliwiają jazdę rowerem na dłuż-
szych dystansach, w tym także jazdę szybką. Zapewniają 
dojazd do atrakcji turystycznych, charakteryzują się wyso-
kimi walorami krajobrazowymi. Często zapewniają także 
dostęp do węzłów miejskiego, podmiejskiego i regionalne-
go transportu zbiorowego i tworzą sieci powiązań (np. mię-
dzyregionalne, a nawet międzynarodowe).

Trasy o ruchu mieszanym, mogą pełnić zarówno funkcje 
transportowe, jak i rekreacyjno-turystyczne. Wymaga to 
wówczas dostosowania infrastruktury do potrzeb różnych 
grup użytkowników.

W wytycznych [1] zaproponowano klasyfikację funk-
cjonalno-techniczną tras dla rowerów, odnoszącą się do 
funkcji pełnionych przez trasy dla rowerów, zasięgu obsłu-
giwanych powiązań oraz zakładanych rozwiązań technicz-
nych dotyczących kształtowania geometrycznego i wyposa-
żenia. Zgodnie z nią trasy dla rowerów podzielono na: 
velostrady, trasy podstawowe i trasy uzupełniające.

Założono, że velostrady powinny pełnić rolę tzw. auto-
strad rowerowych. Ich przebieg powinien być planowany 
tam, gdzie prognozuje się duże natężenia ruchu rowerów 
i wykonywane są przejazdy na duże odległości (np. trasy 
międzydzielnicowe czy dojazdowe do miasta w strefie aglo-
meracyjnej). Velostrada powinna się charakteryzować naj-
wyższymi wymaganiami technicznymi, z ponadstandardo-
wymi szerokościami, widocznością, promieniami łuków 
w planie, promieniami łuków pionowych i minimalnymi 
pochyleniami podłużnymi, tak aby zapewnić jak najwyższą 
przepustowość i prędkości ruchu. Podstawową formą velo-
strady powinna być droga dla rowerów z pełną segregacją 
od innych użytkowników drogi. Rozwiązaniem dopuszczal-
nym wyjątkowo może być pas ruchu dla rowerów, ale 
o zwiększonej szerokości.

Trasy podstawowe powinny obsługiwać najważniejsze 
połączenia w danym obszarze i pomiędzy nimi, tworząc 
podstawowy szkielet systemu transportowego, zapewnia-
jąc połączenia pomiędzy miejscowościami, dojazdy do 
ważnych generatorów ruchu, dojazdy do ważnych węzłów 
transportu zbiorowego, obsługę atrakcyjnych miejsc tury-
stycznych. Na terenie miast powinny stanowić główne 
połączenia międzydzielnicowe, ważne połączenia we-
wnątrzdzielnicowe oraz zapewniać obsługę kluczowych 
generatorów ruchu (rejony koncentracji miejsc pracy, 
usług, szkół/uczelni wyższych, rejony koncentracji miejsc 
zamieszkania, węzły transportu zbiorowego, obiekty służ-
by zdrowia, sportu, kultury, tereny rekreacji). Trasy pod-
stawowe powinny łączyć się ze sobą, stanowiąc główne 

węzły tras dla rowerów i powinny charakte-
ryzować się wysokim standardem technicz-
nym.

Funkcją tras uzupełniających jest uzupeł-
nienie sieci tras podstawowych i rozprowa-
dzenie ruchu rowerów w obrębie mniejszych 
obszarów (np. dzielnic i osiedli w mieście), 
a także zwiększenie spójności i zasięgu od-
działywania całości systemu tras dla rowerów. 
Powinny głównie obsługiwać krótkie podró-
że i dojazdy do węzłów transportu zborowe-
go o mniejszym znaczeniu. Powinny łączyć 
velostrady i trasy podstawowe z wszystkimi 
źródłami i celami podróży, nieobsługiwanymi 
bezpośrednio z tras głównych.

Zalecenia dotyczące zalecanych prędkości 
do projektowania w zależności od klasy funk-
cjonalno-technicznej przedstawione są w ta-
beli 2. Natomiast zasady łączenia tras dla 
rowerów w tabeli 3. 

Rys. 2. Klasyfikacja użytkowa tras dla rowerów
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Uwarunkowania lokalizacji tras dla rowerów 
Proces planowania tras dla rowerów wymaga rozważenia 
różnych możliwości połączenia źródeł i celów podróży. 
Przebiegi tras mogą wykorzystywać układ drogowy zarów-
no podstawowy, jak i lokalny, skróty przez tereny zamknię-
te dla samochodów oraz przez obszary lub infrastrukturę 
tworzącą bariery transportowe.

Standardem powinno być organizowanie tras dla rowe-
rów w pasie drogowym każdej nowej, przebudowywanej 
lub rozbudowywanej drogi. Jest to korzystne z punktu wi-
dzenia ruchu rowerów. Dzięki temu powstaje spójny układ 
powiązań, obsługujących główne źródła i cele podróży, 
o przebiegu odpowiadającym głównym kierunkom podró-
ży. Nawierzchnie jezdni dróg, zwykle bitumiczne i dobrze 
utrzymane, są odpowiednie dla rowerzystów i chętnie wy-
korzystywane, przede wszystkim przez użytkowników bar-
dziej doświadczonych. Zwykle korzystne jest także ukształ-
towanie geometryczne, zwłaszcza jeśli chodzi o pochylenia 
podłużne, promienie krzywizn w planie itp. Wśród wad 
należy wymienić duże natężenia i prędkości samochodów, 
zanieczyszczenie powietrza i hałas związany z transportem 
oraz zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzie-
ci i początkujących rowerzystów. Sposób rozwiązania trasy 
powinien zależeć od klasy drogi, dostępnego miejsca i spo-
sobu urządzenia przekroju, natężeń ruchu samochodów, 
prędkości dopuszczalnej oraz natężenia ruchu pieszych i ro-
werów. Im wyższe wartości tych parametrów, tym wyższy 
powinien być stopień separacji rowerzystów od innych 
użytkowników drogi (samochodów, pojazdów transportu 
zbiorowego, pieszych).

Szczególne zagadnienie z punktu widzenia bezpiecznego 
planowania sieci tras dla rowerów stanowi wykorzystanie 
pasów drogowych dróg klasy GP i G, zwłaszcza zamiej-
skich, z dużymi natężeniami ruchu i prędkościami samo-
chodów. Ruch rowerów odbywa się na nich często z tego 

Zestawienie klas tras dla rowerów i zalecanych prędkości  
do projektowania

Klasa funkcjonalno-
-techniczna

Prędkość do 
projektowania (Vdpr) Zasada prowadzenia ruchu rowerów

Velostrada (V)  40 km/h droga dla rowerów
pas ruchu dla rowerów – wyjątkowo

Podstawowa (P) 30 km/h

droga dla rowerów
pas ruchu dla rowerów
droga dla pieszych i rowerów – wyjątkowo
ruch na jezdni bez segregacji – wyjątkowo

Uzupełniająca (U) 20–30 km/h

droga dla rowerów
pas ruchu dla rowerów
droga dla pieszych i rowerów – wyjątkowo
ruch na jezdni bez segregacji
ruch w strefie zamieszkania

Zasady łączenia tras dla rowerów
Klasa funkcjonalno-

-techniczna Velostrada Podstawowa Uzupełniająca

V TAK TAK Wyjątkowo

P TAK TAK TAK

U Wyjątkowo TAK TAK

powodu, że zapewniają jedyny możliwy przebieg trasy dla 
rowerów w danym obszarze, wykorzystywanej do wykony-
wania codziennych podróży do pracy czy szkoły. W takich 
przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo, szczególne 
znaczenie ma separacja ruchu, a preferowanym rozwiąza-
niem powinny być drogi dla rowerów lub w przypadku ma-
łego ruchu pieszych i rowerów, drogi dla pieszych i rowe-
rów. W przypadku dróg zamiejskich klasy G, także pasy 
ruchu dla rowerów. Jeśli brak jest możliwości zastosowania 
separacji ruchu, na drogach zamiejskich klasy G powinno 
się zakładać ograniczenie prędkości dopuszczalnej.

W przypadku szerokich pasów drogowych (zwykle dróg 
dwujezdniowych) trasy dla rowerów powinny być planowa-
ne po obu stronach drogi i tam, gdzie jest to możliwe nale-
ży zapewnić przebieg tras alternatywnych, gwarantujących 
odsunięcie od ruchu samochodów i związanych z tym 
uciążliwości.

W miastach rowerzyści chętnie korzystają z jezdni dróg 
zbiorczych z uspokojeniem, lokalnych i dojazdowych. 
Należy je traktować jako elementy stanowiące część spójne-
go systemu tras dla rowerów z zastrzeżeniem, że stosowane 
rozwiązania, zwłaszcza na poziomie organizacji ruchu, po-
winny być czytelne i jednoznaczne dla rowerzystów. Są bez-
pieczne dla ruchu rowerów ze względu na zdecydowanie 
mniejsze natężenia i niższe prędkości ruchu w stosunku do 
innych dróg. Są zwykle atrakcyjne, jeśli chodzi o zagospoda-
rowanie pasa drogowego (np. w centrach miast), dają przy-
jemność z jazdy rowerem dzięki krajobrazowi ulicznemu i in-
nym atrakcjom miejskim. Zapewniają bezpośredni dostęp 
do źródeł i celów ruchu. Niestety, korzystanie z nich wiąże 
się zwykle z większą liczbą lokalnych zakłóceń ruchu rowe-
rów (zjazdy, postój pojazdów, obsługa przyległego zagospo-
darowania) i częstszą obecnością pieszych. Ten typ dróg po-
winien być wykorzystywany do wytyczania przebiegu tras 
uzupełniających, do bezpośredniej obsługi źródeł i celów 
ruchu rowerów, jako alternatywy dla tras podstawowych 
oraz jako łączniki i skróty. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na rozwiązania punktów kolizji (skrzyżowania) dróg lokal-
nych i dojazdowych z drogami wyższej klasy oraz pamiętać 
o stosowaniu rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu i po-
rządkowania postoju pojazdów.

Poza miastami, drogi klasy Z, L i D także powinny stano-
wić część układu tras dla rowerów. Zazwyczaj tworzą spójną 
sieć i zapewniają bezpośredni dostęp do źródeł i celów podró-
ży oraz są atrakcyjne z punktu widzenia ruchu rekreacyjno-
-turystycznego. Na drogach klasy Z zaleca się stosowanie 
separacji ruchu rowerów, organizując trasę dla rowerów w po-
staci drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub 
pasów ruchu dla rowerów. Na drogach klasy L i D ruch ro-
werów zasadniczo powinien odbywać się na jezdni, z uwzględ-
nieniem ograniczenia prędkości dopuszczalnej i stosowania 
rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu.

Ważne znaczenie dla tworzenia spójnego układu tras dla 
rowerów ma wykorzystywanie terenów kolejowych (i moż-
liwości prowadzenia ruchu rowerów wzdłuż i w poprzek 
linii kolejowych), wałów przeciwpowodziowych (ruch ro-
werów wzdłuż rzek, kanałów), brzegów jezior i wybrzeża 

Tabela 2

Tabela 3
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oraz przez tereny zielone zamiejskie, rezerwaty, parki. Trasy 
te powinny być traktowanie jako uzupełniające układ pod-
stawowy, a czasem jako alternatywa dla tras dla rowerów 
planowanych wzdłuż dróg. Mają one znaczenie nie tylko 
jako trasy przeznaczone do ruchu rekreacyjno-turystyczne-
go, ale także jako skróty w układzie tras podstawowych 
i uzupełniających. Wobec braku konfliktów ze zmotoryzo-
wanymi użytkownikami drogi zwykle charakteryzują się 
wysokim poziomem bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjnością 
przebiegu ze względu na otoczenie (np. zieleń) i brakiem 
wpływu niekorzystnych czynników (hałas, zanieczyszczenie 
powietrza). Zapewnienie bezpiecznego korzystania wyma-
ga głównie specjalnego oświetlenia oraz rozwiązania punk-
tów potencjalnych konfliktów na przecięciach z innymi 
trasami

Zasady dotyczące lokalizacji tras dla rowerów w zależ-
ności od położenia w stosunku do układu drogowo-ulicznego 
przedstawiono na rysunku 3.

Zidentyfikowane źródła i cele ruchu umożliwiają okre-
ślenie głównych kierunków przemieszczeń w skali analizo-
wanego obszaru, tzw. rozkładu przestrzennego podróży, 
wizualizowanego za pomocą więźby ruchu rowerów, wy-
znaczającej powiązania w linii prostej. Wyznaczenie więźby 
na mapie pozwala także na zidentyfikowanie wszelkich ba-
rier utrudniających lub uniemożliwiających organizację ru-
chu rowerów, takich jak: cieki wodne, koleje, zamknięte 
obszary, drogi wyższego rzędu (autostrady i drogi ekspreso-
we), odcinki układu drogowego, gdzie nie można lub bę-
dzie trudne poprowadzenie ruchu rowerów ze względu na 
ukształtowanie geometryczne, bezpieczeństwo ruchu lub 
inne uwarunkowania.

Znajomość rozkładu przestrzennego ruchu umożliwia 
zaplanowanie wstępnej siatki połączeń w danym obszarze 
i stworzenie hierarchii tras – z przypisaniem trasom klas  
(V, P, U). Wstępnie powinno się szukać możliwości przypi-
sania układu tras dla rowerów do istniejącego układu dróg. 
Następnie, uwzględniając kryteria bezpośredniości i atrak-
cyjności połączeń, wskazane jest zaplanowanie także dodat-
kowych odcinków, wzbogacających układ i skracających 
długości podróży rowerami, a tym samym zwiększenie 
konkurencyjności jazdy rowerem w stosunku do jazdy sa-
mochodem. Zaleca się już we wstępnej fazie kształtowania 
układu tras dla rowerów prowadzenie konsultacji społecz-
nych. Osoby korzystające z rowerów w codziennych podró-
żach mają zazwyczaj doskonałą, lokalną wiedzę na temat 
wykorzystywanych i potrzebnych tras, a także związanych 
z nimi problemów. 

Wnioski wynikające z analizy wstępnego układu tras 
dla rowerów w połączeniu z wnioskami z konsultacji spo-
łecznych są podstawą do sformułowania wynikowego ukła-
du tras dla rowerów, uzupełnionego o wytyczne realizacyj-
ne dotyczące ich usytuowania w pasie drogowym (lub poza 
nim), wytyczne dotyczące rodzaju infrastruktury (np. dro-
ga dla rowerów czy droga pieszych i rowerów), a także 
o wskazania rozwiązań wariantowych. Na etapie plani-
stycznym w przypadkach wątpliwych, trudnych do roz-
strzygnięcia, wskazane jest utrzymywanie rozwiązań wa-
riantowych, do ostatecznego rozstrzygnięcia na etapie 
projektowania, z uwzględnieniem uwarunkowań lokal-
nych. Zwiększa to elastyczność zaplanowanej sieci tras.

Planowanie układu tras dla rowerów i wybór konkret-
nych rozwiązań wymagają uwzględnienia aspektów zwią-
zanych z bezpieczeństwem ruchu rowerów. Podstawowe 
znaczenie ma dopasowanie prędkości ruchu do hierarchii 
i funkcji drogi z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użyt-
kowników, także rowerzystów. Należy pamiętać, że w przy-
padku braku możliwości separacji ruchu rowerów (oddzie-
lenie od jezdni lub na jezdni w postaci pasów ruchu dla 
rowerów) pozostawienie ruchu rowerów na jezdni musi 
wiązać się z ograniczaniem prędkości dopuszczalnej. W ob-
szarach zurbanizowanych zaleca się tworzenie stref i dróg 
z ruchem uspokojonym, na których prędkość dopuszczalna 
nie przekracza 30 km/h.

Kolejne etapy planowania tras dla rowerów przedsta-
wione są na rysunku 4.

Proces planowania infrastruktury przeznaczonej  
do ruchu rowerów 
Proces planowania sieci tras dla rowerów powinien za-
czynać się od identyfikacji wszystkich źródeł i celów 
podróży w obszarze, dla którego sieć jest planowana 
i – najlepiej – od stworzenia mapy tych miejsc. W od-
niesieniu do codziennych podróży podstawowymi źró-
dłami i celami ruchu rowerów są: obszary mieszkaniowe, 
obszary koncentracji miejsc pracy, szkoły, uczelnie i inne 
placówki oświatowe, obiekty publiczne (urzędy, biblio-
teki, itp.), obiekty usługowe, obiekty handlowe, obiekty 
rekreacyjne, sportowe i rozrywkowe, przystanki i węzły 
transportu zbiorowego (stacje i przystanki kolejowe, sta-
cje metra, ważniejsze przystanki tramwajowe, autobuso-
we i trolejbusowe). W przypadku ruchu turystycznego 
i rekreacyjnego są to obiekty turystyczne, historyczne, 
atrakcje, tereny zielone, cieki wodne, hotele, bazy nocle-
gowe, obiekty gastronomii, a także istotne węzły trans-
portu zbiorowego. 

Rys. 3. Zasady lokalizacji tras dla rowerów
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Kryteria doboru infrastruktury 
Ważnym etapem procesu planowania infrastruktury prze-
znaczonej do ruchu rowerów jest wskazanie rodzaju trasy 
dla rowerów. Należy pamiętać, że jest to wybór wstępny, 
który powinien zostać potwierdzony na etapie projekto-
wania. Zależy on od szeregu czynników. Przede wszystkim 
należy brać pod uwagę dostępność terenu i możliwość speł-
nienia podstawowych wymogów stawianych trasom dla ro-
werów (bezpieczeństwo, spójność, bezpośredniość, wygoda, 
atrakcyjność). Poza tym ważne są takie czynniki jak: klasa 
drogi (i wynikające z tego ukształtowanie drogi i jej wypo-
sażenie), usytuowanie przystanków transportu zbiorowego, 
sposób zorganizowania parkowania, natężenie ruchu sa-
mochodów i pieszych oraz prędkość dopuszczalna. Wybór 
rodzaju trasy dla rowerów może także zależeć od możli-
wości technicznych, prawnych i ekonomicznych wykonania 
zmian w układzie drogowym (np. zmiany przebiegu drogi 
lub poszerzenia pasa drogowego). 

