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Streszczenie 
Proponowany artykuł odnosi się do aktualnej problematyki 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Szczecinie. Niektóre kwestie 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego są rozwiązywane dzięki 
odpowiedniej infrastrukturze lub innym ulepszeniom, podczas gdy inne 
wiążą się z odpowiedzialnym postępowaniem samych cyklistów. 
Szczególnie (ale nie tylko) na obszarach, na których mamy do 
czynienia z niewielkim natężeniem ruchu rowerów, niektórzy cykliści 
mogą uważać jazdę za formę rekreacji raczej niż środek transportu, 
w związku z czym mogą nie rozumieć swojej odpowiedzialności za 
tworzące się sytuacje na drodze. Kampanie bezpiecznego korzystania 
z roweru obejmują edukację, zachęcanie i wspieranie bezpiecznego 
zachowania się na rowerze.  
 
Wstęp 

Nieodłącznym elementem transportu drogowego jest przede 
wszystkim przemieszczanie się. Najpopularniejszym środkiem 
transportu obok samochodu nadal jest rower, który powstał 
blisko wiek wcześniej niż pierwszy samochód. Dzisiejszy wygląd 
i możliwości roweru są o wiele bardziej rozwinięte niż  
w pierwszym prototypie z początku XIX wieku. Na przestrzeni  
lat kolejni konstruktorzy znacznie ulepszali projekt jednośladu, 
tak aby był on jeszcze bardziej funkcjonalny, co ma miejsce  
po dzień dzisiejszy, kiedy to do rowerów wdrażane są coraz  
to nowsze pomysły poprawiające komfort i bezpieczeństwo 
jazdy. Użytkownicy ruchu drogowego korzystający z rowerów 
podlegają również uregulowaniom prawnym dotyczącym  
ich zachowania na drodze, co szczegółowo opisane jest 
w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, rozporządzeniach 
Ministrów zarówno Infrastruktury jak i Transportu i Gospodarki 
Morskiej oraz w Konwencji Wiedeńskiej [1,2]. 

 
1. Charakterystyka ruchu rowerowego 
     Pomimo wysokiego poziomu rozwoju ruchu pojazdów 
samochodowych, ciągłemu rozwojowi podlega ruch rowerowy. 
Środek transportu jakim jest rower posiada wiele zalet jego 
użytkowania. Należą do nich przede wszystkim szybkość, 
prywatność, ekonomiczność, zdrowotność i ekologiczność.  
W strefach dużego natężenia ruchu samochodowego, rower jest 
szybszym środkiem transportu niż samochód w podróży  
na odcinku o długości 5-6 km. Pozwala na indywidualny dobór 
trasy przejazdu, a mianowicie możliwość wykonania  
tak zwanego przejazdu od drzwi do drzwi. Wysokość kosztów 
stworzenia infrastruktury drogowej dla rowerów, podróżowania 
rowerem oraz utrzymanie jego dobrego stanu technicznego jest 
niższa niż analogiczne koszty dotyczące samochodu  
lub komunikacji zbiorowej. Podróżowanie rowerem nie wywiera 
takiego wpływu na środowisko naturalne jak jazda pojazdami 
silnikowymi. Popularność ruchu rowerowego w pojedynczych 

krajach jest bardzo zróżnicowana, a co ciekawe nie jest ona 
uzależniona od poziomu rozwoju motoryzacji czy panujących 
warunków klimatycznych w danym państwie [1]. 
 
2. Organizacja ruchu rowerowego 

Właściwa organizacja ruchu rowerowego gwarantuje 
możliwość sprawnego, szybkiego i bezpiecznego przemieszcza-
nia się rowerem. Bardzo duży wpływ na organizację ruchu 
rowerowego mają rozwój sieci dróg rowerowych, integracja 
systemu rowerowego z pozostałymi systemami oraz 
promowanie transportu rowerowego. Charakteryzując ruch 
rowerowy, trzeba podkreślić, że jest on ruchem powolnym. 
Rowerzysta porusza się z prędkością 15-20 kilometrów  
na godzinę i jest on ograniczony siłą własnych mięśni. Miłośnicy 
dwóch kółek narażeni są na czynniki pogodowe takie jak 
deszcz, śnieg, wiatr itp. Od samochodu rower różni się tym, że nie 
ma możliwości gwałtownego przyśpieszenia, a od pieszego tym, 
że nie może zatrzymać się w miejscu. Rowerzysta potrzebuje 
przestrzeni o szerokości 1,5 metra, wiąże się to z charakterystyką 
konstrukcyjną roweru oraz z koniecznością wykonywania 
manewrów omijania przeszkód [1,3]. 

