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Mamy problem z  rowerzystami

Diagnoza: 
Wzrost ruchu rowerowego w miastach 

= wzrost liczby zdarzeń





Powody: 
● Trend wzrostowy w zakresie ilości zdarzeń
● Niedobór i fatalna jakość infrastruktury 

rowerowej 
● Silne fałszywe stereotypy w zakresie 

postrzegania problemu
● Antagonizmy i narastający konflikt z 

innymi użytkownikami dróg
● Niedoskonały system szkolenia 

rowerzystów i kierowców

Konieczność szybkiego 
działania



Skala Problemu

W całym kraju w 2011 roku:

● 4654 wypadki
● 314 zabitych
● 4142 rannych
● 12% ogółu wypadków
● 7,5% ogółu zabitych

Źródło: Zdarzenia drogowe z udziałem 
rowerzystów w latach 2008-2011, 
GDDKIA 2012
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Bezpieczeństwo we Wrocławiu

Źródło: Raport o bezpieczeństwie ruchu 
rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011, 
WIR 2012



Bezpieczeństwo we Wrocławiu



Fałszywe stereotypy



Trendy krajowe



Trendy wrocławskie



Trendy wrocławskie



Wpływ „rowerowej”
 nowelizacji PoRD
na liczbę zdarzeń



Problem z infrastrukturą



Działania infrastrukturalne
Lepsza infrastruktura rowerowa



Propozycje działań
● Infrastruktura:  Akademia Rowerowego Know-

how (promocja  i transfer najlepszej praktyki z 
UE)

● Prewencja: – działania kierunkowe na 
bezpieczeństwo rowerzysty (zamiast represji)

● Edukacja:
● nowy adekwatny przekaz edukacyjny, 

– udoskonalenie edukacji rowerzystów (aspekt 
praktyczny! wiedza zamiast strachu),

– kampanie społeczne do kierowców (nauka 
szacunku na drodze, uwaga rowerzysta),

– poprawa edukacji kierowców w zakresie 
koegzystencji z rowerzystami

● Stała współpraca z organizacjami rowerowymi



Dobra Praktyka

Ogólnopolski projekt edukacyjny
Rowerowa Szkoła

 
www.rowerowaszkola.pl

publikacja

filmy edukacyjne dla rowerzystów i 
kierowcy

Prezentacja multimedialna: „10 
zasad bezpiecznego rowerzysty”



Rowerowa szkoła
Zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji 

komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych 
zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży 

w miastach
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