Oddzielenie ruchu rowerów od samochodów nie zawsze 
jest korzystne z punktu widzenia ruchu rowerów. Prze-
niesienie ruchu rowerów poza jezdnię, zwłaszcza w strefie 
intensywnej zabudowy, może spowodować zwiększenie 
liczby miejsc konfliktowych na skrzyżowaniach i na zjaz-
dach, doprowadzając do pogorszenia bezpieczeństwa i wa-
runków poruszania się rowerzystów. Z drugiej strony tam, 
gdzie nie jest to konieczne, nie powinno się łączyć ruchu 
pieszych i rowerów. Przestrzeń współdzieloną przez pie-
szych i rowerzystów można dopuścić wyjątkowo na odcin-
kach, gdzie ruch pieszych i ruch rowerów jest niewielki, 
wyjątkowo ze względu na uzasadniony brak miejsca w pa-
sie drogowym (tylko na krótkich odcinkach) czy w takich 
miejscach jak: place, strefy ruchu pieszego, woonerf. W ta-
kich przypadkach piesi powinni mieć zawsze pierwszeń-
stwo, a prędkość rowerzystów powinna być ograniczona do 
20 km/h. Ważnym aspektem organizacji przestrzeni współ-
dzielonych jest uwzględnienie uwarunkowań i wymagań 
związanych z obecnością osób z niepełnosprawnościami 
(głównie niewidomych i niedowidzących).

Rozwój infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowe-
rów powinien uwzględniać zasadę ekonomiczności. 
Wymusza to poszukiwanie oszczędności w zakresie stoso-
wanych rozwiązań i wybór takich, w przypadku których 
korzyści społeczne przewyższają koszty. Zasadniczo do-
stępne są dwie możliwości. Pierwsza to budowa nowej  
infrastruktury ze świadomością, że najczęściej budowa 
drogi dla rowerów wiąże się z kosztami przekształcenia 
pasa drogowego, co może być uzasadnione głównie 
w przypadku tras podstawowych i velostrad lub z uwagi 
na względy bezpieczeństwa ruchu. Druga to zmiana orga-
nizacji ruchu i wspólne wykorzystywanie jezdni przez 
ruch rowerów i samochodów. Zwykle, ze względów bez-
pieczeństwa, wiąże się to z ograniczeniem prędkości do-
puszczalnej i/lub wydzieleniem pasów ruchu dla rowerów 
i zmianami w organizacji ruchu na wlotach skrzyżowań. 
Ze względu na niższe koszty (w stosunku do budowy no-
wej infrastruktury) i łatwość realizacji, zmiany w organi-
zacji ruchu dają możliwość szybszej realizacji rozwiązań 
na rzecz ruchu rowerów i szybszej adaptacji pasów drogo-
wych do zmieniających się potrzeb. 

W związku z powyższym w procesie planowania tras dla 
rowerów warto rozważać też możliwość reorganizacji ukła-
du drogowego. Na przykład rozpoznania możliwości ogra-
niczenia natężenia ruchu samochodów, tj. redukcji liczby 
samochodów osobowych, eliminacji ruchu samochodów 
ciężarowych (zwłaszcza w intensywnie zagospodarowanych 
terenach miejskich i w określonych porach dnia), a następ-
nie zmniejszenia prędkości ruchu. Dotyczy to zwłaszcza te-
renów mieszkaniowych, centrów miast, rejonów szkół i in-
nych placówek oświaty, terenów chronionych czy przejść 
dróg przez małe miasta i miejscowości. Kolejnym krokiem 
może być rozpoznanie możliwości przebudowy elementów 
infrastruktury, trudnych i niebezpiecznych z punktu widze-
nia ruchu rowerów, np. przebudowy skrzyżowań czy ogra-
niczenie liczby obsługiwanych strumieni ruchu. Następnie 
rozpoznanie możliwości oddania części jezdni na potrzeby 
ruchu rowerów, np. poprzez wydzielenie pasów ruchu dla 
rowerów, kontrapasów, śluz na skrzyżowaniach z sygnaliza-
cją świetlną, wprowadzenie kontraruchu lub podjęcia dzia-
łań związanych z budową dróg dla rowerów poza jezdnią. 
Kolejność działań w procesie doboru infrastruktury przed-
stawiono na rysunku nr 5.

Rys. 4. Proces planowania tras dla rowerów – kolejne etapy planowania

Rys. 5. Hierarchia działań w procesie doboru infrastruktury dla rowerów
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Podsumowanie
Podstawowym celem planowania jest zapewnienie kom-
pletnej, spójnej, bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej 
infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów (układu 
tras dla rowerów i miejsc postojowych). Proces planowania 
rozpoczyna się już na etapie tworzenia strategii i polityk 
transportowych, gdzie m.in. powinny być formułowane cele 
rozwojowe i gdzie powinna następować koordynacja rozwo-
ju systemu transportowego z planowaniem przestrzennym, 
tak aby powstawały odpowiednie warunki rozwoju ruchu 
rowerów. Kończy się wraz z początkiem projektowania roz-
wiązań, gdy szczegółowe rozpoznanie uwarunkowań reali-
zacyjnych może uzasadniać zmianę wniosków wynikających 
z planowania.

W procesie planowania kluczowe jest uwzględnienie 
wymagań (i oczekiwań) wynikających ze specyfiki przy-
szłych użytkowników systemu. Ich cech psychofizycznych 
i możliwości motorycznych: różnych poziomów umiejętności 
jazdy na rowerze, różnych powodów odbywania podróży, 
a także wymagań wynikających z faktu, że są niechronio-
nymi uczestnikami ruchu, a tym samym, że nie posiadają 
fizycznej ochrony w trakcie ewentualnego zdarzenia drogo-
wego. W relacji z innymi pojazdami są bardziej narażeni na 
utratę zdrowia i życia.

Proces planowania powinien przebiegać etapowo, począw-
szy od rozpoznania rodzajów użytkowników i ich potrzeb, 
źródeł i celów ruchu, kierunków przemieszczeń, poprzez 
nakreślenie siatki połączeń, rozpoznanie możliwości zmian 
w układzie drogowym i w organizacji ruchu, przez konsul-
tacje społeczne, po opracowanie końcowego, hierarchiczne-
go i spójnego przestrzennie układu tras. Powinien uwzględ-
niać aspekty ekonomiczne i finansowe oraz podstawowe 
wymagania stawiane infrastrukturze przeznaczonej do ru-
chu rowerów tj.: bezpieczeństwa, spójności, bezpośrednio-
ści, wygody i atrakcyjności.

Na krótkich trasach, do 6 km, rower jest bardzo efek-
tywnym środkiem transportu. W przypadku podróży 
dłuższych możliwość konkurowania z innymi rodzajami 
transportu, w tym samochodami, znacznie się zmniejsza. 
Z tego powodu integracja transportu rowerowego z po-
szczególnymi środkami transportu zbiorowego jest waż-
nym elementem budowy systemu transportu rowerowe-
go. Integracja rozumiana jako umożliwienie dojazdu do 
przystanku z przesiadką na pojazd transportu zbiorowego 
lub możliwością przewiezienia roweru w pojeździe trans-
portu zbiorowego. Zwiększa się w ten sposób efektywność 
tych podsystemów transportu i znacznie poszerza zasięg 
ich oddziaływania. 

Planowana nowelizacja warunków technicznych pro-
jektowania dróg publicznych, w tym zalecenie do stoso-
wania „Wytycznych projektowania infrastruktury prze-
znaczonej do ruchu rowerów: Planowanie (WRD-45-1)”, 
powinno przyczynić się do uporządkowania, ujednolice-
nia i ułatwienia procesu planowania, a w rezultacie uła-
twienia rozwoju i poprawy jakości infrastruktury prze-
znaczonej do ruchu rowerów. Należy mieć nadzieję, że 
wraz z ujednoliceniem zasad projektowania i dzięki stoso-

waniu wytycznych, poprawi się jakość opracowań studial-
nych, strategii transportowych, miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, studiów koncepcyjnych 
związanych z przebudową lub rozbudową układu drogo-
wego, studiów wykonalności dotyczących infrastruktury 
transportowej, koncepcji programowych dotyczących in-
frastruktury trans portowej.
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Fot. 1. Ścieżka rowerowa z chodnikiem dla pieszych. Fotografia z zasobów Autorów.
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Streszczenie: Wzrost ruchliwości mieszkańców miast połączony z nieogra-
niczonym dostępem do samochodów powoduje wzrost zatłoczenia ulic. 
Taki stan rzeczy wiąże się ze wzrostem strat czasu użytkowników, wydłu-
żaniem się godzin szczytów komunikacyjnych, wzrostem zanieczyszczenia 
powietrza oraz degradowaniem przestrzeni miejskiej. Postępowanie zgod-
nie z ideą zrównoważonej mobilności wymaga zmiany modelu podziału 
zadań przewozowych i dalszego zwiększania znaczenia roweru jako środka 
transportu wykorzystywanego w codziennych podróżach. Warunkiem jest 
jednak zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych środków 
transportu, co wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, gwaran-
tującej rowerzystom warunki do sprawnego, komfortowego, ale przede 
wszystkim bezpiecznego przemieszczania się. Rozwój ruchu rowerowego 
wymaga inwestycji nie tylko w infrastrukturę transportową i nowe trasy, 
ale też w przebudowę i rozbudowę pod tym kątem dróg i ulic. Artykuł 
przedstawia proponowane kierunki zmian przepisów projektowania dróg 
i infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów. Odnosi się do takich za-
gadnień jak: kształtowanie tras dla rowerów w planie i profilu drogi, skraj-
nia, projektowanie łuków w planie, widoczność na przejazdach dla rowe-
rzystów przez jezdnie, torowiska tramwajowe i tory kolejowe, urządzenia 
i wyposażenie infrastruktury związanej z ruchem rowerów.
Słowa kluczowe: wytyczne projektowania, ruch rowerów, bezpieczeństwo 
ruchu, projektowanie infrastruktury dla ruchu rowerów.

Projekt wytycznych projektowania  
dróg dla rowerów1,2

kumentach strategicznych uznaje się, że rower jest środ-
kiem transportu, który może istotnie złagodzić problemy 
transportowe miast i negatywne oddziaływanie transportu 
na środowisko, zwłaszcza w ośrodkach miejskich, charakte-
ryzujących się zwartą zabudową, gdzie średnie długości po-
dróży nie przekraczają 6 km. Wskazuje się także, że rozwój 
ruchu rowerowego pozytywnie wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu, ułatwia tworzenie przestrzeni przyjaznych 
dla mieszkańców oraz promuje zdrowy styl życia. Jest za-
tem podstawą zrównoważonego rozwoju miast.

Promowanie i zachęcanie użytkowników dróg do korzy-
stania z rowerów powinno się wiązać z przyjęciem odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo projektowanej infrastruktury 
i organizacji ruchu. Wzrost natężeń ruchu rowerów prowa-
dzi do zwiększonej liczby zdarzeń drogowych z udziałem 
rowerzystów. Jest to obserwowane zwłaszcza w miastach. 
W Warszawie [6] w 2015 roku odnotowano 134 wypadki 
z udziałem rowerzystów, a w 2019 roku już 197 wypadków. 
Warto także zauważyć wzrost liczby wypadków rowerzysta – 
pieszy (w Warszawie w 2015 roku było ich 16, a w 2019 – 27) 
oraz rowerzysta–rowerzysta (w Warszawie w 2015 roku 
było ich 9, a w 2019 – 21). 

Nakreślone w politykach transportowych kierunki 
rozwoju transportu wymagają dysponowania aktami wy-
konawczymi, w tym także standardami technicznymi, 
kompleksowo ujmującymi problematykę powstającej in-
frastruktury. Wówczas można myśleć o rzeczywistej reali-
zacji stawianych sobie celów. W Polsce mankamentem jest 
ciągle brak jednolitego prawa, w tym zwłaszcza aktów wy-
konawczych do ustaw, co uporządkowałoby planowanie i pro-
jektowanie infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowe-
rów. W roku 2011 znowelizowano ustawę [7], dostosowując 
jej zapisy do obowiązujących aktów prawa międzynarodo-
wego [8,9]. Jednak nie nastąpiła nowelizacja ustawy [10] 
oraz odpowiednich aktów wykonawczych [11]. Proces legi-
slacyjny był kontynuowany w roku 2015, ale i wówczas 
doprowadził do aktualizacji tylko części aktów normatyw-
nych. Niestety równocześnie z nowelizacjami w zakresie 
zasad i organizacji ruchu nie następowała kompleksowa 
aktualizacja przepisów techniczno-budowlanych.

Wobec rosnącej roli ruchu rowerowego i znaczącego 
rozwoju infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów 
potrzebą chwili stało się uporządkowanie i ujednolicenie 
przepisów projektowania. Braki na poziomie ogólnopol-
skim wymuszają powstawanie przepisów lokalnych, przy-
bierających formę standardów projektowania, wytycznych, 
ew. poradników [12, 13, 14]. Często jednak ich jakość jest 

Wprowadzenie
W ostatnich latach odnotowuje się znaczny wzrost ruchu 
rowerowego, wiązanego m.in. z codziennymi podróżami do 
szkoły czy pracy. W ośrodkach miejskich rower zaczyna być 
atrakcyjną alternatywą dla samochodu, ale i dla transpor-
tu zbiorowego, zwłaszcza autobusów i tramwajów. Rowery 
są wykorzystywane w podróżach bezpośrednich, pomiędzy 
źródłami i celami ruchu i jako ważne ogniwo podróży łą-
czonych [1]. W Warszawie zauważono [2], że udział ruchu 
rowerów w podróżach niepieszych w okresie 2015–2019 
podwoił się. Na moście Świętokrzyskim aż 20% ruchu sta-
nowi ruch rowerów! W rezultacie obecność rowerzystów 
w pasie drogowym (na ulicy) przestała być sporadyczna. 
Wymaga to zapewnienia odpowiedniej infrastruktury.

Zmiana roli roweru jest wynikiem realizacji strategii 
transportowych i zakładanego w nich znaczącego zwiększe-
nia udziału ruchu rowerów w podziale modalnym i stoso-
wanych środków realizacji. Dotyczy to polityk wdrażanych 
na poziomie paneuropejskim [3, 4], europejskim [5], jak 
też strategii krajowych, regionalnych czy lokalnych. W do-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: A. Brzeziński 50%, K. Jesionkiewicz-Niedzińska 50%.

2 Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu 
Doskonałości Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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niedostateczna. Nie są też na tyle kompleksowe i uniwer-
salne, by pełnić rolę ogólnopolskich przepisów projektowa-
nia. Chociaż często ich walorem jest dobre dopasowanie do 
wymagań lokalnych, to jednak nie mogą zapewnić jednoli-
tego standardu projektowania infrastruktury i tym samym 
spójności systemu tras dla rowerów. 

Konieczne jest także uzupełnienie ewidentnych braków 
w obowiązujących przepisach, utrudniających projektowa-
nie. Odnosi się to np. do wymagań dotyczących stosowania 
prędkości do projektowania na trasach dla rowerów, mini-
malnych wartości promieni krzywych w planie i profilu po-
dłużnym, poszerzeń na łukach w planie czy skrajni.

W ramach opracowania [15] realizowanego na zamó-
wienie ministra infrastruktury przygotowano projekty 
trzech tomów wytycznych projektowania infrastruktury 
przeznaczonej do ruchu rowerów: Część 1: Planowanie tras 
dla rowerów (WR-D-42-1). Część 2: Projektowanie dróg 
dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kon-
trapasów ruchu dla rowerów (WR-D-42-2). Część 3: 
Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury 
dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach (WR-D-42-3). 
Opracowując polskie przepisy korzystano z doświadczeń 
innych krajów. Między innymi kompleksowo ujętej proble-
matyki planowania i projektowania infrastruktury przezna-
czonej do ruchu rowerów w [16] (USA), [17] (Holandia), 
[18] (Wielka Brytania), [19] (Kanada), [20] (Belgia). 
Dokumenty te określają podstawowe wymagania związane 
z projektowaniem infrastruktury, także w kontekście uwa-
runkowań wynikających ze specyfiki tego środka transpor-
tu, a także proponują schematy typowych rozwiązań. 

W artykule przedstawiono wybrane kierunki prac pod-
jętych w ramach przygotowywanej nowelizacji przepisów 
projektowania infrastruktury dla rowerów, zarówno na po-
ziomie rozporządzenia określającego podstawowe wymaga-
nia dotyczące projektowania, jak i wytycznych projektowa-
nia. Celem ma być ułatwienie rozwoju i poprawa jakości 
infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów, a także 
ułatwienie współpracy biur planistycznych i projektowych 
z zarządcami dróg odpowiedzialnymi za infrastrukturę 
przeznaczoną do ruchu rowerów na etapie przygotowania 
inwestycji.

 
Założenia do kierunków nowelizacji przepisów 
W projekcie nowych przepisów budowlanych dotyczących 
infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów podjęto pró-
bę niezbędnego uzupełnienia i uporządkowania wymagań, 
a także wprowadzenia ich hierarchizacji. Przyjęto, że rozpo-
rządzenie będzie określać jedynie podstawowe wymagania, 
standaryzujące rozwój infrastruktury oraz wpływające na 
bezpieczeństwo rozwiązań. Dotyczy to np. kształtowania 
tras dla rowerów, wymiarów skrajni, zasad łączenia ruchu sa-
mochodów i rowerów, pieszych i rowerów, szerokości tras dla 
rowerów, minimalnych promieni łuków w planie, poszerzeń 
na łukach czy pochyleń poprzecznych i podłużnych.