Z zasad ruchu prawostronnego wynika, że podstawową 
formą organizacji ruchu rowerowego jest prowadzenie go przy 
prawej krawędzi jezdni lub na poboczu. Wyprzedzanie musi 
odbywać się po lewej stronie pojazdu wyprzedzanego. Taka 
organizacja ruchu nie stanowi najmniejszego problemu  
w większości przypadków, gdy nie mamy do dyspozycji 
infrastruktury rowerowej. Uciążliwości zaczynają się w mieście 
przy dużym natężeniu ruchu samochodowego i wysokich 
prędkościach. Największy problem pojawia się na 
skrzyżowaniach, gdy rowerzysta próbuje skręcić w lewo. Ten 
manewr jest bardzo niebezpieczny i uciążliwy, ponieważ 
rowerzysta musi przeciąć tor ruchu jadących znacznie szybciej 
od niego samochodów. Według statystyk źle wykonany 
lewoskręt, to co piąty wypadek spowodowany przez rowerzystę 
w Polsce. Kolejnym i dość częstym utrudnieniem  
na skrzyżowaniach jest kolizja rowerzystów jadących na wprost 
z skręcającymi w prawo samochodami. 

Czerpiąc z doświadczenia krajów Europy zachodniej,  
w których ruch rowerowy stanowi zasadniczą część podróży  
w miastach, wyróżniamy trzy podstawowe formy organizacji 
ruchu rowerowego. Pierwszą z nich jest integracja ruchu 
rowerowego i samochodowego na wspólnej jezdni,  
z założeniem, że prędkość miarodajna samochodów  
nie przekracza 30 km/h i jest to tak zwane uspokojenie ruchu. 
Drugą z form jest wyznaczanie pasów rowerowych w jezdni, 
jeśli prędkość miarodajna samochodów nie przekracza 50 km/h, 
a jest wyższa niż 30 km/h. Ostatni rodzaj organizacji ruchu 
rowerowego to budowa wydzielonych dróg rowerowych poza 
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jezdniami jeśli prędkość miarodajna samochodów jest wyższa 
niż 50 km/h. 

Każda z wyżej wymienionych form organizacji ruchu 
rowerowego jest dobra. Znaczenie natomiast ma kontekst,  
w jakim jest zastosowana. Na drodze gdzie z prędkością 90 km/ 
h poruszają się samochody ciężarowe integracja ruchu 
rowerowego i samochodowego na wspólnej jezdni jest nie do 
pomyślenia. Niemniej jednak budowa wydzielonej drogi 
rowerowej przy jezdni uspokojonego ruchu nie zawsze jest 
korzystnym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach może 
utrudniać dostęp do drogi dla rowerów oraz ograniczyć 
prędkość rowerzystów. Wskutek tego zamiast poprawić warunki 
jazdy rowerem, to je pogorsza i staje się nieefektywna.     
Oczywiście istnieją odstępstwa od powyższych zasad, można 
zastosować niekonwencjonalne rozwiązania, które skrócą liczbę 
punktów kolizji. Do konkretnych formy organizacji ruchu 
rowerowego zaliczamy: wydzielone drogi rowerowe, stojaki 
rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe w jezdniach oraz 
,,niewidzialna infrastruktura" rowerowa. Należy wspomnieć 
jeszcze skrzyżowania, na których formą organizacji ruchu dla 
rowerów są: śluzy rowerowe, ronda, sygnalizacja świetlna itp. 

Ważnym aspektem jest dawanie rowerzystom zwyczajnych 
przywilejów, polegających na wyłączeniu od zakazów  
lub nakazów wyrażanych znakami drogowymi. Poprzez otwarcie 
ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w obie strony, 
zachęca się rowerzystów do jazdy na rowerze. Pozwoliłoby  
to na uniknięcie niebezpiecznych skrzyżowań, skróciło drogę 
rowerzystów oraz dało kierującemu pełen kontakt wzrokowy.  
W niektórych krajach przepisy prawne wręcz nakazują zarządcą 
dróg pozostawienie ulic jednokierunkowych otwartych dla 
rowerzystów w obie strony. Przykładem może być Belgia, gdzie 
szerokość jezdni dla rowerzystów w obie strony musi wynosić 
ponad 3 metry. 