Wytyczne będą rozwinięciem przepisów określonych 
w rozporządzeniu, przedstawiając wybrane kwestie szerzej, 
jak również odnosząc się do zagadnień nie ujętych w rozpo-

rządzeniu. W szczególności wytyczne opracowane w ra-
mach [15] uszczegóławiają takie zagadnienia jak: wybór 
rodzaju trasy dla rowerów, usytuowanie trasy dla rowerów 
w pasie drogowym, dobór prędkości do projektowania, do-
bór szerokości trasy dla rowerów, zasady projektowania 
skrajni, sposób kształtowania trasy w planie i przekroju po-
dłużnym, obliczenie widoczności, zasady segregacji ruchu, 
zasady projektowania tras dla rowerów w rejonie przystan-
ków transportu zbiorowego, zasady projektowania skrzy-
żowań, miejsc postojowych dla rowerów, uspokojenia ruchu 
rowerów, odwodnienia, oświetlenia, zieleni, estetyki roz-
wiązań oraz zarządzania, utrzymania i audytu infrastruktu-
ry rowerowej.

Jednym z podstawowych elementów standaryzacji roz-
wiązań jest wprowadzenie pojęcia trasy dla rowerów, obej-
mującej różne rodzaje możliwej infrastruktury (droga dla 
rowerów, droga dla pieszych i rowerów, pas i kontrapas  
ruchu dla rowerów, ruch rowerów na jezdni) i ich hierarchi-
zacji, tj. podziału na klasy funkcjonalne (velostrady, pod-
stawowe i uzupełniające), z przypisaną rolą w systemie 
transportowym (z punktu widzenia wypełnianych funkcji 
transportowych) i z przypisanymi prędkościami do projek-
towania, określającymi podstawowe parametry warunkują-
ce rozwiązania w zakresie geometrii trasy i jej wyposażenia. 

Wybrane warunki techniczne
Dobór i usytuowanie infrastruktury 
Dobór infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów po-
winien odbywać się dwustopniowo. Najpierw należy roz-
strzygnąć, czy ruch rowerów ma się odbywać na jezdni, czy 
poza nią. W przypadku jezdni, czy ma być oddzielony od 
ruchu samochodów (pasy lub kontrapasy dla ruchu rowe-
rów), czy nie (ruch mieszany, wspólnie z innymi użytkow-
nikami jezdni). W przypadku, gdy poza jezdnią, czy ma 
się odbywać w oddzieleniu od ruchu pieszych (droga dla 
rowerów), czy wspólnie z nimi (droga dla pieszych i rowe-
rów). Poza dostępnością miejsca podstawowym czynnikiem 
warunkującym wybór rozwiązania powinna być prędkość 
dopuszczalna na jezdni oraz natężenie ruchu samochodów, 
rowerów i pieszych. Wymagania te są zróżnicowane, jeśli 
chodzi o drogi zamiejskie i ulice.

Jeśli prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 km/h, 
zaleca się, aby ruch rowerów odbywał się na jezdni, wspól-
nie z ruchem samochodów. Jeśli prędkość jest większa, 
ruch rowerów może pozostać na jezdni, ale warunki bez-
pieczeństwa wymuszają odseparowanie go od ruchu samo-
chodów. Gdy prędkość dopuszczalna na ulicach przekracza 
50 km/h, a na drogach zamiejskich 60 km/h, ruch rowe-
rów powinien odbywać się poza jezdnią, najlepiej na wy-
dzielonej drodze dla rowerów, a przy małych natężeniach 
pieszych i rowerzystów na drodze dla pieszych i rowerów. 
Wspólne prowadzenie ruchu rowerów i samochodów na 
jezdni musi być zorganizowane bezpiecznie. Zarówno geo-
metria jezdni w planie i profilu podłużnym, jak i organiza-
cja ruchu powinny zabezpieczać przed możliwością osiąga-
nia przez samochody prędkości wyższych niż dopuszczone 
znakami.



17

TransporT miejski i regionalny 09 2020

W przypadku, gdy warunki dopuszczają różne sposoby 
rozwiązania trasy dla rowerów, zaleca się rozważenie kilku 
wariantów rozwiązania. Podstawowymi kryteriami wyboru 
najlepszego z nich powinny być: bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowe-
rów oraz ekonomiczność rozwiązania. Jednak w przypad-
ku, gdy droga dla rowerów lub ruchu rowerów na jezdni są 
rozwiązaniami równoważnymi, gdy prędkość dopuszczalna 
> 30 km/h, pierwszym wyborem powinna być droga dla 
rowerów. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i lepsze z punk-
tu widzenia komfortu jazdy i ograniczenia negatywnych 
oddziaływań hałasu i zanieczyszczeń pochodzących od sa-
mochodów na ruch rowerów.

Prędkość do projektowania 
Trasy dla rowerów należy projektować z uwzględnieniem 
ich hierarchii w systemie transportowym i zróżnicowanie 
funkcjonalne. Można je podzielić na: trasy podstawowe 
o podwyższonym standardzie (velostrady – V), trasy pod-
stawowe (P) oraz trasy uzupełniające (U). Każda z klas 
powinna charakteryzować się innym standardem wynika-
jącym z prędkości do projektowania (Vdpr

) określającej gra-
niczne parametry elementów trasy i zakres jej wyposażenia. 
Trasy podstawowe powinny być projektowane dla V

dpr
 = 

30km/h. Trasy o mniejszym znaczeniu, uzupełniające (U) 
oraz te, które występują wspólnie z ruchem pieszym (drogi 
dla pieszych i rowerzystów), powinny być projektowane dla 
V

dpr
 = 20 km/h. Velostrady (V), drogi dla rowerów w pa-

sach drogowych dróg zamiejskich oraz drogi dla rowerów 
na odcinkach o pochyleniu podłużnym większe niż 6% po-
winny być projektowane dla V

dpr
 = 40 km/h (rys. 1). 

przeznaczonej do ruchu rowerów lub pieszych i rowerów, 
powiększoną o obustronne pasy bezpieczeństwa o szerokości 
0,50 m. Szerokość pasów bezpieczeństwa można zmniejszyć 
do 0,25 m w przypadku, gdy obrzeże lub krawężnik drogi dla 
rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów ma wysokość więk-
szą niż 0,05 m. Wówczas rowerzyści będący w ruchu w spo-
sób naturalny odsuwają się od krawężnika w kierunku do osi 
trasy. Rozwiązanie to można stosować w trudnych warunkach 
(np. wynikających z istniejącego ukształtowania lub zagospo-
darowania terenu) lub ze względów oszczędnościowych na 
obiektach mostowych (z uwagi na koszty inwestycji).

Skrajnia drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i ro-
werów na łuku w planie wymaga sprawdzenia konieczności 
jej poszerzenia. Wynika to wprost ze specyfiki jazdy rowe-
rem. Przy określonej wielkości promienia łuku w planie 
(małym promieniu) i wysokiej prędkości jadący rowerami, 
aby utrzymać stabilność ruchu, wychylają się do środka 
łuku. Mogą to czynić w różny sposób, wychylając się mniej 
lub bardziej, zależnie od umiejętności jazdy rowerem i pręd-
kości ruchu. Grozi to konfliktami między nimi i ryzykiem 
zahaczenia o siebie. Podobnie, gdy droga dla rowerów  
sąsiaduje z drogą dla pieszych. Ograniczenie tego typu 
konfliktów i stworzenie możliwość płynnego (szybszego) 
i bezpiecznego przejazdu po łuku wiąże się z koniecznością 
poszerzeń skrajni dróg dla rowerów na łukach w planie.

Nie ma potrzeby poszerzenia skrajni drogi dla rowerów 
na łukach w planie, gdy wysokość krawężnika po wewnętrz-
nej stronie łuku jest > 0,05 m lub gdy szerokość drogi dla 
rowerów czy drogi dla pieszych i rowerów ≥ 3,20 m.

Część skrajni stanowi szerokość nawierzchni przezna-
czonej do ruchu rowerów (gdzie zakłada się styk koła z na-
wierzchnią). Szerokość ta odnosi się do różnych rodzajów 
rozwiązań tras dla rowerów, tj. dróg dla rowerów, dróg dla 
pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla 
rowerów. Szerokość trasy dla rowerów powinna zapewniać 
jej użytkownikom możliwość bezpiecznego wymijania, wy-
przedzania i omijania.

Szerokość drogi dla pieszych i rowerów nie powinna być 
mniejsza niż 3,00 m, przy czym w trudnych warunkach  
(o których pisano wcześniej) można ją zmniejszyć do 
2,50 m. Nie zaleca się też stosowania szerszych dróg dla 
pieszych i rowerów. Gdy dysponuje się szerokością 3,50 m, 

Przypisanie trasie dla rowerów prędkości do projekto-
wania powinno wiązać się z konsekwentnym kształtowa-
niem geometrycznym trasy, aby utrzymanie tej prędkości 
przez rowerzystę było fizycznie możliwe i bezpieczne na 
całym odcinku trasy.

Skrajnia i przekrój poprzeczny 
Skrajnia drogi dla rowerów lub skrajnia drogi dla pieszych 
i rowerów jezdni jest częścią skrajni drogi. Szerokość skraj-
ni drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów usta-
la się, biorąc pod uwagę sumaryczną szerokość przestrzeni 

Rys. 1. Prędkości do projektowania na trasach dla rowerów i zakres ich stosowania
Skrajnia drogi dla rowerów na odcinku prostym

Wymiary w zależności od różnicy wysokości pomiędzy nawierzchnią drogi dla rowerów 
a jej otoczeniem, c1 i c2 [m]

c1 ≤ 0,05; c2 ≤ 0,05 c1 > 0,05; c2 ≤ 0,05 c1 > 0,05; c2 > 0,05

*e1 0,50 (0,25) 0,25 0,25

e2 0,50 (0,25) 0,50 (0,25) 0,25

h 2,50 (2,20)

e1, e2 – odległość od krawędzi skrajni do krawędzi nawierzchni drogi dla rowerów, od strony obrze-
ża, którego górna krawędź znajduje się na wysokości odpowiednio c1 lub c2. W przypadku gdy c1 
≤ 0,05 m, a c2 > 0,05 m analogicznie e1= 0,50 m, a e2=0,25 m.
h – wysokość skrajni drogi dla rowerów.
d – szerokość drogi dla rowerów.
* Dla parametru e1 i e2 w () podano wartości, do których wymiary mogą być zmniejszone w przy-
padku trudnych warunków i na obiektach inżynierskich. Dla parametru h w () podano wartości,  
do których wymiary mogą być zmniejszone, gdy obiekt nad drogą nie jest objęty robotami.
W przypadku braku krawężników ograniczających nawierzchnię drogi dla rowerów przyjmuje się 
wartości jak w przypadku, gdy c1 ≤ 0,05 i c2 ≤ 0,05 [m].

Tabela 1
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Minimalny promień łuku w planie nie powinien być 
mniejszy niż 4 m. Wówczas rowerzysta może stabilnie 
przejechać po łuku z prędkością 12 km/h, pochylając się 
w kierunku wewnętrznej krawędzi o około 150. W przy-
padku zastosowania mniejszego promienia, rowerzysta mu-
siałby albo zwiększyć pochylenie, co jest trudne ze względu 
na ryzyko zawadzenia pedałem o nawierzchnię, albo obni-
żyć prędkość, co zwiększa ryzyko utraty stabilności ruchu. 
W szczególnych wypadkach można obniżyć promień do 
2 m, przy czym jest to uzasadnione jedynie w tych miej-
scach gdzie spodziewane jest zatrzymanie rowerzysty,  
np. w obrębie skrzyżowania.

Zaleca się stosowanie promieni łuków w planie więk-
szych lub równych 25 m. Przy takim promieniu pochylenie 
rowerzysty jadącego z prędkością 20 km/h wyniesie oko-
ło 70. Zapewnia to rowerzyście dużą stabilność ruchu oraz 
nie zwiększa istotnie powierzchni pokrywanej przez niego 
w rzucie poziomym. Wówczas, w przypadku szerokości 
drogi dla rowerów wynoszącej 2,50 m, na łuku w planie nie 
jest konieczne poszerzenie skrajni. Stosując mniejsze warto-
ści promieni łuków w planie lub mniejsze szerokości drogi 
dla rowerów, należy odpowiednio poszerzać drogę dla rowe-
rów. W przypadku zastosowania niskich obrzeży (≤ 0,05 m) 
poszerzana powinna być także skrajnia drogi dla rowerów 
po wewnętrznej stronie łuku.

Promienie (R) łuków w planie zalecane i minimalne w zależności od Vdpr

Vdpr [km/h] R zalecany [m] R minimalny [m]

12* n.d 4 (2)**

20 ≥ 25 12

30 ≥ 60 25

40 ≥100 40

 * wartość Vdpr, może być stosowana wyjątkowo na krótkich odcinkach najczęściej w rejonie skrzyżowań
** minimalny promień łuku w planie w miejscach, gdzie następuje zatrzymanie ruchu rowerów

Tabela 2

Odległość widoczności umożliwiającej zatrzymanie na drodze  
dla rowerów lub drodze dla pieszych i rowerów

V dp
r [

km
/h

]

Odległość widoczności na zatrzymanie [m]

na spadku na wzniesieniu

-0,12 -0,06 -0,03 0,00 0,03 0,06 0,12

12 23 14 13 12 12 11 11

20 54 30 26 24 23 21 20

30 110 57 49 44 40 38 34

40 186 92 77 68 62 57 51

Tabela 3

Rys. 2. Skrajnia drogi dla rowerów na odcinku prostym

można wydzielić drogę dla rowerów o szerokości 2,00 m, 
a pozostałą przestrzeń przeznaczyć na drogę dla pieszych 
i pas separujący ruch pieszy od ruchu rowerów.

W przypadku małych natężeń ruchu rowerów, tj. gdy 
natężenie miarodajne ruchu rowerów (NMRR) jest mniej-
sze niż 150 P/h, podstawowa szerokość drogi dla rowerów 
powinna wynosić 2,50 m. Szerokość ta powinna być zwięk-
szana wraz ze wzrostem natężenia ruchu. W przypadku 
NMRR w przedziale 150–750 P/h do 3,0 m, a w przypad-
ku NMRR większego lub równego 750 P/h do 3,50 m. 
W przypadku szerokich dróg dla rowerów (≥ 3,50 m) lub 
gdy NMRR jest większe niż 1000 P/h, zaleca się separowa-
nie kierunków ruchu rowerów np. z wykorzystaniem ozna-
kowania poziomego (linii ciągłej lub przerywanej), zwłasz-
cza w tych miejscach, gdzie jest ograniczona widoczność,  
tj. w rejonie skrzyżowań, łuków poziomych i pionowych.

Wyjątkowo, jeśli jest to uzasadnione trudnymi warun-
kami i gdy droga dla rowerów nie jest ograniczona obrzeża-
mi lub gdy wysokość obrzeży jest ≤ 0,05 m, można zasto-
sować minimalną szerokość drogi dla rowerów, przy czym 
nie mniejszą niż 2,00 m. Zaleca się jednak stosowanie 
większych szerokości dróg dla rowerów, w miarę dostępne-
go terenu, z uwzględnieniem kosztów i korzyści społecz-
nych, uwarunkowań wynikających z potrzeb pozostałych 
użytkowników drogi oraz z poszanowaniem flory i fauny.

Widoczność na trasach dla rowerów
Bezpieczeństwo ruchu na trasach dla rowerów jest silnie 
uzależnione od zapewnienia odpowiednich warunków wi-
doczności. W szczególności dotyczy to widoczności umoż-
liwiającej zatrzymanie rowerzysty oraz widoczności w ob-
szarze punktów kolizji, elementów bezpieczeństwa ruchu 

Rys.3. Przykład rozwiązania dwukierunkowej drogi dla rowerów, gdy NMRR ≤ 150 P/h  
w zależności od wysokości obrzeża, a) szerokość podstawowa, gdy co najmniej jedno  
z obrzeży ma wysokość > 0,05 m w stosunku do nawierzchni, b) szerokość minimalna,  
gdy oba obrzeża mają wysokość ≤ 0,05m w stosunku do nawierzchni.

Droga w planie i przekrój podłużny
Podstawowym parametrem trasy dla rowerów związanym 
z prędkością do projektowania jest wartość promienia łuku 
w planie. Wartości minimalne promieni są związane z warun-
kami bezpieczeństwa ruchu, a zalecane z komfortem ruchu 
odpowiednim dla danej klasy trasy dla rowerów (tab. 2).
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dedykowanych ruchowi rowerowemu oraz rozwiązań 
w obrębie skrzyżowań. Uwzględnienie w projekcie wyma-
gań związanych z widocznością na zatrzymanie zapewnia 
rowerzystom możliwość zatrzymania się przed przeszkodą 
znajdującą się na drodze dla rowerów lub drodze dla pie-
szych i rowerów, w przypadku jazdy z prędkością zbliżoną 
do zadanej prędkości do projektowania i przy określonym 
pochyleniu podłużnym. Odległości widoczności na zatrzy-
manie nie powinny być mniejsze niż określono w tabeli 4.

Rys. 4. Zasada wyznaczania pola widoczności przy zbliżaniu się rowerem do przejazdu dla 
rowerzystówOdległość Lw [m] w zależności od prędkości dopuszczalnej na drodze

Prędkość dopuszczalna na drodze 20 
[km/h]

30 
[km/h]

40 
[km/h]

50 
[km/h]

60 
[km/h]

70 
[km/h]

gdy następuje zatrzymanie ruchu 
rowerów 28 42 56 70 91 106

gdy przejazd rowerem może nastą-
pić bez zatrzymania, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów 
wynosi 0%

35 52 70 87 104 -

gdy przejazd rowerem może nastą-
pić bez zatrzymania, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów 
wynosi -6%

41 62 83 103 125 -

Tabela 4

Odległość Ld [m] w zależności od prędkości dopuszczalnej na drodze
Prędkość dopuszczalna na drodze <60 [km/h] 60 [km/h] 70 [km/h]

gdy następuje zatrzymanie ruchu rowerów 2,00 4,00 4,00

gdy prędkość roweru = 12 km/h, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów = 0% 12,00 12,00 -

gdy prędkość roweru = 12 km/h, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów = -6% 14,00 14,00 -

gdy prędkość roweru = 20 km/h, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów = 0% 24,00 24,00 -

gdy prędkość roweru = 20 km/h, a pochylenie 
podłużne drogi dla rowerów = -6% 30,00 30,00 -

Tabela 5

Dostateczna widoczność powinna być zapewniona rów-
nież we wszelkiego rodzaju obszarach potencjalnych kon-
fliktów. Należy pamiętać, że wszelkie zatrzymania i związana 
z tym konieczność ponownego ruszania, powodują istotne 
straty energii rowerzystów. Obniża się wówczas nie tylko 
średnia prędkość jazdy, ale także komfort korzystania z tra-
sy dla rowerów. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się 
zapewnić rowerzystom wolne od przeszkód pole, umożli-
wiające obserwowanie nadrzędnych strumieni ruchu,  
bez konieczności zatrzymania się, jeśli na kierunku nad-
rzędnym nie pojawia się żaden pojazd lub pieszy. Takie  
podejście ułatwi także rowerzystom wczesne skorygowanie 
prędkości tak, aby przepuszczenie pojazdu lub pieszego  
poruszającego się na kierunku nadrzędnym odbyło się 
w sposób bezpieczny, w miarę płynny i przy jak najmniej-
szej stracie energii.

Jeśli w przypadku przejazdów dla rowerzystów nie ma 
możliwości spełnienia warunków widoczności, w pierwszej 
kolejności zaleca się rozważenie innego przebiegu trasy dla 
rowerów i przesunięcie przejazdu dla rowerzystów. Dopiero 
jeśli nie jest to możliwe to zastosowanie rozwiązań ograni-
czających prędkości rowerzystów na dojeździe do przejaz-
du, tak aby ułatwić obserwację nadrzędnych strumieni ru-
chu, a nawet zatrzymanie się przed przejazdem.

Pole widoczności powinno się wyznaczać przy założeniu 
określonej wartości prędkości do projektowania (zaleca się 
przyjmowanie 20 km/h) i ustalając odcinek dojazdu Ld, 
określający odległość rowerzysty od krawędzi jezdni oraz 
odcinek Lw, określający odległość pojazdu znajdującego się 
na jezdni do punktu przecięcia z torem ruchu rowerzysty. 
Schemat wyznaczania pola widoczności w zależności od 
przyjętej prędkości rowerzysty, prędkości dopuszczalnej na 
drodze oraz pochylenia podłużnego drogi dla rowerów 
przedstawiono na rysunku 4 i w tabelach 4 i 5.

Zaleca się, aby na odcinku dojazdu (Ld
) do przejazdu dla 

rowerzystów pochylenie podłużne niwelety drogi dla rowerów 
było zbliżone do 0%. W trudnych warunkach można stoso-
wać większe pochylenie, ale nie większe niż 6%. W przypadku 
przejazdu dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną lub gdy 
ruch rowerów odbywa się przez strzeżony przejazd kolejowo-
-drogowy, wartości Ld

 i L
w
 mogą być wyznaczone przy założe-

niu, że następuje zatrzymanie rowerzysty.
Bezpieczna prędkość na trasie dla rowerów powinna być 

osiągana poprzez odpowiednie kształtowanie trasy (np. 
promienie łuków w planie, szerokości, zapewnienie trójką-
tów widoczności), utrzymujące prędkość ruchu rowerów na 
stałym i bezpiecznym poziomie. 

Miejsca potencjalnego konfliktu ruchu samochodów i ro-
werów powinny być rozwiązywane poprzez niwelowanie róż-
nic prędkości i zwiększanie uwagi uczestników ruchu. 
Założenie to jest automatycznie realizowane w sytuacji, gdy 
w sposób bezpieczny następuje mieszanie się ruchu rowerów 
i samochodów. Przykładem takiego rozwiązania jest rondo 
na skrzyżowaniu drogi z drogą dla rowerów (rys. 5).

W sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia dosta-
tecznej widoczności, zwłaszcza w obszarach kolizji i tam, 
gdzie identyfikuje się pogorszone warunki ruchu, uzasad-
nione może być zastosowanie środków uspokojenia ruchu 
rowerów. Nie powinny one jednak pogarszać bezpieczeń-
stwa ruchu. Jest to ważne m.in. z uwagi na korzystanie z ro-
werów przez dzieci i osoby starsze, osoby, których koordyna-
cja ruchowa i czas reakcji mogą być gorsze od przeciętnego 
dorosłego użytkownika roweru. Nie powinno się stosować 
środków uspokojenia ruchu rowerów na velostradach, nato-
miast na trasach podstawowych, gdy Vdpr

 = 30 km/h, uspo-
kojenie ruchu rowerów powinno być stosowane wyjątkowo, 
z zastosowaniem rozwiązań punktowych. 
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Podsumowanie
Nowelizacja i uzupełnienie przepisów dotyczących pla-
nowania i projektowania infrastruktury przeznaczonej 
do ruchu rowerów są pilnie oczekiwane. W ramach pra-
cy [15] przygotowano zarówno propozycje aktualizacji 
tekstu rozporządzenia określającego przepisy budowlane, 
jak i zestaw wytycznych odnoszących się bezpośrednio do 
kwestii planowania, projektowania, budowy i eksploatacji 
infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów. Wytyczne 
będą uzupełniać rozporządzenie w sprawie przepisów tech-
niczno-budowlanych dla dróg publicznych i stanowić jego 
rozwinięcie, zawierając zalecenia do stosowania m.in. przez 
projektantów i zarządców dróg.

Stosowanie wytycznych zwiększy szansę na traktowanie 
rowerzystów jako pełnoprawnych użytkowników dróg. 
Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z infra-
struktury dzięki uwzględnieniu na etapie kształtowania 
geometrycznego (planu i profilu trasy) prędkości do projek-
towania, zasad poruszania się po łuku czy pochyleń na łu-
kach. W wytycznych uwzględniono także kierunki polityk 
transportowych, zgodnie z którymi ma następować wzrost 
udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach. W pro-
pozycji przepisów starano się zatem połączyć potrzebę two-
rzenia infrastruktury, która zachęcałaby do podróżowania 
rowerem, zgodnie z pięcioma wymogami CROW [17] 
(spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo 
oraz wygoda i komfort) z wymaganiami związanymi z bez-
pieczeństwem użytkowania. 
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Streszczenie: Wzrost natężenia ruchu pojazdów na ulicach miast może 
przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W 2018 roku w Polsce najwięcej wypadków drogowych miało miejsce 
w obszarze zabudowanym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwo-
ści poruszania się w miastach środkami transportu alternatywnymi do 
samochodu osobowego, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia 
natężenia ruchu na terenach zabudowanych oraz zmniejszenia liczby zda-
rzeń drogowych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obszaro-
wej zostały przedstawione możliwości wykorzystania różnych form trans-
portu w podróżach oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego 
w Krakowie. Dodatkowo przedstawiono analizę wykorzystania dwóch 
przykładowych tego typu rozwiązań tj. systemu rowerów miejskich oraz 
parkingów typu Park and Ride (P+R) w Krakowie w roku 2018. Analiza 
wykorzystania systemu rowerów miejskich w Krakowie pozwala na 
stwierdzenie, że duża liczba osób korzystała z rowerów miejskich w krót-
kich podróżach. Podróże te mogą być uzupełnieniem podróży wykonywa-
nych z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego lub jako kon-
tynuacja podróży po pozostawieniu samochodu osobowego na parkingu 
typu P+R. Natomiast na parkingach P+R w Krakowie użytkownicy 
pozostawiają swój pojazd najczęściej dłużej niż dziewięć godzin w ciągu 
dnia, co może wskazywać na fakt, iż najwięcej osób korzystających z tych 
parkingów to osoby dojeżdżające do pracy. Inwestycje i rozwój tego typu 
rozwiązań mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby podróży wykony-
wanych samochodem osobowym, a co za tym idzie do zmniejszenia liczby 
zdarzeń drogowych w obszarach zabudowanych. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport zbiorowy, 
parking P+R, system rowerów miejskich.

Rozwiązania zmniejszające zatłoczenie  
w miastach jako czynnik mogący poprawić 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na terenach zabudowanych1,2

Wprowadzenie
Wzrost natężenia ruchu na ulicach miast powoduje nie tyl-
ko wydłużenie czasu podróży, ale również obniża poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego [1–2]. Większe praw-
dopodobieństwo zaistnienia wypadku drogowego spowo-
dowane jest dużym natężeniem ruchu, związanym z tym 
gwałtownym hamowaniem, nieprzemyślanymi decyzjami 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: A. Kurek – 45%, P. Świerk – 10 %, E. Macioszek – 45%.

2 Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu 
Doskonałości Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

i zachowaniami kierowców, którzy są sfrustrowani, stojąc 
w zatorach drogowych, jak również zmęczeniem kierow-
ców z powodu zbyt długiego czasu spędzonego na prowa-
dzeniu samochodu. Zachowanie człowieka na drodze ma 
istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. W systemie transportowym współistnieją oraz są ze sobą 
ściśle powiązane trzy elementy, które przyczyniają się do wy-
stępowania zdarzeń drogowych. Są to: człowiek, pojazd, dro-
ga [3]. Największym generatorem zdarzeń drogowych jest 
czynnik ludzki (jak podano w pracach [3–4] udział człowieka 
w przyczynach zdarzeń drogowych corocznie waha się w za-
kresie aż od 93 do 94%). Wprowadzając nowe rozwiązania 
w infrastrukturze transportowej oraz zarządzając mobilno-
ścią mieszkańców, można wpływać na podejmowane przez 
człowieka decyzje, co może przyczynić się do zwiększenia po-
ziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Według Raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (KR BRD) [5] w 2018 roku na drogach 
w Polsce 71,23% wypadków drogowych miało miejsce na 
terenie zabudowanym, a pozostałe 28,77% – na terenie 
niezabudowanym (rys. 1). 

Rys. 1.  
Wypadki drogowe w Polsce  
w 2018 roku w terenie 
zabudowanym i poza nim 
Źródło: [5]

Wskaźnik ciężkości wypadków (wyrażony liczbą ofiar 
śmiertelnych przypadających na 100 wypadków drogo-
wych) w 2018 roku w terenie zabudowanym wyniósł 5,5, 
natomiast poza terenem zabudowanym 17,7. 

Najbardziej narażeni w terenach zabudowanych są 
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tj. piesi i rowe-
rzyści, ponieważ to po tym obszarze najczęściej się poru-
szają. W Białej Księdze [6] zawarto zapis dotyczący 
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„Działań w zakresie bezpieczeństwa transportu: ratowa-
nie tysięcy żyć. Dążenie do wyeliminowania ofiar na dro-
dze”. Jednym z działań w tym zakresie jest zwiększenie 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego. Natomiast głównym celem krajowej polityki 
transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej 
oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogo-
wego i efektywności sektora transportowego poprzez 
utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego 
użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze 
krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym [7]. 
Działania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia licz-
by zdarzeń drogowych, poprzez ograniczenie ruchu samo-
chodowego w obszarach zabudowanych, nie mogą obni-
żać dostępności do centrum miasta.

Wybór alternatywnych w stosunku do samochodu 
osobowego środków transportu może przyczynić się do 
zmniejszenia natężenia ruchu drogowego oraz zmniejsze-
nia liczby zdarzeń drogowych. W związku z powyższym 
głównym celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań, 
które – gdy funkcjonują sprawnie – przyczyniają się do 
redukcji zatłoczenia w miastach, a tym samym w sposób 
pośredni wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Ponadto w artykule przedstawiono 
analizę wykorzystania przez użytkowników dwóch wy-
branych tego typu rozwiązań na przykładzie Krakowa 
tj.: systemu rowerów miejskich oraz parkingów typu 
Park and Ride (P+R). Analizy wykonano w oparciu 
o dane z 2018 roku.

Przegląd wybranych rozwiązań zmniejszających  
ruch drogowy w mieście
W rozdziale tym przedstawione zostaną wybrane rozwiąza-
nia, które wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w ob-
szarach zabudowanych. Takimi rozwiązaniami są parkingi 
systemowe, współdzielona mobilność, strefy płatnego par-
kowania, zakazy lub opłaty za wjazd do centrum miasta. 
Zostały również przedstawione rozwiązania, które mogą 
nie tylko w sposób pośredni wpływać na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia drogowego, 
ale również w sposób bezpośredni. Do tego typu rozwiązań 
należą strefy uspokojenia ruchu oraz Inteligentne Systemy 
Transportowe.

W literaturze krajowej, jak i zagranicznej, można zna-
leźć wiele prac, które jednoznacznie wskazują na zalety 
przemieszczania się z wykorzystaniem innych środków 
transportu niż samochód osobowy [8–10]. Działania, które 
mają na celu ograniczenie liczby podróży wykonywanych 
z wykorzystaniem samochodów osobowych w miastach, 
można podzielić na tzw.:

•	 działania miękkie – które mają za zadanie zachęcić 
osoby podróżujące do korzystania z alternatywnych 
form przemieszczenia;

•	 działania twarde – które mają na celu zniechęcić lub 
uniemożliwić wjazd samochodów osobowych do cen-
trum miasta. 

Do pierwszej grupy rozwiązań należą parkingi systemo-
we. Celem takich parkingów jest, aby osoby podróżujące 
samochodem osobowym wykorzystywały również w swojej 
podróży inne środki transportu m.in. transport zbiorowy 
czy rower. Parkingi te można podzielić na:

•	 Park & Ride – parkingi zlokalizowane poza obszarem 
śródmieścia, których głównym celem jest umożliwie-
nie pozostawienia samochodu osobowego na obrze-
żach miasta i kontynuowanie podróży z wykorzysta-
niem środków transportu publicznego. Badania 
z zakresu wykorzystania powierzchni parkingowych 
wskazują, iż osoby, które korzystają z tego typu roz-
wiązań, to najczęściej osoby dojeżdżające do pracy 
[11–14] oraz wskazują również na fakt, iż usługa 
parkingów P+R powinna być szybka i niedroga, aby 
rekompensować użytkownikom czas potrzebny na 
zmianę środka transportu oraz oczekiwanie na prze-
siadkę [15–16];

•	 Kiss & Ride – parkingi zlokalizowane głównie przy 
dworcach kolejowych, pętlach autobusowych lub 
tramwajowych oraz na lotniskach. Zazwyczaj są to 
miejsca przeznaczone do krótkiego i darmowego po-
stoju wykorzystywane m.in. w przypadku podwoże-
nia pasażera. W literaturze niewiele jest prac związa-
nych z analizą tego typu parkingów, a istniejące 
badania w tym zakresie w głównej mierze dotyczą 
zwiększenia dostępności transportu zbiorowego 
(m.in. kolei) [17–18] oraz wykorzystania powierzch-
ni parkingowej [19–20];

•	 Bike & Ride – parkingi zlokalizowane głównie przy 
dworcach kolejowych, pętlach autobusowych lub 
tramwajowych oraz na lotniskach. Służą do pozosta-
wienia roweru i kontynuowania podróży z wykorzy-
staniem środków publicznego transportu zbiorowe-
go. Rozwiązanie to może przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego 
[21]. W literaturze przedmiotu tematyka parkingów 
Bike & Ride, podobnie jak w przypadku parkingów 
Kiss & Ride, również była poruszana niewiele razy, 
m.in. Ch. Jingxu et al. [22] przedstawili analizę pre-
ferencji użytkowników tego typu parkingów, dzięki 
czemu możliwe jest lepsze planowanie ich lokalizacji, 
co może przyczynić się do zwiększenia liczby podróży 
odbywanych z wykorzystaniem publicznego trans-
portu zbiorowego. Z kolei w pracy R. Cervero et al. 
[23] wskazano, że na wykorzystanie parkingów Bike 
& Ride ma wpływ infrastruktura rowerowa funkcjo-
nująca w mieście.

Jednak, jak wskazują wyniki badań przedstawionych 
w pracach: G. Parkhaust [24], U. Duda [25] oraz  
V. Karamychev i P. Reeven [26], parkingi P+R mogą być 
zachętą do korzystania z samochodu osobowego dla osób, 
które dotychczas korzystały tylko z transportu publiczne-
go. W takim przypadku osoba, która podczas całej podróży 
korzystała ze środków transportu zbiorowego, najpierw do-
jeżdża na parking samochodem osobowym, a następnie 
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przesiada się na środek transportu zbiorowego. Taka zmia-
na w zachowaniach podróżnych może spowodować zwięk-
szenie ruchu drogowego na obrzeżach miasta, w rezultacie 
również zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia drogowego na tych obszarach.