Przy organizacji ruchu rowerowego dość istotną rolę 
odgrywa klasyfikacja tras rowerowych. Konieczny jest podział 
na trasy główne, które będą odgrywały kluczową rolę i trasy 
pozostałe, które nie mają aż tak istotnego znaczenie, ale są 
również niezbędne. Trasy główne powinny być łącznikiem 
pomiędzy centrum miasta a najważniejszymi dzielnicami oraz 
przecinać najbardziej strategiczne punkty w mieście  
np. dworzec kolejowy. Muszą one ponadto umożliwiać dojazd 
do pozostałych tras rowerowych oraz zapewnić wyjazd z miasta 
na głównych kierunkach rekreacyjnych i turystycznych. 
Konieczne jest by trasy główne przenosiły, co najmniej 50% 
ruchu rowerowego.     

Utożsamianie tras głównych z wydzielonymi drogami 
rowerowymi jest błędem. Jeżeli istnieje możliwość 
wprowadzenia ruchu rowerowego na pasie rowerowym w jezdni 
lub w jezdni ulicy uspokojonej, konieczna jest analiza w oparciu 
o kryteria prędkości miarodajnej i charakteru ruchu.  
W niektórych przypadkach problemem może się stać 
przepustowość trasy rowerowej, wtedy konieczne jest 
przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach 
oraz poszerzenie dróg rowerowych poza jezdnią i pasów 
rowerowych wydzielonych na jezdni. 

Polityka transportowa jest kluczowym elementem  
w procesie tworzenia skutecznych i efektywnych ułatwień dla 
ruchu rowerowego. Poprawna organizacja i właściwe 
zarządzanie polityką rowerową mają większe znaczenie, niż 
ilość środków finansowych przekazywanych na infrastrukturę 
rowerową. Jednak dość często jest ona zaniedbywana  
we wszelkich działaniach, prowadzonych przez samorządy na 
rzecz rowerów. Skutkiem tego jest fatalny stan powstającej 
infrastruktury rowerowej, która staje się utrudnieniem [1]. 

 

3. Miejski rower w Szczecinie 
W lipcu 2014 roku rower miejski wyjechał na ulice 

Szczecina. Projekt bezobsługowej wypożyczalni roweru powstał 
w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a jego 
inicjatorami byli Łukasz Kadłubowski i Damian Orlik. Przybliżony 
koszt inwestycji to ok 575 tysięcy złotych. Wypożyczalnia 
roweru miejskiego nie generuje zysków, tego typu działalność 
ma służyć społeczeństwu i jest dofinansowywana z budżetu 
miasta. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z 324 
jednośladów. Powstały 32 stacje ustawione, co kilkaset metrów 
w śródmieściu Szczecina. Umożliwia to szybkie i łatwe dotarcie 
w dowolnym czasie  w wybrany rejon. W każdej stacji znajdują 
się miejsca dla kilkunastu rowerów. W dzień otwarcia 
wypożyczalni rower miejski był wypożyczony aż 1645 razy [3]. 

Rowery, które jeżdżą po szczecińskich ulicach zostały 
zaprojektowane już w lipcu 2014 roku. Posiadają one 
aluminiową ramę koloru zielonego i wygodne siodełko. Rower 
jest typu ,,damka”, na tylnym kole i łańcuchy jest osłona. 
Wyposażony jest w trzy biegi, ukryte w tylnej piaście. Koła mają 
aż 26 cali, a opony są antyprzebiciowe. Jednoślad posiada 
również bagażnik na torbę czy plecak. Siodełko jest dowolnie 
regulowane w górę i w dół, ale nie ma możliwości całkowicie  
go wyciągnięcia. Cały pojazd jest specjalnie zabezpieczony  
i posiada niestandardowe nakładki na śruby, bez których nie 
odkręci się żadnej części. Rower waży 15 kilogramów. Jazda 
nim jest komfortowa, idealnie nadaje się do jazdy miejskiej na 
niezbyt długich odcinkach. Na dystansie poniżej 5 km Bike_S 
jest bardziej efektywny niż autobus, tramwaj czy samochód [3]. 

 

 
 

Rys. 1. Widok przystanku miejskiego roweru w Szczecinie 
 
4. Wyniki zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów 

Ruch drogowy to przestrzeń, w której w bezpośrednim 
sąsiedztwie poruszają się różne grupy użytkowników, takie jak 
np. piesi, rowerzyści, motocykliści, kierujący pojazdami 
silnikowymi (popularnymi osobowymi oraz samochodami 
ciężarowymi o zdecydowanie większych gabarytach), a także 
kierujący pojazdami szynowymi, co szczególnie ma miejsce  
w dużych miastach. Niestety nieodłącznymi konsekwencjami 
korzystania przez wymienionych wyżej użytkowników z tych 
samych dróg są zdarzenia drogowe określane mianem wypadków 
i kolizji. W tym rozdziale przeanalizowane zostaną incydenty, 
które miały miejsce na terenie miasta Szczecina i brali w nich 
udział kierujący rowerami. 