Kolejnym coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, 
które ma zachęcić mieszkańców do rezygnacji z podróży 
prywatnym samochodem, jest współdzielona mobilność tj.:

•	 system car-sharing – ma na celu współdzielenie sa-
mochodu. Jak wskazano w literaturze przedmiotu, 
jednym z pozytywnych rezultatów wprowadzenia 
tego rozwiązania była sprzedaż własnego samocho-
du osobowego przez część osób lub rezygnacja z jego 
zakupu, co w efekcie może przyczynić się do zmniej-
szenia liczby osób, które chcą posiadać własny sa-
mochód [27–29]. P. Baptista et al. [30] stwierdzili, 
że system ten powoduje lepsze zarządzanie mobil-
nością, przyczyniając się do zmniejszenia liczby po-
jazdów;

•	 system rowerów miejskich – umożliwia użytkowni-
kom dostęp do rowerów publicznych na stacjach wy-
pożyczania lub w różnych punktach, w zależności od 
generacji [31–34]. Badania przeprowadzone w zakre-
sie systemu bike-sharing wskazują, że użytkownicy wy-
pożyczają rowery głównie na krótkie odległości (ok. 10 
km) [35]. Przeprowadzone badania wykorzystania wy-
pożyczalni rowerów wskazują, że użytkownicy najczę-
ściej wykorzystują je w dojazdach do pracy [36–37], 
jak również w podróżach rekreacyjnych [38];

•	 system wypożyczania hulajnóg elektrycznych – 
umożliwia wypożyczenie hulajnogi w określonej lo-
kalizacji [39]. System ten jest atrakcyjny w przypad-
ku odbywania krótkich podróży lub jako uzupełnienie 
podróży z wykorzystaniem środków transportu zbio-
rowego [40–41].

 
W drugiej kategorii można wymienić takie rozwiąza-

nia jak: opłaty za parkowanie w strefach śródmiej-
skich [42], opłaty za wjazd do miasta oraz całkowity za-
kaz ruchu na ulicach w centrum miasta [43] (np. 
w Oslo [44]). Odpowiednie zarządzanie opłatami za par-
kowanie w centrum miasta zmniejsza liczbę pojazdów 
w tym obszarze [45]. Poszukiwanie wolnego miejsca do 
zaparkowania samochodu osobowego przez kierowcę, 
który musi skupić się na prowadzeniu pojazdu zgodnie 
z przepisami oraz obserwowaniu przestrzeni parkingowej, 
rozprasza jego uwagę [46]. W literaturze poruszano kwe-
stie związane ze zwiększonym natężeniem ruchu w cen-
trum miasta z powodu poszukiwania przez kierowców 
miejsca parkingowego [47–48]. Rozwiązaniem, które 
może poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w ta-
kim przypadku, jest wprowadzenie systemu naprowadza-
jącego kierowcę na wolne miejsce parkingowe, np. dyna-
miczna informacja parkingowa. W Polsce jak dotąd 
włodarze miast nie zdecydowali się na pobieranie opłat 
za wjazd do miasta. W związku z tym decydują się na 
tworzenie Stref Płatnego Parkowania (SPP) [49].

Ponadto rozwiązania przyczyniające się do redukcji  
zatłoczenia w miastach mogą odnosić się do spowolnienia 
ruchu w newralgicznych obszarach sieci transportowej mia-
sta. Kierowcy zniechęceni takimi rozwiązaniami mogą zde-
cydować o wyborze innej drogi lub zrezygnować z podróży 
samochodem osobowym. Do takich rozwiązań należą strefy 
uspokojenia ruchu:

•	 strefy „Tempo 30” – w strefach tych zazwyczaj 
umieszczane są fizyczne ograniczniki mające na celu 
wymusić na kierowcach redukcję prędkości [50–52];

•	 strefy współdzielonej przestrzeni (tzw. Woonerf, z ho-
lenderskiego: ulica do mieszkania) – przestrzeń pu-
bliczna o funkcji ulicy, parkingu oraz deptaku, bez 
oddzielenia ruchu kołowego, rowerowego oraz pie-
szego [53–54].

 
Z grupy rozwiązań, które służą do zarządzania ruchem 

w miastach i mogą przyczynić się do zwiększenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, można wymienić Inteligentne 
Systemy Transportowe (ITS) [55–56], które stanowią sze-
roki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, 
informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz 
technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu 
ochrony życia uczestników ruchu drogowego, zwiększenia 
efektywności systemu transportowego oraz ochrony zaso-
bów środowiska naturalnego. ITS mogą bezpośrednio 
przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego, nie tylko poprzez zmniejszenie zatłocze-
nia w miastach. Rozwiązania z zakresu ITS mogą obejmo-
wać wszystkich uczestników ruchu drogowego lub kon-
kretnych użytkowników, np.: pieszych [57], kierujących 
motocyklami [58] itd.

Przegląd rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia 
ruchu w Krakowie oraz poprawiających bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w mieście
Kraków jest miastem na prawach powiatu położonym 
w województwie małopolskim. Wskaźnik motoryzacji 
w roku 2018 wynosił 0,64 samochodów osobowych/jed-
nego mieszkańca [59]. W 2018 roku w Krakowie miało 
miejsce 10 839 zdarzeń drogowych [60]. Liczbę zdarzeń 
z udziałem wybranych grup rodzajowych pojazdów przed-
stawiono w tabeli 1. Z danych wynika, że najwięcej zdarzeń 
drogowych w Krakowie miało miejsce z udziałem samo-
chodów osobowych. Ponadto udział samochodów w ruchu 
drogowym w mieście dominuje nad udziałami innych grup 
rodzajowych pojazdów. Ważnym jest, aby podejmować 
działania zmniejszające liczbę zdarzeń drogowych z udzia-
łem wszystkich grup pojazdów.

W marcu 2020 roku w Krakowie przeprowadzono in-
wentaryzację obszarową, która obejmowała identyfikację 
wybranych rozwiązań przyczyniających się do redukcji 
zatłoczenia, a tym samym wpływających na poprawę po-
ziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku 
transportu publicznego do takich rozwiązań należą m.in. 
wspólne przystanki i pasy tramwajowo-autobusowe, które 
mają na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów przy wsia-
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daniu, wysiadaniu lub przesiadaniu się na inny środek 
transportu. Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo 
pasażerów, eliminując konieczność przechodzenia przez 
jezdnię, co wpływa na redukcję potencjalnych punktów ko-
lizji oraz eliminuje niewłaściwe zachowania użytkowników 
(np. przejścia na czerwonym świetle, aby zdążyć wsiąść do 
nadjeżdżającego autobusu bądź tramwaju). W Krakowie 
występują również przystanki wiedeńskie (tramwajowo-au-
tobusowe lub tramwajowe), które projektowane są w miej-
scach, gdzie torowisko tramwajowe oddzielone jest od 
chodnika jezdnią [61].

W przypadku rozwiązań dla rowerzystów ważnym 
aspektem jest gęstość i dostępność infrastruktury dedyko-
wanej rowerzystom. W Krakowie funkcjonuje rozbudowa-
na sieć ścieżek i dróg rowerowych (rys. 2). Rowerzyści, po-
ruszając się po Krakowie poza chodnikami i ulicami, na 
których jest dopuszczony ruch rowerowy, mogą korzystać 
z wydzielonych dróg rowerowych lub pieszo-rowerowych. 
Dodatkowo w wielu miejscach zaprojektowano pasy rowe-
rowe oraz kontrapasy.

W Krakowie do 31 grudnia 2019 roku funkcjonował 
system rowerów miejskich Wavelo, którego operatorem 
była firma BikeU. Według danych na 19 marca 2019 roku 
składał się on ze 168 stacji (w tym jednej mobilnej) [63]. 
Na rysunku 3 schematycznie przedstawiono rozmieszcze-
nie stacji systemu rowerów miejskich Wavelo. Z analizy 
rysunku wynika, że stacje rowerów miejskich Wavelo zlo-
kalizowane były głównie w centrum miasta. 

Kolejnym zastosowanym rozwiązaniem są parkingi 
P+R, które zgodnie z ideą tego systemu zlokalizowane są 
na obrzeżach miasta (rys. 4). W Krakowie funkcjonują 
cztery parkingi typu P+R (P+R Bieżanów, P+R 
Kurdwanów, P+R Czerwone Maki, P+R Mały Płaszów). 
Do 2022 roku planowana jest budowa piątego parkingu 
(P+R Bronowice). 

Zdarzenia drogowe z podziałem na typ pojazdu w 2018 roku w Krakowie 
wartości liczbowe wartości procentowe 

Typ pojazdu Liczba zdarzeń 
drogowych

Autobus 370

Tramwaj 149

Samochód 
osobowy 10273

Rower 436

Skuter 112

Motocykl 277

Samochód 
ciężarowy 1494

Traktor 5

Pociągi 1

Pojazd przewo-
żący materiały 
niebezpieczne

149

Inne 33

Nieznany 708

Tabela 1

Źródło: [60]

Rys. 2. Drogi i ścieżki rowerowe w Krakowie
Źródło: [62]

Rys. 3.  
Lokalizacja stacji systemu rowerów 
miejskich w Krakowie

Rys. 4. Lokalizacja parkingów P+R w Krakowie

Analiza wykorzystania parkingów P+R i systemu rowerów 
miejskich w Krakowie
W rozdziale tym została przedstawiona analiza wykorzy-
stania systemu rowerów miejskich Wavelo oraz parkingów 
P+R w Krakowie w 2018 roku, która, w przypadku par-
kingów typu P+R, w szczególności obejmowała określenie:

•	 średniej liczby wjazdów pojazdów z podziałem na dni 
robocze oraz soboty i niedziele,

•	 średniej liczby wjazdów i wyjazdów pojazdów w dni 
robocze z podziałem na godziny,

•	 średniej liczby wjazdów pojazdów w dni robocze 
z podziałem na miesiące,

•	 wykorzystania powierzchni parkingowej w dni robo-
cze w miesiącu listopadzie.

Dane dotyczące parkingów P+R Bieżanów, P+R 
Kurdwanów oraz P+R Czerwone Maki zostały pozyskane 
ze spółki Miejska Infrastruktura w Krakowie i obejmowały 
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Rys. 4. Lokalizacja parkingów P+R w Krakowie

każdy dzień 2018 roku. Jednak z powodu niekompletnych 
danych dla stycznia i lutego w dalszych analizach pominię-
to te miesiące.

Natomiast dane dotyczące systemu rowerów miej-
skich Wavelo pozyskano z Zarządu Transportu Publicz-
nego w Krakowie [64]. Również obejmowały one każdy 
dzień 2018 roku. Analiza wykorzystania rowerów miej-
skich obejmowała określenie:

•	 średniego pokonanego dystansu przez jednego użyt-
kownika z podziałem na miesiące,

•	 średniego czasu podróży jednego użytkownika w po-
dziale na miesiące,

•	 sumarycznej liczby wypożyczeń rowerów z podziałem 
na dni tygodnia i miesiące,

•	 sumarycznego czasu wypożyczenia rowerów z po-
działem na dni tygodnia i miesiące,

•	 sumarycznego pokonanego dystansu z podziałem na 
dni tygodnia i miesiące.

Analiza wykorzystania wybranych parkingów P+R 
w Krakowie
Zmiana środka transportu często wiąże się z koniecznością 
przejścia z punktu, w którym zakończyła się podróż jednym 
środkiem transportu, do punktu, w którym rozpoczyna się 
podróż drugim środkiem transportu. Konieczność przejścia 
przez jezdnię tworzy potencjalne punkty kolizji, i może 
prowadzić do niebezpiecznych zachowań pieszych, tj. prze-
biegania przez jezdnię, przejścia na czerwonym świetle itp. 
W tabeli 2 przedstawiono potencjalne punkty kolizji jakie 
mogą wystąpić w przypadku przejścia z analizowanych par-
kingów na najbliższy przystanek publicznego transportu 
zbiorowego. W przypadku analizowanych parkingów nie 
występuje wiele potencjalnych punktów kolizji, w każdym 
przypadku jest to konieczność przekroczenia jednej drogi. 
W przypadku parkingu P+R Czerwone Maki potencjal-
nymi punktami kolizji, podczas przejścia z parkingu na 
przystanek transportu zbiorowego, są tylko miejsca, w któ-
rych krzyżuje się ruch pieszy z ruchem autobusowym lub 
tramwajowym. Jest to spowodowane faktem, iż w obsza-
rze przystanków transportu zbiorowego zlokalizowanych 
przy tym parkingu dozwolony jest tylko ruch pojazdów 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

W tabeli 3 przedstawiono średnią liczbę wjazdów po-
jazdów na analizowane parkingi w ciągu jednego dnia 
z podziałem na dni robocze oraz soboty i niedziele. Analiza 

danych wskazuje, iż kierowcy częściej pozostawiają swój 
pojazd na analizowanych parkingach w dni robocze niż 
w dni weekendowe, co wskazuje na fakt, iż korzystają oni 
z parkingów P+R w swoich codziennych podróżach do 
pracy, szkoły czy na uczelnię. W dni robocze miało miej-
sce ponad 80% więcej wjazdów na parking niż w soboty 
lub niedziele.

W związku z powyższym na rysunkach 5 oraz 6 przedsta-
wiono średnią liczbę wjazdów i wyjazdów pojazdów na/z par-
kingów w analizowanym okresie w poszczególnych godzi-
nach doby w dni robocze. Na podstawie rysunku 5 można 
stwierdzić, że w przypadku wszystkich parkingów najwięcej 
użytkowników wjeżdża w godzinach porannych. W przy-
padku parkingu P+R Bieżanów są to godziny 06:00–08:00, 
natomiast dla parkingów P+R Kurdwanów oraz P+R 
Czerwone Maki 06:00–09:00. Największą liczbą wjazdów 
charakteryzował się parking P+R Czerwone Maki.

Średnia liczba pojazdów wjeżdżających na analizowane parkingi w ciągu 
jednego dnia z podziałem na dni robocze, soboty oraz niedziele

Parking P+R Dni robocze Soboty Niedziele

Bieżanów 125 20 18

Kurdwanów 79 15 9

Czerwone Maki 224 43 36

Tabela 3

Rys. 5. Średnia liczba pojazdów wjeżdżających na analizowane parkingi w poszczególnych 
godzinach doby w dni robocze

Rys. 6. Średnia liczba pojazdów wyjeżdżających z analizowanych parkingów w poszczegól-
nych godzinach doby w dni robocze

Potencjalne punkty kolizji dla osób zmieniających środek transportu 
na analizowanych parkingach P+R

Parking P+R
Potencjalne punkty kolizji dla osób 

zmieniających środek transport 
na tramwaj

Potencjalne punkty kolizji dla osób 
zmieniających środek transport 

na autobus

Bieżanów 0 0

Kurdwanów 4
(Przejście prze 4-pasmową ulicę) 0

Czerwone 
Maki

Kilkanaście (Przejście przez teren, 
gdzie jest dozwolony tylko ruch 
pojazdów transport zbiorowego)

Kilkanaście (Przejście przez teren, 
gdzie jest dozwolony tylko ruch 
pojazdów transport zbiorowego)

Tabela 2
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Na podstawie rysunku 6 można stwierdzić, że najwięcej 
pojazdów wyjeżdża z analizowanych parkingów w godzi-
nach popołudniowych. Z parkingu P+R Bieżanów oraz 
P+R Kurdwanów najwięcej pojazdów wyjeżdża w godzi-
nach 15:00–18:00, natomiast w przypadku parkingu P+R 
Czerwone Maki są to godziny 15:00–19:00. Godziny, 
w których odnotowano najwięcej wjazdów i wyjazdów po-
jazdów na/z analizowanych parkingów, wskazują na fakt, iż 
najwięcej osób, które korzystają z parkingów P+R, to oso-
by dojeżdżające do pracy.

W tabeli 4 przedstawiono średnią liczbę wjazdów pojaz-
dów na analizowane parkingi w poszczególnych miesiącach 
w ciągu jednego dnia. Biorąc pod uwagę wszystkie analizo-
wane parkingi, można wnioskować, że w listopadzie było 
najwięcej wjazdów pojazdów. W związku z tym na wykresie 
(rys. 7) przedstawiono wykorzystanie powierzchni analizo-
wanych parkingów w listopadzie w poszczególnych godzi-
nach doby.

Analiza wykorzystania systemu rowerów miejskich  
w Krakowie
Jak podano w [65] w 2018 roku w systemie rowerów miej-
skich w Krakowie dokonano 987 203 wypożyczeń. Na 
wykresach (rys. 8a i 8b) przedstawiono średnią długość 
i średni czas podróży przypadające na jedną podróż w po-
szczególnych miesiącach 2018 roku.

Tabela 4

Średnia liczba pojazdów wjeżdżających na analizowane parkingi 
w ciągu jednego dnia w poszczególnych miesiącach

Miesiąc Parking P+R 
Bieżanów

Parking P+R 
Kurdwanów

Parking P+R 
Czerwone Maki

Marzec 121 81 233
Kwiecień 128 92 236
Maj 129 88 240
Czerwiec 129 80 229
Lipiec 116 48 189
Sierpień 102 36 173
Wrzesień 129 59 231
Październik 135 91 203
Listopad 133 108 254
Grudzień 129 104 249

Rys. 7. Wykorzystanie analizowanych parkingów w listopadzie 2018 roku w poszczególnych 
godzinach doby

Dane na rysunku 7 wskazują, że największe wykorzysta-
nie powierzchni na parkingu P+R Bieżanów występuje w go-
dzinach 07:00–15:00 na parkingach P+R Kurdwanów oraz 
P+R Czerwone Maki w godzinach 07:00–16:00. Fakt ten 
potwierdza, iż użytkownicy tych parkingów to osoby dojeż-
dżające do pracy. Największym wykorzystaniem powierzchni 
parkingowej spośród wszystkich analizowanych parkingów 
charakteryzuje się parking P+R Czerwone Maki.

Rys. 8b. Średnia długość czasu wypożyczenia w systemie rowerów miejskich Wavelo  
w poszczególnych miesiącach 2018 roku

Rys. 8a. Średnia długość jednej podróży w systemie rowerów miejskich Wavelo w poszcze-
gólnych miesiącach 2018 roku

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 8a 
można stwierdzić, że średnia długość jednej podróży 
w systemie Wavelo to niecałe 3,00 km. W przypadku 
miesięcy wiosennych oraz letnich średnia długość jednej 
podróży waha się od 3,50 km do 4,00 km. Podobne wnio-
ski uzyskano w pracy Z. Bryniarskiej i N. Wilk [66]. 
W pracy tej zawarto analizę średnich długości podróży 
z wykorzystaniem roweru miejskiego w Krakowie w okre-
sie od marca 2017 roku do czerwca 2018 roku. Średnia 
długość podróży została określona od 3,60 km do 3,95 km. 
Z kolei średni czasu wypożyczenia w miesiącach zimo-
wych wahał się od 17 minut do 20 minut. W pozostałych 
miesiącach roku są to podróże trwające od 20 minut do 
25 minut. Dane wskazują, że ten środek transportu był 
najchętniej wykorzystywany do krótkich podróży wyko-
nywanych na terenie Krakowa.
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Liczbę wypożyczeń rowerów w systemie Wavelo w po-
dziale na miesiące i dni tygodnia przedstawiono na rysun-
kach 9a i 9b. Analizując liczbę wypożyczeń w poszczegól-
nych miesiącach 2018, można stwierdzić, że najwięcej 
wypożyczeń zarejestrowano od kwietnia do czerwca, nato-
miast najmniej od stycznia do marca oraz w listopadzie 
i grudniu, co związane jest z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi panującymi w tych miesiącach w Polsce. 
Mniejsza liczba wypożyczeń rowerów w lipcu i sierpniu w po-
równaniu do miesięcy wiosennych ma prawdopodobnie 
związek z okresem wakacyjnym i wyjazdami mieszkańców 
na urlop poza miasto. Dni weekendowe charakteryzują się 
mniejszą liczbą wypożyczeń niż dni robocze. Może mieć to 
związek z faktem, iż osoby korzystające z systemu rowerów 
miejskich wykorzystują ten środek transportu przy dojaz-
dach do pracy, szkoły, na uczelnię lub jako uzupełnienie po-
dróży wykonywanej z wykorzystaniem publicznego trans-
portu zbiorowego.

lę mniej użytkowników korzysta z systemu oraz fakt, iż 
czas trwania podróży jest najdłuższy w niedzielę spośród 
wszystkich dni tygodnia, można wnioskować, że podróże 
wykonywane w niedzielę były czasowo dłuższe od tych w po-
zostałe dni tygodnia.

Z kolei długości podróży (wyrażone w kilometrach), 
tak samo jak liczba wypożyczeń oraz czas wypożyczeń, 
były największe od kwietnia do czerwca, a najmniejsze 
w miesiącach zimowych (rys. 11a i 11b). Zdecydowanie 
niższą wartość średniego pokonanego dystansu w porów-
naniu z pozostałymi dniami tygodnia można zauważyć 
w soboty. Od poniedziałku do czwartku wartości te są na 
podobnym poziomie, natomiast w piątek oraz w niedzielę 
są one mniejsze. Analizując dane dotyczące systemu ro-
werów miejskich, można stwierdzić, że przeciętny użyt-
kownik najchętniej korzystał z wypożyczonego roweru do 
realizacji krótkich podróży (trwających średnio 21 minut), 
w dni robocze i w miesiącach od kwietnia do czerwca.

Wykorzystując program QGIS, przedstawiono schema-
tycznie lokalizacje stacji rowerów miejskich charakteryzu-
jące się największą (rys. 12a) oraz najmniejszą (rys. 12b) 
popularnością wśród użytkowników systemu Wavelo w 2018 
roku, wyrażoną liczbą wypożyczeń. Wśród stacji, z których 
dokonano najwięcej wypożyczeni, można przede wszyst-
kim wymienić: Miasteczko Studenckie AGH, Teatr 
Bagatela I, Plac Wszystkich Świętych, Pawia. Z kolei wśród 

Rys. 9b. Liczba wypożyczeń w systemie rowerów miejskich Wavelo w poszczególnych dniach 
tygodnia w 2018 roku

Rys. 9a. Liczba wypożyczeń w systemie rowerów miejskich Wavelo w poszczególnych mie-
siącach w 2018 roku

Na rysunkach 10a i 10b przedstawiono zmienność dłu-
gości czasu wypożyczeń w podziale na miesiące oraz dni 
tygodnia. Podobnie jak w przypadku liczby wypożyczeń, 
czas wypożyczeń jest krótszy w miesiącach zimowych niż 
w miesiącach wiosennych oraz letnich. Natomiast analizu-
jąc dni tygodnia, najdłuższy czas wypożyczenia odnotowa-
no w niedzielę, a najkrótszy w piątek i sobotę. Pozostałe dni 
tygodnia charakteryzują się zbliżonymi do siebie wartościa-
mi. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z danymi, w niedzie-

Rys. 10b. Długość czasu wypożyczeń w systemie rowerów miejskich Wavelo w poszczegól-
nych dniach tygodnia w 2018 roku

Rys. 10a. Długość czasu wypożyczeń w systemie rowerów miejskich Wavelo w poszczegól-
nych miesiącach w 2018 roku
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stacji, z których dokonano najmniej wypożyczeń, można 
wymienić: Narzymskiego II, Osiedle Piastów, Prądnik 
Czerwony, Osiedle Złotego Wieku. Analizując rysunek 12, 
można stwierdzić, że największą popularnością charaktery-
zują się stacje zlokalizowane w okolicach centrum miasta, 
natomiast najmniejszą – stacje znajdujące się na obrzeżach 
miasta.

Jako uzupełnienie przeprowadzonej analizy wykorzysta-
nia systemu Wavelo wykonano także analizę dostępności 
pieszej do stacji w systemie Wavelo w kategorii czasowej 
5 minut (rys. 13a) oraz 10 minut (rys. 13b). Dostępność 
przedstawiono z wykorzystaniem izochron, biorąc pod 
uwagę wszystkie zabudowania i inne przeszkody w terenie. 
Dostępność piesza określa najłatwiejszy sposób dotarcia do 
określonego miejsca. Na podstawie rysunku 13 można 
stwierdzić, że w centralnej części miasta zauważalna jest 
duża dostępność stacji dla użytkowników, nawet przy wa-
riancie krótszego czasu dojścia – 5 minut.

Rys. 11b. Długość podróży (wyrażona w kilometrach) w systemie rowerów miejskich Wavelo 
w poszczególne dni tygodnia 2018 roku

Rys. 11a. Długość podróży (wyrażona w kilometrach) w systemie rowerów miejskich Wavelo 
w poszczególnych miesiącach 2018 roku

Rys. 12b.  
Stacje roweru miejskiego 
Wavelo w Krakowie charaktery-
zujące się najmniejszą popu-
larnością wśród użytkowników 
w 2018 roku

Rys. 12a. 
Stacje roweru miejskiego 
Wavelo w Krakowie charaktery-
zujące się największą popular-
nością wśród użytkowników  
w 2018 roku

Rys. 13a. Dostępność piesza – 5 minut do stacji roweru miejskiego w Krakowie w 2018 roku

Rys. 13b. Dostępność piesza – 10 minut do stacji roweru miejskiego w Krakowie w 2018 roku
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Podsumowanie
Przedstawione rozwiązania zmniejszające zatłoczenie w mias-
tach są czynnikiem mogącym poprawić stan bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych oraz 
wskazują na szereg możliwości wspomagających zarządza-
nie mobilnością mieszkańców. Analiza wykorzystania par-
kingów P+R oraz systemu rowerów miejskich w Krakowie 
potwierdza skuteczność podejmowanych działań w celu re-
dukcji liczby pojazdów w centrum Krakowa, a co za tym 
idzie – zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdarzenia drogowego. Przeprowadzone w artykule analizy 
w zakresie wykorzystania parkingów P+R pozwoliły na 
sformułowanie następujących wniosków:

•	 najwięcej zaparkowanych pojazdów na parkingu 
P+R Bieżanów było w godzinach 07:00–15:00, na-
tomiast na parkingach P+R Kurdwanów i P+R 
Czerwone Maki – w godzinach 07:00–16:00;

•	 kierowcy najczęściej na parkingi wjeżdżali w godzinach 
porannych (na parking P+R Bieżanów w godzinach 
06:00–08:00, na parkingi P+R Kurdwanów i P+R 
Czerwone Maki w godzinach 06:00–09:00), a wyjeż-
dżali w godzinach popołudniowych (z parkingów P+R 
Bieżanów i P+R Kurdwanów – w godzinach 15:00–
18:00, z parkingu P+R Czerwone Maki w godzinach 
15:00–19:00). Ponadto w dni robocze występowało 
większe wykorzystanie powierzchni parkingowej niż 
w przypadku dni weekendowych. Wyniki tych analiz 
wskazują na fakt, iż znaczna część użytkowników par-
kingów P+R to osoby dojeżdżające do pracy;

•	 w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) można 
zaobserwować mniejszą liczbę pojazdów wjeżdżają-
cych na analizowane parkingi w porównaniu do po-
zostałych miesięcy.

Z kolei analizy w zakresie wykorzystania systemu 
Wavelo w Krakowie pozwoliły na sformułowanie następu-
jących wniosków:

•	 średni czas wypożyczenia roweru wynosił 20 minut, 
natomiast średni dystans pokonany z wykorzysta-
niem wypożyczonego roweru to 3,50 km. System ten 
więc służył użytkownikom do odbywania krótkich 
podróży, mógł być wykorzystywany do łączenia po-
dróży z wykorzystaniem środków transportu publicz-
nego;

•	 miesiące: kwiecień, maj, czerwiec charakteryzowały 
się największą liczbą wypożyczeń rowerów. Nato-
miast w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień wypożyczeń rowerów miejskich było naj-
mniej, co prawdopodobnie spowodowane było nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi, jakie występują 
w Polsce w tych miesiącach;

•	 największą popularnością wśród użytkowników sys-
temu cieszyły się stacje zlokalizowane blisko centrum 
miasta, najmniejszą natomiast stacje zlokalizowane 
na obrzeżach miasta. Dodatkowo można zauważyć, 
że dostępność dojścia pieszego jest większa w cen-
trum miasta niż poza jego obszarem. 
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Streszczenie: W artykule poruszono temat związany ze źródłami 
zagrożeń występujących na obszarach przystanków tramwajowych. 
Przeprowadzono badania na poznańskich przystankach tramwajowych, 
zaklasyfikowanych przez miejskiego zarządcę infrastruktury do różnych 
kategorii. Na każdym z przystanków dokonano obserwacji zachowań 
pasażerów i innych uczestników ruchu, a także oceniono stan wyposa-
żenia i oznakowania przystankowego. Zebrane spostrzeżenia pozwoliły 
na opracowanie katalogu źródeł zagrożeń występujących na przystan-
kach tramwajowych, które mogą być powodem niebezpiecznych wy-
padków wśród użytkowników przystanków. Katalog stanowi podstawę 
propozycji zmian, które należy wprowadzić w celu poprawy poziomu 
bezpieczeństwa. 
Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, przystanek tramwajowy, 
zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja źródeł zagrożeń  
występujących na przystankach  
tramwajowych w Poznaniu1,2

Wprowadzenie
Komunikacja tramwajowa jest jednym z najistotniejszych 
elementów systemu transportu miejskiego. Podróż środ-
kami transportu publicznego jest postrzegana pozytyw-
nie przez użytkowników, jeśli spełnia założenia związane 
z punktualnością, krótkim czasem przejazdu oraz komfor-
tem podróży [1]. Najczęściej wskazywanymi parametrami 
jakości zbiorowego transportu miejskiego, jest poczucie 
bezpieczeństwa i pewności pasażerów w trakcie odbywania 
przejazdu [1]. Podróżny uważa przejazd za komfortowy, 
gdy podczas jazdy tramwajem nie zagraża mu żadne ryzyko 
(możliwość odniesienia kontuzji podczas pobytu w tram-
waju), a także, gdy oczekiwanie na przystanku tramwa-
jowym nie narusza jego bezpieczeństwa. W zależności od 
rodzaju przystanku pasażer może być narażony na szereg 
zagrożeń związanych z technicznymi właściwościami, sta-
nem technicznym oraz współpasażerami/osobami trzecimi 
(napady, kradzieże). 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów 
w publikację: K. Lingo 60%, P. Smoczyński 15%,J. Kominowski 15%,  
M. Motyl 10%.

2 Artykuł sfinansowany ze środków Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu 
Politechniki Poznańskiej oraz z funduszu programu „Science Excellence” 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuł zaprezentowany na XIII 
Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 
2020. Współfinansowany z programu Doskonałość Nauki Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Operator sieci tramwajowej w celu podwyższenia 
atrakcyjności zbiorowych środków komunikacji powinien 
podjąć próby zmniejszenia ryzyka występujących zagro-
żeń. W celu ciągłego podnoszenia jakości usług, poziomu 
bezpieczeństwa i staranności przy budowie przyszłych 
przystanków wymagana jest nie tylko ocena istniejących 
rozwiązań, ale również wiedza na temat źródeł zagrożeń 
występujących na peronach tramwajowych. Przykładem 
próby oceny oraz porównania stanu infrastruktury przy-
stankowej w Poznaniu jest praca [2], w której autorzy 
skategoryzowali elementy, które powinny wystąpić na 
przystanku tramwajowym, a następnie poddali je ocenie. 
Zagadnienie związane z wpływem budowy przystanku na 
bezpieczeństwo pasażerów zostało poruszone w pracy [3], 
natomiast autorzy w [4] wskazali aspekty, na które pro-
jektant powinien zwrócić uwagę podczas projektowania 
przystanku tramwajowego. 

W polskich miastach podstawą przy projektowaniu do-
wolnego elementu infrastruktury miejskiej jest Rozpo-
rządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej [5], 
warto zauważyć, zawarte w nim przepisy ogólnie określa-
jącą poszczególne parametry przystanku oraz jego wypo-
sażenie. Bardziej szczegółowe informacje dla projektanta 
odnośnie projektowanej w danym mieście infrastruktury 
zawierają wytyczne tworzone przez władze lokalne, np. 
poznański Zarząd Transportu Miejskiego [6]. Wytyczne 
określają pożądane typy przystanków i ich cechy. 
Przedstawione w dokumencie przykłady stosuje się do po-
równywania oczekiwanych własności przystanku z istnie-
jącymi. 

Warto zauważyć, że żaden z autorów cytowanych prac 
jednoznacznie nie określił oraz nie wskazał źródeł zagrożeń 
występujących na przystankach tramwajowych różnego 
typu. Autorzy niniejszego artykułu zaprezentowali katalog 
źródeł zagrożeń występujących na przystankach w Poznaniu, 
który mógłby być wykorzystywany przez członków zarzą-
du miejskiego, planistów lub projektantów np. przy opra-
cowywaniu wytycznych dla nowych przystanków, a także 
do kompleksowej oceny przystanków istniejących. Roz-
dział 2 zawiera opis przyjętej metody badawczej, w rozdzia-
le 3 przedstawiono osiągnięte rezultaty, a dyskusję na ten 
temat i płynące z niej wnioski opisano w rozdziale 4.
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Materiały i metody
Przystanki tramwajowe istniejące w polskich miastach 
można skategoryzować na wiele sposobów. Jako kryterium 
może posłużyć ich wyposażenie, wykorzystane materiały 
przy budowie lub forma. Autorzy artykułu, chcąc stworzyć 
uniwersalny katalog zagrożeń, przyjęli kategorie wyróżnio-
ne przez poznańskiego zarządcę infrastruktury przystan-
kowej: przystanki zintegrowane, antyzatoki wyspowe oraz 
przystanki wiedeńskie [6]. 

Przystanek wyspowy charakteryzuje się peronem w kszta-
ł  cie wyspy, znajdującym się zazwyczaj na wydzielonym 
z jezdni drogowej torowisku tramwajowym. O możliwo-
ściach wymiany pasażerów tego przystanku decyduje szero-
kość, długość oraz rozmieszczenie poszczególnych elemen-
tów przystankowych. Elementem niezbędnym dla tego 
przystanku jest wygrodzenie ochronne pełne lub ażurowe, 
które odseparowuje drogę samochodową od przystanku 
tramwajowego [6]. Wpływa ono na zapewnianie odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa pasażerów oraz zmniejszenie 
czasu wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz oczekiwania na 
niego [7]. Wadą tego typu przystanku jest jego umiejscowie-
nie: znajduje się najczęściej na środku jezdni. Pasażer, aby 
dostać się na platformę przystankową, musi przejść przez 
przejście dla pieszych – które ze względu na kontakt z pojaz-
dami drogowymi staje się miejscem wypadków. Słabą stroną 
przystanku wyspowego jest także szereg ograniczeń stoją-
cych przed jego projektantem, wynikających z obecności 
jezdni oraz z ograniczonej szerokości i/lub długości przystan-
ku. W trakcie projektowania wymagana jest więc znaczna 
inwencja konstruktora w celu stworzenia takiej konstrukcji, 
która nie będzie źródłem problemów. 

Antyzatoka (przystanek przylądkowy) zawdzięcza nazwę 
układowi przestrzennemu, który jest przeciwny do układu 
powszechnie stosowanej zatoki autobusowej. Charakteryzuje 
się zintegrowaniem przystanku z chodnikiem oraz zbliże-
niem przystanku do torowiska kosztem skrajnego pasa ru-
chu. Pozwala to pasażerom na wsiadanie z poziomu chodni-
ka, bez ryzyka kolizji z pojazdami drogowymi. Istotnym 
elementem przystanku są separatory pomiędzy pasami ru-
chu, zapobiegające wyprzedzaniu stojących tramwajów przez 
inne pojazdy. Przystanki tego typu eliminują możliwość wej-
ścia pasażerów na jezdnię w trakcie zbliżania się tramwaju do 
przystanku, jak to ma miejsce przy przystankach wiedeń-
skich. Antyzatoki stosowane mogą być jedynie tam, gdzie 
występuje stosunkowo niewielkie natężenie ruchu, spowodo-
wane jest to kształtem platformy przystankowej, która przy-
czynia się do znacznego zwężenia jezdni. 