Na rysunku 2 przedstawiono liczbę wypadków z udziałem 
rowerzystów w kolejnych miesiącach 2015 roku. 
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Rys. 2. Liczba wypadków z udziałem rowerzystów w kolejnych 
miesiącach 2015 roku 

 
W roku 2015 w Szczecinie było 60 wypadków z udziałem 

rowerzystów. Najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów 
odnotowano w miesiącu czerwcu (12 wypadków) oraz  
we wrześniu (11 wypadów). Najmniej wypadków odnotowano 
zaś w marcu (brak wypadku), styczniu (1 wypadek) i lutym  
(2 wypadki). 

Prawie połowa wypadków wystąpiła w porze letniej  
(29 wypadków) oraz w porze wiosennej (17 wypadków). 
Jesienią odnotowano 11 zdarzeń, a zimą tylko 3 (rys. 3). 

 

 
 

Rys. 3. Struktura wypadków rowerzystów a pora roku 
 

 
 

Rys. 4. Liczba wypadków rowerzystów a pora dnia 
 

Jeśli chodzi o porę dnia to najwięcej wypadków z udziałem 
rowerzystów odnotowano między godziną 11 a 15 (18 zdarzeń) 
oraz między 18 a 21 (13 zdarzeń). W całym roku nie 
odnotowano żadnego wypadku między północą a 3 rano.  

 

 

Rys. 5. Struktura wypadków rowerzystów a warunki 
atmosferyczne 
 

Zdecydowana większość wypadków z udziałem 
rowerzystów wystąpiła przy dobrych warunkach 
atmosferycznych (42 zdarzenia). Przy pochmurnej pogodzie 
wypadków było 10, a w czasie opadów deszczu 6 – wypadków. 
Najmniej wypadków odnotowano podczas oślepiającego słońca 
(1 wypadek) i mgły (2 wypadki).  

Kierujący rowerami byli sprawcami prawie ¼ wypadków  
z udziałem rowerzysty. 

 

 
 

Rys. 6. Sprawcy wypadków 
 
Wnioski 

Analizując statystyki o stanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  z ostatnich lat  można stwierdzić, iż rowerzyści 
znajdują się w czołówce użytkowników drogi narażonych na 
największe niebezpieczeństwo. Powodem tego stanu rzeczy 
jest to, że rowerzyści nie posiadają fizycznej ochrony przed 
zderzeniem z innymi pojazdami oraz pozostali uczestnicy ruchu 
drogowego nie respektują ich praw na jezdni. Największą liczbę 
ofiar według użytkownik drogi stanowili piesi. Rowerzyści 
znaleźli się na trzecim miejscu zaraz po kierujących 
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samochodami osobowymi. Jeżeli chodzi o sprawców wypadków 
drogowych rowerzyści również znaleźli się na trzecim miejscu. 
Najczęstszymi przyczynami  tych wypadków były: nie udzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowy manewr skrętu, 
nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia oraz  
niedostosowanie prędkości. Konieczna jest zatem odpowiednie 
przeszkolenie cyklistów pod katem przestrzegania przepisów 
prawa o ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych postaw 
i nawyków zachowania się na drodze. Przekazanie 
odpowiedniej wiedzy i informacji poprzez edukacje  
komunikacyjną społeczeństwa już od najmłodszych lat oraz 
utrzymania w świadomości rowerzystów jak wielkim 
zagrożeniem dla życia i zdrowia może być uczestnictwo w ruchu 
drogowym na pewno będzie miało pozytywny wpływ  
na poprawę ich bezpieczeństwa na drodze. 
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Analysis and evaluation of selected problems  
of bicycle traffic safety in Szczecin 

This article refers to the problems of bicycle traffic safety in Szczecin. 
Some of them are being addressed by adequate infrastructure or other 
improvements, while others can be solved by the responsible behavior 
of cyclists. In areas with low bicycle traffic, some cyclists may perceive 
cycling as a form of recreation rather than a means of transport, and 
therefore may not understand their responsibilities on the road. 
Campaigns promoting safe cycling include educating, encouraging and 
supporting safe cycling. 

 

Key words: track vehicle, safety, road accidents. 

 

 