W przypadku przystanku zintegrowanego z chodni-
kiem, jego wysokość może być taka sama jak chodnika lub 
wyższa. W celu skutecznej wymiany pasażerów, pomiędzy 
przestrzenią przystankową a chodnikiem nie powinno być 
błotochronów ani barierek, które przyczyniają się do utrud-
nienia ruchu pieszych. Przystanek poprzez połączenie z chod-
nikiem ma znacznie większe wymiary od przystanków wy-
spowych, co przekłada się na szybsze i bardziej komfortowe 
dla pasażera przesiadki. Wadą przystanku jest brak jasnego 
podziału między strefą chodnikową a pasażerską, co utrud-

nia poruszanie się osobom niewidomym lub osobom w po-
deszłym wieku, a także brak wiaty na większości przystan-
ków tego typu.

Przystanki wiedeńskie charakteryzują się wyniesioną 
jezdnią drogową w ciągu długości przystanku na wysokość 
krawędzi peronu. W momencie przyjazdu tramwaju na tor 
przy peronie przystankowym jezdnia stanowi dojście do 
tramwaju. Podniesiona jezdnia pełni także rolę uspokajają-
cych ruch progów zwalniających. Kształt przystanku spra-
wia, że kierowcy zwalniają, co bezpośrednio przyczynia się 
do wzmożenia ich ostrożności. Bezpieczna wymiana pasa-
żerów możliwa jest jednak wyłącznie wtedy, kiedy w trak-
cie jej trwania inni uczestnicy ruchu drogowego znajdują 
się poza strefą przystankową i nie naruszają jej. Przystanki 
wiedeńskie są rozwiązaniem pośrednim między antyzatoka-
mi a przystankami zintegrowanymi z chodnikiem. Zasto-
sowane mogą być na drogach o różnym natężeniu ruchu 
drogowego. 

Zdefiniowanie typów przystanków tramwajowych po-
zwoliło na wyselekcjonowanie ich potencjalnie mocnych i sła-
bych stron. W celu identyfikacji źródeł zagrożeń autorzy 
przeprowadzili badanie na trzech przystankach tramwajo-
wych każdego z typów, stosując wizję lokalną. Badaniem 
objęte zostały przystanki na sieci tramwajowej w Poznaniu:

•	 wyspowe: Katedra, Serafitek, Politechnika;
•	 antyzatoki: Żniwa, Pasieka oraz Kmieca;
•	 zintegrowane z chodnikiem: Zawady, Plac Wielko-

polski oraz Wrocławska;
•	 wiedeńskie: Gwarna, Ratajczaka, Pl. Wiosny Ludów.

Przeprowadzona wizja lokalna umożliwiła weryfikację 
teoretycznych założeń, z zastanym stanem przystanków.

Wyniki badań
Przeprowadzono obserwacje na każdych trzech z wyróżnio-
nych czterech typów przystanków tramwajowych. Wizja 
lokalna została przeprowadzona 10 marca 2020 w godzi-
nach nocnych (20–22) i za dnia (12–15) 11 marca 2020, 
w odmiennych warunkach atmosferycznych. Umożliwiło 
to dokładną obserwację przystanków w Poznaniu i identy-
fikację źródeł zagrożeń na nich występujących oraz wpływu 
czynników atmosferycznych na dany przystanek i pasaże-
rów. Zauważone przez autorów źródła zagrożeń posłużyły 
do stworzenia katalogu.

Uszkodzona nawierzchnia platformy tramwajowej 
Powierzchnia peronu jest wśród wszystkich elementów 
przystanku najbardziej eksploatowana i narażona na szereg 
czynników atmosferycznych. Powoduje to jej intensywniej-
sze zużycie oraz pojawienie się różnego rodzaju uszkodzeń 
powierzchni. Autorzy zidentyfikowali następujące elemen-
ty infrastruktury przystankowej, które mogą być źródłami 
zagrożeń dla podróżnych:

•	 wybrakowana/uszkodzona nawierzchnia (rys. 1a),
•	 występowanie niezabezpieczonych fragmentów ele-

mentów przystanku (ostre krawędzie, pogięte, nieza-
bezpieczone kształtowniki),
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•	 nierówna krawędź peronu przy torowisku (rys. 1b),
•	 zdeformowana nawierzchnia (nierówne płyty chodni-

kowe).

Niejednolita powierzchnia (wykorzystanie różnych ma-
teriałów do stworzenia nawierzchni) jest szczególnie nie-
bezpieczna dla osób z ograniczonymi możliwościami psy-
chofizycznymi, może być źródłem kontuzji lub przyczyną 
wypadków. 

Problematyczne dojście na przystanek 
Pasażer może być szczególnie narażony na niebezpieczeń-
stwo w momencie przechodzenia z platformy przystanku 
przez jezdnię drogową, dlatego najważniejsze jest dogod-
ne ulokowanie przejścia i zadbanie o jego stan techniczny. 
Wejście na przystanek powinno być skonstruowane tak, aby 
umożliwić podróż każdemu pasażerowi bez względu na jego 
własności psychofizyczne. Obserwacji poddane zostało także 
zachowanie podróżnych, ich sposoby poruszania się. Wśród 
zidentyfikowanych źródeł zagrożeń wyróżnić możemy:

•	 płyty lub kostkę brukową, które służą ułatwieniu 
przejścia z przystanku na przystanek, a znajdują się 
na nierównej wysokości i pod różnym kątem wzglę-
dem szyn oraz siebie (rys. 3);

•	 brak elementów poprawiających przyczepność pasaże-
rów na stopniach, ich zużycie oraz brak systemu prze-
ciwdziałającego opadom atmosferycznym w przypad-
ku wejść z przejść podziemnych (rys. 4a);

•	 nieoświetlone, nieoznakowane przejście przystankowe,
•	 wąskie, zawierające stopnie wejścia na przystanek, 

będące w złym stanie technicznym (rys. 4b);
•	 przechodzenie pasażerów przez torowisko lub miejsca 

niebezpieczne w celu dostania się na przystanek (brak 
infrastruktury blokującej taką możliwość).

Rys. 1b. Nierówna krawędź peronu 
przystanku Plac Wielkopolski.

Rys. 1a. Uszkodzona nawierzchnia oraz krawędź peronu przystanku Serafitek, 
(b) nierówna krawędź peronu przystanku Plac Wielkopolski.

Na trzech spośród dwunastu przebadanych przystanków 
zidentyfikowano różnego typu uszkodzenia nawierzchni.

Niepoprawnie wykonana platforma przystankowa 
Błędnie wykonana platforma powoduje niedostateczne 
i nieskuteczne odprowadzenie wody deszczowej, a także 
zwiększa szanse na wystąpienie urazów wśród pasażerów 
(rys. 2).

Rys. 2. Źle zaprojektowana platforma na przystanku Plac Wielkopolski

Rys. 3. Uszkodzona powierzchnia przejścia dla pieszych przy przystanku Zawady

Rys. 4a. Dojście na przystanek: Katedra Rys. 4b. Dojście na przystanek: Plac 
Wielkopolski
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Brakujące lub uszkodzone oznaczenia platformy przy-
stankowej
Nieobecność pasów ostrzegawczych informujących o kra-
wędzi peronu stanowi źródło zagrożeń dla osób z ograni-
czonymi możliwościami ruchowymi, a także dla pełno-
sprawnych pasażerów. Ich brak może przyczynić się do nie-
umyślnego wkroczenia pasażera na torowisko lub wyjście 
poza strefę przystankową (rys. 5).

żera niż jego brak. W celu redukcji ryzyka zagrożeń zwią-
zanych z uszkodzonymi elementami infrastruktury pasaże-
rowie powinni niezwłocznie zgłosić do operatora sieci 
tramwajowej zauważony niewłaściwy stan elementów  
infrastruktury przystankowej.

Niedostateczne oświetlenia wiat przystankowych/
przystanków 
Oświetlenie przystanku w nocy w znaczny sposób wpływa 
na bezpieczeństwo oraz samopoczucie pasażera znajdujące-
go się na przystanku [8, 9]. Dobrze oświetlony przysta-
nek zmniejsza prawdopodobieństwo potknięcia się pasaże-
ra o element przystankowy lub uszkodzoną nawierzchnię, 
a także zmniejsza ryzyko napaści przez osoby trzecie.

Dyskusja i wnioski
Artykuł ma zwrócić szczególna uwagę na stan nawierzch-
ni. Po przeglądzie stanu przystanków jest to najczęściej 
pojawiający się problem, stanowiący najpoważniejsze za-
grożenie dla podróżnych, szczególnie dla osób starszych 
lub z niepełnosprawnościami. Przystankiem tramwajo-
wym, na którym dostrzeżono aż pięć z sześciu zagrożeń jest 
Serafitek. Natomiast przystankiem najbezpieczniejszym 
jest Ratajczaka, gdzie nie występuje żadne z zagrożeń za-
uważonych na innych przystankach.

Pomimo że niektóre z problemów zagrażających bezpie-
czeństwu pasażerów nie występują na rozpatrywanych 

Rys. 5. Brak oznaczenia krawędzi peronu na przystanku Serafitek

Rys. 7. Brak zadaszenia przystanku tramwajowego

Rys. 6. Brak barierek rozdzielających torowiska na przystanku Katedra

Warto zauważyć, że nie tylko nieobecność pasów ostrze-
gawczych informujących o krawędzi peronu lub ścieżki doty-
kowej jest niebezpieczna, lecz także ich nieodpowiedni stan. 
Wybrakowane, uszkodzone oznaczenia mogą konfundować 
osoby niewidome i stać się dla nich źródłem zagrożenia.

Brakujące lub uszkodzone elementy wyposażenia 
przystan kowego
Potencjalnym źródłem zagrożenia występującym na nie-
których przystankach był brak zadaszenia lub wiaty 
w przestrzeni przystankowej. Takie elementy infrastruktu-
ry mają osłaniać pasażerów przed warunkami atmosferycz-
nymi i częściowo zapobiegają ich negatywnemu wpływowi 
na peron przystankowy. Poprzez zmniejszenie powierzchni, 
która może być ośnieżona lub mokra, zmniejsza się praw-
dopodobieństwo wypadku (rys. 6 i 7).

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono potrzebę naprawy 
części elementów infrastruktury. Uszkodzony element 
może stanowić znaczne poważniejsze zagrożenie dla pasa-
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przystankach w Poznaniu, warto zwrócić uwagę, że są to 
problemy występujące w innych polskich miastach, takie 
jak między innymi:

•	 uszkodzone elementy wyposażenia przystankowego, 
wygięte, skorodowane błotochrony, połamane ławki, 
niekompletne wiaty przystankowe;

•	 błędne rozmieszczenie elementów wyposażenia przy-
stankowego, ingerujące i blokujące przejście pasażerom;

•	 brak porządku na przystankach, występowanie śmie-
ci, piasku i różnego rodzaju substancji;

•	 niewielkie odległości między tramwajami a wiatą 
przystankową (mniejsze niż 2 metry [6]);

•	 niedostosowanie wysokości peronów do użytkowane-
go w mieście taboru;

•	 brak/ niewystarczające oznaczenia świadczące o obec-
ności przystanku;

•	 źle wyprofilowane perony stanowiące zagrożenie dla 
bezpieczeństwa (możliwość zahaczenia pasażera o po-
jazd);

•	 niewidoczne znaki drogowe i znaki dla motorniczych 
tramwajów;

•	 nieodseparowane platformy przystankowe od jezdni 
i rowerzystów.

Zdaniem autorów w celu poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa na przystankach tramwajowych, wytyczne zarządów 
infrastruktury miejskiej w poszczególnych polskich mia-
stach, zlecających zbudowanie przystanków tramwajo-
wych, powinny posiadać możliwie szczegółowo określone 
wymagania. Wymagania stawiane podczas budowy przy-
stanku powinny obejmować kwestie: 

•	 możliwie efektywnego wykorzystania przestrzeni pe-
ronowej, jej wymiarów, materiałów z których ma być 
stworzona, 

•	 obecności ścieżek dotykowych lub oznaczeń krawędzi 
peronowych, 

•	 ilości, rodzaju oraz rozmieszczenia elementów wypo-
sażenia przystankowego, a także uwzględnienia przy-
stanku w przestrzeni otaczającej go,

•	 planowania dojść na przystanek w zależności od oto-
czenia (uwzględnienie jezdni drogowej, ścieżek rowe-
rowych).

 
Ponadto oprócz wyżej wymienionych zapisów, warto, 

aby wytyczne posiadały zapisy dotyczące sygnalizacji oraz 
komunikatów o wjeździe tramwaju na przystanek, poziomu 
oświetlenia przystanków i oświetlenia przejścia poprzez two-
rzenie „buforów świetlnych”, które znacznie poprawiłyby 
bezpieczeństwo w obrębie i poza strefą przystankową [1]. 

Dodatkowo istotnym elementem przyszłego wyposaże-
nia przystankowego byłyby także kamery monitoringu, 
które znacznie polepszyłyby poczucie bezpieczeństwa osób 
przebywających na przystanku tramwajowym, a także za-
pobiegłyby agresywnym zrachowaniom współpasażerów 
lub  ułatwiły postępowanie policji w przypadku napadów 
i aktów wandalizmu.

Wytyczne zarządu infrastruktury miejskiej powinny 
obejmować także kwestię związane z eksploatacją. W trak-
cie użytkowania przystanku, stan platformy peronowej 
oraz wyposażenia przystanku winien być systematycznie 
sprawdzany. Istotne, aby weryfikacja stanu elementów od-
bywała się z wykorzystaniem listy kontrolnej (lub innego 
rodzaju testu sprawdzającego), gdzie poszczególne punkty 
przyznawane byłyby w zależności od różnic względem sta-
nu początkowego. Pozwoliłoby to na określenie miejsc wy-
magających naglącej naprawy, lub ustalenie przyczyny złe-
go stanu poszczególnych elementów.

Podsumowanie
Przedstawiony w artykule katalog źródeł zagrożeń powi-
nien posłużyć projektantom infrastruktury tramwajowej 
i twórcom wytycznych do projektowania miejskich przy-
stanków jako podpowiedź, które elementy infrastruktury 
przystankowej wymagają szczególnej uwagi, ewentualnego 
przeprojektowania standardowego rozwiązania lub prze-
myślenia metody eliminacji źródła zagrożenia.

Autorzy wyrażają nadzieję, że katalog będzie także sta-
nowić ostrzeżenie dla użytkowników komunikacji miej-
skiej, a jego znajomość przyczyni się do zmniejszenia ryzy-
ka podczas przebywania na peronie tramwajowym oraz do 
poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu tramwajowe-
go w Poznaniu.
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Streszczenie: Bezpieczeństwo pieszych w Polsce, mimo prowadzonych 
wielu działań systemowych, nadal pozostawia wiele do życzenia i jest na 
niepokojąco niskim poziomie. W roku 2018 prawie 24% wypadków sta-
nowiły wypadki z pieszymi, a udział ofiar śmiertelnych w nich stanowi od 
wielu lat niezmiennie około 30% pieszych. W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych znajdujących się na jezdniach o prze-
kroju 2×2 zaczęto niedawno stosować rozwiązanie polegające na zasto-
sowaniu gumowych słupków na jezdni przed przejściem. W niniejszym 
artykule przedstawiono wyniki badania zachowań pieszych i kierowców 
przed i po wykorzystaniu takiego rozwiązania na jednej z ulic w Gdańsku. 
Jako metodę badawczą użyto wideorejestrację wraz z cyfrową i wzroko-
wą analizą obrazu oraz badania ankietowe. Z analiz wynika, że kierowcy 
zredukowali swoją prędkość na dojeździe do przejścia o 15%, jednak na-
dal pojawiały się sytuacje wyprzedzania jednego pojazdu, który zatrzymał 
się, by przepuścić pieszego, przez drugi pojazd. Wykonana modernizacja 
zniechęciła wyraźnie pieszych do przekraczania jezdni poza przejściem „na 
ukos” i zwłaszcza młodzi piesi ocenili badane rozwiązanie za poprawiające 
bezpieczeństwo pieszych. 
Słowa kluczowe: ruch drogowy, brd, bezpieczeństwo pieszych, gumowe 
słupki na przejściach.

Analiza zastosowania gumowych słupków 
na przejściach przez dwupasowe drogi 
jednokierunkowe do poprawy brd1,2

Wprowadzenie
Podstawowym celem zmian dokonywanych na istnieją-
cych obiektach infrastruktury drogowej jest zwiększanie 
bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o zmniejsze-
nie występowania kolizji oraz wypadków, a co za tym 
idzie maksymalne zmniejszenie lub wyeliminowanie 
ofiar śmiertelnych wśród użytkowników ruchu drogowe-
go. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej prze-
jezdności na drogach oraz optymalizacja kosztów zmian 
i utrzymania infrastruktury drogowej. Z badań jedno-
znacznie wynika zależność poziomu bezpieczeństwa na 
drodze od prędkości pojazdów poruszających się po niej. 
Nadmierna prędkość jest powodem około 26% zdarzeń 
drogowych [1]. Oczywiście wartości te są stanowczo zani-
żone, ponieważ w badaniu nie wzięto pod uwagę czynni-
ków środowiskowych, takich jak warunki atmosferyczne 
czy skumulowanie pojazdów na danych odcinku drogi. 
Głównymi zachowaniami powodującymi zagrożenie na 
drodze jest nieprzestrzeganie pierwszeństwa, nadmierna 
prędkość, nieprawidłowe przekraczanie jezdni przez pie-
szych, nieprawidłowe wykonywanie manewrów ruchu 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: F. Ropiński 50%, J. Wachnicka 50%.

2 Artykuł został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. Dofinansowano z Programu 
Doskonałości Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

oraz niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy po-
jazdami [1]. W wielu badaniach prowadzonych na całym 
świecie zwraca się uwagę na dominujący wpływ nad-
miernej prędkości na występowanie wypadków i kolizji 
zarówno w strefie miejskiej, jak i pozamiejskiej. Badania 
przeprowadzone na Universidad da Sevilla w Hiszpanii 
potwierdzają, że w miejscach, w których limit prędkości 
zostaje zwiększony, wzrasta również liczba wypadków, 
w tym wypadków śmiertelnych [2]. Brytyjskie badania 
wskazują nawet, że ponad 80% wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym w obszarach miejskich oraz 68% wypadków 
na skrzyżowaniach jest spowodowane nadmierną prędko-
ścią [3]. Wprowadzenie punktów karnych za wykrocze-
nia drogowe, w tym przekraczanie prędkości, spowodo-
wało zmniejszenie liczby wypadków w Brazylii o 21%, 
a liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadła 
o 18% [4]. Ogromnym problemem jest to, że nieprze-
strzeganie ograniczeń prędkości jest bardzo powszechne 
w społeczeństwie. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
85% badanych kierowców przyznaje się do przekraczania 
dozwolonych limitów prędkości w okolicach przejścia dla 
pieszych w strefie miejskiej, a 90% w strefie pozamiejskiej 
[5]. Duża prędkość pojazdu w trakcie zdarzenia drogowe-
go znacznie wpływa na jego skutki, ponieważ następuje 
znaczny wzrost energii kinetycznej podczas zderzenia [6]. 
Im mniejsza prędkość tym większa szansa pieszego na 
przeżycie, co pokazuje tabela 1.

W 2018 roku na polskich drogach doszło do [1]: 
•	 31 674 wypadków, 
•	 z czego 7548 (23,8%) zdarzeń to wypadki z udziałem 

pieszych, 

Wpływ prędkości na rodzaj obrażeń w przypadku potrącenia pieszego 
Prędkość 
zderzenia 

[km/h]
Obrażenia pieszych Prawdopodobieństwo  

śmierci pieszego [%]

30 lekkie obrażenia

40 możliwe przypadki inwalidztwa 
i przypadki śmiertelne

50 inwalidztwo (kalectwo) i przypadki 
śmiertelne

60 bardzo częste przypadki śmiertelne

> 60 wyłącznie przypadki śmiertelne

Tabela 1 

Źródło: [7]

100%

85%

60%

30%

1%
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•	 803 pieszych poniosło w nich śmierć, 
•	 6918 odniosło rany. 

W odniesieniu do województwa pomorskiego dane wy-
glądają następująco: 

•	 560 wypadków z udziałem pieszych, 
•	 36 zabitych, 
•	 534 rannych. 

Ponad 12% wypadków i 10% ofiar śmiertelnych było 
konsekwencją nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na 
przejściu dla pieszych, omijania lub wyprzedzania pojazdu 
przed przejściem. Dane przedstawione jasno wskazują na 
potrzebę stworzenia odpowiednich warunków dla pieszych, 
którzy są najbardziej narażaną na niebezpieczeństwo grupą 
użytkowników dróg. W tym celu od wielu lat stosuje się 
rozwiązania inżynierskie, między innymi w obszarze przejść 
dla pieszych.

Urządzenia redukujące zagrożenie pieszych możemy 
podzielić na 4 podstawowe grupy [6]:

•	 urządzenia fizyczne – w fizyczny sposób ochraniają 
pieszego przed kontaktem z pojazdem (bariery oraz 
krawężniki), skracające długość przejścia dla pieszych 
(pasy dzielące oraz wyspy azylu), a także wymuszają 
konkretną korektę zachowania uczestnika ruchu (np. 
zmianę prędkości poruszania się);

•	 urządzenia separujące pieszych i pojazdy w czasie – 
sygnalizacje świetlne powodujące czasowe zamknię-
cie ruchu dla innych użytkowników drogi; 

•	 urządzenia separujące pieszych i pojazdy w przestrze-
ni – to elementy jak kładki dla pieszych lub specjalne 
tunele dla pieszych, które umożliwiają przejście pod 
jezdnią. Rozwiązanie takie eliminuje ponad 90% wy-
padków na drogach. Jest jednak niekorzystne ze 
względu na występowanie schodów oraz innych ogra-
niczeń dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. 
Tunele tego typu są również ryzykowne ze względu 
na występowanie sytuacji niebezpiecznych powodo-
wanych przez inne osoby w tunelu, 

•	 wydzielone przejścia dla pieszych.

Skuteczność tego typu rozwiązań obrazuje tabela 2. 
W przypadku dróg o przekroju 2x2 z azylem pomiędzy 

jezdniami obserwuje się niebezpieczne zachowania kierow-
ców na przejściach dla pieszych. Często jeden kierowca za-
trzymuje się przed przejściem, ustępując pierwszeństwa 
oczekującemu pieszemu, podczas gdy drugi kierowca jadący 
pasem sąsiednim nie zatrzyma się i dochodzi do potrącenia. 
Przykłady takich zdarzeń można znaleźć w wielu informa-
cjach prasowych [8], [9]. Dlatego specjaliści od bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, jak i zarządcy dróg, próbują 
wyeliminować to niebezpieczne zjawisko. Jednym z pomy-
słów było zastosowanie gumowych słupków rozdzielają-
cych dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Wskazywano, że 
takie rozwiązanie ma zwiększyć uważność kierowców pod-
czas zbliżania się do przejścia dla pieszych, a także wyelimi-
nować wyprzedzanie i omijanie drugiego pojazdu w obsza-

rze przejścia. W niniejszym artykule przeanalizowano 
wyniki badań skuteczności wprowadzonych zmian zaraz po 
ich zamontowaniu na ulicy Obrońców Wybrzeża w Gdań-
sku. Słupki te można zaliczyć do grupy urządzeń fizycz-
nych, ponieważ w teorii wymuszają na kierującym pojaz-
dem konkretne zachowania.

Cel badań
W związku z przedstawionymi danymi ze wstępu celem 
badania było sprawdzenie skuteczności elastycznych słup-
ków jako środka poprawy brd. Cel został zrealizowany 
poprzez przeprowadzenie badań metodą „przed i po” na 
przejściu dla pieszych na ulicy Obrońców Wybrzeża na te-
renie miasta Gdańsk. Wyniki przeprowadzonego badania 
zostały poddane analizie, a następnie przedstawione za po-
mocną danych liczbowych oraz wykresów. Na koniec na 
podstawie wyników zostanie wystawiona rekomendacja 
tego rozwiązania.

Poligon badawczy i metoda analizy
Badania zostały przeprowadzone na przejściu dla pieszych 
na ulicy Obrońców Wybrzeża w Gdańsku, w dzielnicy 
Przymorze. Lokalizację wskazanego przejścia dla pieszych 
pokazano na rysunku 1. Jest to przejście położone pomię-
dzy skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. Przekrój drogi 
w tym miejscu jest dwujezdniowy, dwupasowy. Przejście 
nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Z uwagi na 
dużą odległość pomiędzy wymienionymi skrzyżowaniami 
z sygnalizacją świetlną (około 350 m) piesi chętnie wyko-
rzystują to przejście i ruch na nim jest znaczący. Po północ-
nej stronie ulicy znajduje się duże centrum handlowe, na 
rysunku zaznaczone na żółto, po południowej stronie znaj-
duje się duże osiedle mieszkaniowe wraz z falowcem oraz 
szkołą podstawową i przedszkolem. Dzielnica Przymorze, 
w której znajduje się ulica Obrońców Wybrzeża, intensyw-
nie się rozbudowuje i powstają kolejne wysokie budynki 
mieszkalne, centrum handlowe cieszy się dużym zaintere-
sowaniem i to wszystko powoduje coraz większy ruch pie-
szych i pojazdów na tej arterii. 

Zestawienie skuteczności wybranych urządzeń ochrony pieszych 
w Australii i Nowej Zelandii

Lp. Rodzaj urządzenia ochrony pieszych
Redukcja wypadków z pieszymi [%]

Australia Nowa Zelandia

1 Oświetlenie przejścia, oznakowanie 20–30 bd

2 Azyl dla pieszych 20–60 32

3 Balustrada(wygrodzenie) 30–50 bd

4 Wyznaczone przejście dla pieszych 10–50 28

5 Zawężanie jezdni 30–50 36

6 Sygnalizacja świetlna dla pieszych 10–70 bd

7 Tunel dla pieszych 70–90 bd

8 Kładka dla pieszych 70–90 bd

9 „Zebra” na wyniesionym przejściu dla pieszych bd 80

10 Ronda bd 48

11 Wydzielone pasy dla rowerów bd 30

 Źródło: [6]

Tabela 2
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 Przejście dla pieszych przeszło modernizację mającą na 
celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przed modernizacją 
było klasycznym przejściem przez drogę dwujezdniową 
rozdzieloną wyspą azylu, gdzie każda jezdnia posiada dwa 
pasy ruchu (fot. 1).

Modernizacja polegała na zamontowaniu na przejściu 
elastycznych słupków wydzielających poszczególne pasy 
ruchu (fot. 2).

mowania komputerowego TrafficCounter, Arcgis pro 
oraz specjalne oprogramowanie stworzone w środowisku 
MATLAB, za pomocą których możliwe było uzyskanie 
potrzebnych wyników. Program Traffic Counter analizuje 
położenie pikseli składających się na pojazd oraz podaje, 
jak dane piksele się przemieszczały w danym czasie. 
Dzięki uzyskanym w ten sposób danym była możliwość 
bardzo dokładnego sprawdzenia prędkości poruszających 
się pojazdów na danym obszarze zaznaczonym na nagra-
niu. Wynikiem analiz obrazu jest zbiór danych o współ-
rzędnych poruszającego się pojazdu w układzie lokalnym. 
W ten sposób powstaje baza danych zawierająca następu-
jące dane: ID pojazdu, współrzędnie X i Y, czas rejestracji 
pojazdu początkowy oraz końcowy, wielkość obszaru zaj-
mowanego przez pojazd. W celu skorzystania z programu 
Arcgis nadano wybranym punktom na nagraniu z układu 
lokalnego koordynatów geograficznych w układzie 2000 
zone 6. Wykorzystano do tego współrzędne punktów 
charakterystycznych w analizowanym obszarze, które zo-
stały odczytane z podkładów mapowych z wykorzysta-
niem tego programu (rys. 2). Następnie wykorzystano 
autorskie oprogramowanie stworzone w środowisku 
MATLAB w ramach projektu badawczego RID2B  
„Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny 
warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi”, 

Rys. 1. Lokalizacja przejścia wraz z zaznaczonymi obszarami generacji ruchu pieszego  
Źródło: Google Maps

Fot. 3. Widok z kamery na analizowane przejście dla pieszych
Źródło: opracowanie własne

Fot.1. Przejście dla pieszych na ulicy Obrońców Wybrzeża, stan sprzed modernizacji 
Źródło: Google Maps

 Analiza skuteczności działania tego środka uspokojenia 
ruchu została przeprowadzona metodą „przed i po”, na pod-
stawie analiz nagrań z kamery usytułowanej na latarni znaj-
dującej się na pasie zieleni oddzielającym jezdnie (fot. 3).

Fot. 2. Przejście dla pieszych po zamontowaniu słupków odblaskowych 
Źródło: opracowanie własne

Nagrane zostały zachowania kierowców łącznie w prze-
ciągu 38 godzin, przed i po zamontowaniu elastycznych 
słupków. Na podstawie nagrań zostały przeprowadzane 
również badania prędkości pojazdów za pomocą oprogra-

Rys. 2. Mapa do odczytywania koordynat punktów
Źródło: opracowanie własne
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realizowanego przez Politechnikę Krakowską, Poli-
technikę Warszawską oraz Politechnikę Gdańską. Dzięki 
temu oprogramowaniu zostały przeliczone współrzędne 
z układu lokalnego na układ 2000. Procedura ta pozwo-
liła na ustalenie długości trajektorii każdego pojazdu  
(rys. 3).

Badania „po”
Zastosowanie gumowych słupków nie wyeliminowało nie-
stety problemu wyprzedzania pojazdów na sąsiednim pasie 
w obrębie przejścia. Nadal występują na nim podobne za-
chowania kierujących pojazdami, co widać na fotografii 6, 
gdzie kierujący pojazdem na prawym pasie zatrzymał się, 
by przepuścić pieszego, a pojazd znajdujący się na pasie 
lewym wyprzedził, wjeżdżając na przejście dla pieszych 
w momencie, w którym znajdował się tam pieszy. 

Posiadając informacje o długości odcinka oraz czasie po-
czątkowej i końcowej rejestracji dla wszystkich pojazdów, 
obliczono średnią prędkość przejazdu. Przyjęto założenie, 
by do dalszych analiz wziąć tylko te trajektorie, których 
minimalna długość wynosiła 10 m, czyli połowę analizowa-
nego obszaru.

Wyniki badań

Badania „przed”
Podstawowym problemem występującym na tym przej-
ściu dla pieszych, jeśli chodzi o kierujących pojazdami, było 
wyprzedzanie pojazdu znajdującego się na sąsiednim pasie 
ruchu w momencie, gdy ten zatrzymał się w celu przepusz-
czenia pieszego, jak na fotografii 4. Jest to sytuacja bar-
dzo niebezpieczna dla osób poruszających się po przejściu. 
Kolejnym typowym problemem jest jazda kierowców środ-
kiem skrzyżowania przez pas linii ciągłej. 

Obserwacje zachowań pieszych przed wykonaniem mo-
dernizacji pokazały iż oni też mają nieprawidłowe zachowa-

Rys. 3. Linie trajektorii pojazdów w programie Arcgis pro
Źródło: opracowanie własne

Fot. 4. Przykład zaobserwowanej sytuacji niebezpiecznej sprzed modernizacji
Źródło: opracowanie własne

Fot. 7. Przykład zaobserwowanych sytuacji niebezpiecznych po modernizacji.
Źródło: opracowanie własne

Fot. 6. Przykład zaobserwowanej sytuacji niebezpiecznej po modernizacji
Źródło: opracowanie własne

nia na sumieniu. Często chodzili na ukos poza przejściem 
dla pieszych przekraczając jezdnię w miejscu poza przej-
ściem dla pieszych. Przykład takiego zachowania pokazano 
na fotografii 5.

Fot. 5. Przykład chodzenia pieszych na ukos przed modernizacją. 
Źródło: opracowanie własne
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Ponadto pojawiły się dodatkowe sytuacje powodujące 
zagrożenie, takie jak nagła zmiana pasa przez kierującego 
przed zwężeniem jezdni spowodowanym zamontowanymi 
słupkami – jak na fotografii 8. 

Brak znaczącej zmiany w zachowaniu kierujących poka-
zano na wykresie na rysunku 4, na którym zostały zesta-
wione wyprzedzania pojazdów przed i po remoncie w okre-
sie nagrań. 

Ciekawą obserwację odnotowano wśród pieszych. 
Zmniejszyła się liczba pieszych przekraczających jezdnie 
w okolicy przejścia dla pieszych w miejscu niedozwolonym. 
Jest to prawdopodobnie spowodowane powstawaniem ba-
riery wizualnej przez słupki. Zmianę w zachowaniu widać 
na rysunku 5.

Fot. 8. Przykład nagłej zmiany pasa przez furgon przed samym zwężeniem jezdni 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Liczba przypadków odnotowanego wyprzedzania na przejściu 
przed i po modernizacji 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Liczba odnotowanych pieszych przekraczających jezdnię 
w pobliżu przejścia
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Zestawienie liczby pojazdów w danym przedziale prędkości po remoncie
Źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o prędkość pojazdów na przejściu przed  
i po zamontowaniu słupków, to spadła ona średnio o 15% 
z 33 km/h do 28 km/h. Na rysunkach 6 oraz 7 przedsta-
wione zostały wykresy prędkości w zestawieniu z liczbą po-
jazdów w danym przedziale prędkości. Wskazuje to, że 
zmniejszyła się ilość pojazdów w grupie 40–50 km/h, a wzro-
sła w grupie 30–40 km/h. Spadł również odsetek pojazdów 
w grupie 50–60 km/h. 

Rys. 6. Zestawienie liczby pojazdów w danym przedziale prędkości przed remontem 
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 8 zestawiono dystrybuanty prędkości po-
jazdów dojeżdżających do przejścia przed i po modernizacji. 
Po modernizacji prawie 80% kierowców, dojeżdżało do 
przejścia z prędkością mniejszą niż 40%, podczas gdy przed 
modernizacją było to około 60% kierowców. Po remoncie 
jedynie pojedynczy kierowcy przekraczali 60 km/h dojeż-
dżając do przejścia (niecałe 2% kierowców), podczas gdy 
przed remontem było to 20% przypadków

 Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe na 
grupie 60 uczestników ruchu na przejściu dla pieszych po 
zamontowaniu elastycznych słupków. Badanym zostały za-
dane następujące pytania: 

•	 Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na tym przejściu 
1–10? 

•	 Czy zamiany poczynione na przejściu wpłynęły na 
poprawę uczucia bezpieczeństwa? 

•	 Czy kierowcy jeżdżą wolniej ? 
•	 Czy przejście w tym miejscu jest potrzebne, czy moż-

na by je zlikwidować? 


